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הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה 
ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24)ב( לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע 
בטבת  י'  ביום  המדינה  גבולות  את  המדינה  נשיא  יציאת  על 
התשע"ז )8 בינואר 2017( ועל שובו ביום י"ב בטבת התשע"ז )10 

בינואר 2017(.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-1300-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1

הודעה
לפי כללי הקאדים )סדרי דיון ועבודה של הוועדה למינוי קאדים(, 

התשנ"ו-1996

לפי סעיף 11א)א( לכללי הקאדים )סדרי דיון ועבודה של 
הוועדה למינוי קאדים(, התשנ"ו-11996, מתפרסמים בזה שמות 

המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת קאדים:

לבית דין שרעי אזורי:

מחמוד עאזם

הנא ח'טיב

סאלם אל סאנע

ת'רות מדלג'

ראמח עואד

לבית הדין השרעי לערעורים:

הקאדי איאד זחאלקה

הקאדי האשם סואעד 

הקאדי חמזה חמזה

הקאדי עדנאן עדוי

הקאדי מוחמד זבדה

הודעה  פרסום  ממועד  ימים   20 בתוך  רשאי,  אדם  כל 
שלא  מנומקת  בבקשה  קאדים  לבחירת  לוועדה  לפנות  זו, 
לפי  בבקשה  תנהג  והוועדה  קאדי,  לכהונת  במועמד  לבחור 
הוועדה  למזכירות  להעביר  יש  כאמור  פניות  דעתה.  שיקול 
או   9458134 ירושלים   ,2441 ת"ד   ,37 הלל  רח'  קאדים,  למינוי 
באמצעות פקס 02-6462828; טל' 02-5788889; דואר אלקטרוני 

.VaadaQadim@justice.gov.il

כ"ג באדר התשע"ז )21 במרס 2017(
)חמ 3-260-ה1(

                                                      איילת שקד
                                                   שרת המשפטים

                                     יושבת ראש הוועדה לבחירת קאדים
1  ק"ת התשנ"ו, עמ' 433; התשס"ח, עמ' 240 )התשס"ט, עמ' 1362(.

הארכת מינוי מזכירת הוועדה למינוי קאדים
לפי כללי הקאדים )סדרי דיון ועבודה של הוועדה למינוי 

קאדים(, התשנ"ו-1996

דיון  )סדרי  הקאדים  לכללי   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשנ"ו-11996,  קאדים(,  למינוי  הוועדה  של  ועבודה 

מאריכה את מינויה של עורכת הדין לאה רקובר2 למזכירת ועדת 
המינויים.

תוקף המינוי עד יום ט' באלול התשע"ז )31 באוגוסט 2017(.

ט' באדר התשע"ז )7 במרס 2017(
)חמ 3-260-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"ו, עמ' 9396.  2

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן
לפי חוק שכר המינימום, התשמ"ז-1987

מינימום,  שכר  לחוק  ו–)4(   )1(6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, כפי שהוחלו בסעיף 1)3( לחוק  התשמ"ז-11987 
שכר מינימום )העלאת סכומי שכר המינימום - הוראת שעה(, 
 1( התשע"ז  בניסן  ה'  מיום  כי  מודיע,  אני  התשע"ה-22015, 
שקלים   5,000 הוא  לחודש  המינימום  שכר   )2017 באפריל 
הוא  לחוק  3)ב()5(  בסעיף  כהגדרתו  הבסיסי  והסכום  חדשים 

4,532.93 שקלים חדשים.

כ"ב באדר התשע"ז )20 במרס 2017(
)חמ 3-2068-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  1

ס"ח התשע"ה, עמ' 152.  2

דחיית המועד האחרון להגשת הצהרה על דירת מגורים
לפי חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018(, 
התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 137 לחוק ההתייעלות הכלכלית 
התקציב  לשנות  הכלכלית  המדיניות  ליישום  חקיקה  )תיקוני 
2017 ו–2018(, התשע"ז-12016 )להלן - החוק( שהחיל את סעיף 
אני  ורכישה(, התשכ"ג-21963,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק   107
ולפיכך המועד  מאריך את המועד הקבוע בסעיף 148)ב( לחוק, 
להגשת הצהרה כאמור בסעיף 121)ה( לחוק לגבי שנת המס 2017, 
יידחה בשלושה חודשים מהמועד הקבוע בסעיף 148)ב( לחוק, 

כלומר עד יום ו' בתמוז התשע"ז )30 ביוני 2017(.

י"ז באדר התשע"ז )15 במרס 2017(
)חמ 3-5430(

משה אשר  
מנהל רשות המסים  

ס"ח התשע"ז, עמ' 217.  1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ז, עמ' 175.  2

הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011 
)להלן - חוק הטיס( -

 
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1  

ק"ת התשנ"ו, עמ' 433; התשס"ח, עמ' 240.  1
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אני מסמיך את מנהל אגף רישוי עובדי טיס ברשות התעופה   )1(
האזרחית -

לעובדי  )רישיונות  הטיס  בתקנות  לי  הנתונות  בסמכויות   
הרישיונות(,  תקנות   - )להלן  התשמ"א-21981  טיס(, 
כמנהל וכרשות רישוי לפי מינוי שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים3,  למעט סמכות להגביל, להתלות, לבטל או לסרב 
לחדש רישיון של עובד טיס, אם העילה להחלטה כאמור 

מעוגנת בסעיף 38)א()6( או 38)א()7( לחוק הטיס;

אני מסמיך את נושאי התפקידים האלה באגף רישוי עובדי   )2(
טיס ברשות התעופה האזרחית:

מנהל תחום )רישוי צוות אוויר(;  )1(

כללית  תעופה  אוויר  צוות  )רישוי  תחום  מנהל   )2(
וספורטיבית(;

מנהל תחום )רישוי פקחי טיסה ותדריכנים(;  )3(

מנהל תחום )רישוי טכנאי בדק כלי טיס(;  )4(

או  כמנהל  הרישיונות,  בתקנות  לי  הנתונות  בסמכויות   
כרשות הרישוי לפי מינוי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, 

למעט -

סמכות להגביל, להתלות, לבטל או לסרב לחדש רישיון  )א( 
של עובד טיס;

סמכויותיי כמנהל או כרשות רישוי לפי תקנות: 8, 9,  )ב( 
11, 12, 12א, 13, 13א, 14, 15, 16, 16א, 18, 32, 37)א(, 49 

עד 60א, 71, 322, 327 ו–329 לתקנות הרישיונות;

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת לפי תקנות הרישיונות.  )3(

י"ט בשבט התשע"ז )15 בפברואר 2017(
)חמ 3-4274(

יואל פלדשו  
מנהל רשות התעופה האזרחית  

ק"ת התשמ"א, עמ' 510; התשע"ד, עמ' 1756.  2

י"פ התשס"ט, עמ' 4102.  3

הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011, 
אני מודיע על הסמכת נושאי התפקידים ברשות התעופה האזרחית, 
המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, בסמכויות הנתונות לי בתקנות 
הטיס )כלי רחיפה(, התשע"ה-22015, לפי מספרי התקנות כמפורט 

בטור ב' לצדם:

טור ב'טור א'מס"ד

טיס, 1 עובדי  רישוי  אגף  מנהל 
מנהל תחום רישוי צוות אוויר, 
ומנהל תחום רישוי צוות אוויר 

)תעופה כללית וספורטיבית(

2)1(, 9)ח(, 33)א()2(
ו–33)ב(

אווירי, 2 פיקוח  בכיר  אגף  מנהל 
תעופה  בכיר  תחום  ומנהל 

כללית וספורטיבית

21, 23, 26 ו–27

טור ב'טור א'מס"ד

מנהל אגף תשתיות תעופתיות, 3
ומפקח ראשי תשתיות אוויריות

15)ב()2(

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת שפורסמה בעניין זה3.

י"ט בשבט התשע"ז )15 בפברואר 2017(
)חמ 3-4274(

יואל פלדשו  
מנהל רשות התעופה האזרחית  

י"פ התשע"ה, עמ' 5989.  3

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 7928 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,3320 עמ'  5531, התשס"ו,  הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 

4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך שטח לבניין ציבורי.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

זאב, שטח ממזרח  חטיבת קרקע בירושלים, שכונת פסגת   
 136 חלקה   ,30587 כגוש  המזוהה  הטנקים,  פלוגת  לרח' 
 ,11 )ח"ח   161 ח"ח   ,31304 גוש   ,)86 ח"ח  )לשעבר  חדשה 
והמזוהה  לשעבר(,   30608 בגוש  מס'  בלא  דרך  וחלקת   12
כמגרש מס' 90 לפי תכנית 7928 המאושרת, סך הכול שטח  
חום מתוחם בצבע  והצבוע בצבע  מ"ר  כ–3,122  להפקעה 

חום כהה, כמסומן בתשריט תכנית 7928 המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה, בעיריית 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(

)חמ 3-2(
מאיר תורג'מן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ירושלים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1090.  2
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור, גוש 6002 -  

חלקה 73 בשלמותה, הייעוד: שטח לבנייני ציבור;  

חלקה 74 בשלמותה, הייעוד: דרך;  

חלקה 75 בשלמותה, הייעוד: שביל )לשעבר חלקות 24, 25 
70 בגוש 6002(.

י"א בכסלו התשע"ז )11 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2(

עוזי אהרון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אור–יהודה-אזור  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מאא/1/23, 
הפרסומים 5097, התשס"ב, עמ' 3405, מוסרת בזה הוועדה 
 - )להלן  אור–יהודה-אזור  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מאא/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/21א, 
הפרסומים 4123, התשנ"ג, עמ' 3435, מוסרת בזה הוועדה 
 - )להלן  אור–יהודה-אזור  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור, גוש 6004, ח"ח 38 )לשעבר ח"ח 27(;   
הייעוד: שביל.

ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

עוזי אהרון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אור–יהודה-אזור  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מאא/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/2014, 
הפרסומים 5634, התשס"ז, עמ' 1816, מוסרת בזה הוועדה 
 - )להלן  אור–יהודה-אזור  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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נמצאים  התכניות  ותשריטי  ההפקעה  תשריטי  העתק 
במשרדי האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין 

רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ג בשבט התשע"ז )19 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ר"ש 685, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4037, 
התשנ"ב, עמ' 4485 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה באופן דחוף לצורך 
ציבורי של הסדרת שני נתיבי פנייה ימינה מדרום למזרח 

בצומת הראשונים.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

רחוב  פינת  הראשונים  רחוב  השרון,  ברמת  קרקע  חטיבת   
ו–12(,   10 ח"ח  )לשעבר   498 ח"ח   ,6614 גוש   - סנה  משה 

בשטח של 66 מ"ר )מגרש 5(; הייעוד: דרך קיימת.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ג בשבט התשע"ז )19 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור, גוש 6010, ח"ח 157 ו–181 )לשעבר ח"ח   
161(; הייעוד: חניה ציבורית ושצ"פ.

ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

עוזי אהרון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אור–יהודה-אזור  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,1077 ר"ש 
לתכנית  ובהתאם   ,1909 עמ'  התשע"ד,   ,6709 הפרסומים 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,685 ר"ש  מס'  קודמת 
ובהתאם   ,4485 עמ'  התשנ"ב,   ,4037 הפרסומים  בילקוט 
אישורה  בדבר  שהודעה   ,202 ר"ש  מס'  קודמת  לתכנית 
 1594 עמ'  התשכ"א,   ,857 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
)להלן - התכניות(, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה רמת השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
של  ציבורי  לצורך  דחוף  באופן  דרושה  הקרקע(   - )להלן 
בצומת  למזרח  מדרום  ימינה  פנייה  נתיבי  שני  הסדרת 

הראשונים.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

רחוב  פינת  הראשונים  רחוב  השרון,  ברמת  קרקע  חטיבת   
משה סנה, גוש 6614, ח"ח 450 )לשעבר 10( -

הייעודשטח במ"ר

דרך קיימת3,284 )מגרש 4(

דרך מוצעת501 )מגרש 3(

שצ"פ755 )מגרש 2(

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/1/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבות קרקע בנס ציונה, המזוהות כגוש 3637, ח"ח 282,   
ח"ח   ,3845 וכגוש   ,12 פלמ"ח  רחוב  פינת   17 נורדאו  רחוב 

146, רחוב ויצמן פינת רחוב רוטשילד 2.

כ"ה בשבט התשע"ז )21 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  נת/18/760, 
הפרסומים 6241, התשע"א, עמ' 4360, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  נתניה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך ושצ"פ.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנתניה, המזוהה כ-  

גוש 8237, ח"ח 62, חלק ממגרש 2007, שייעודה שטח  א. 
ציבורי פתוח בשטח של כ–165 מ"ר, המסומנת במפת 

הפקעה מס' 170 בצבע ירוק;

גוש 8237, ח"ח 62, 85 )חלקה 13 בגוש 8237 לשעבר(  ב. 
שייעודה  בשלמות,   2008 מגרש   ,6 ח"ח   ,8239 וכגוש 
בניין  לתכנית  בהתאם  מ"ר,  כ–4,872  של  בשטח  דרך 

עיר נת/18/760;

גוש 8239, ח"ח 6, מגרש 2010 בשלמות, שייעודה דרך  ג. 
בשטח של 117 מ"ר, המסומנת במפת הפקעה מס' 170, 

בצבע אדום;

שייעודה  בשלמות,   2011 מגרש   ,6  ,5 ח"ח   ,8239 גוש  ד. 
הפקעה  במפת  המסומנת  מ"ר,   1,725 של  בשטח  דרך 

מס' 170 בצבע אדום;

שייעודה  בשלמות,   2012 מגרש   ,6  ,5 ח"ח   ,8239 גוש  ה. 
שטח ציבורי פתוח בשטח של 58 מ"ר, המסומנת במפת 

הפקעה מס' 170 בצבע ירוק.

י"ט בשבט התשע"ז )15 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

אלי דלל  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  

                             הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה
__________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  נת/12/16/537, 
הפרסומים 6551, התשע"ג, עמ' 2992, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  נתניה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 
דרך ולפיכך מתכוונת הוועדה לרכוש את זכויות השימוש 

והחזקה הבלעדית בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנתניה, המזוהה כגוש 9216, ח"ח 20, 32, 34,   
48, בשטח של כ–823 מ"ר שייעודה דרך, המסומנת במפת 

הפקעה מס' 169 בצבע אדום.

י"ט בשבט התשע"ז )15 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

אלי דלל  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  

                             הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה
__________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  נת/12/16/537, 
הפרסומים 6551, התשע"ג, עמ' 2992, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
)רכישה לצורכי ציבור(,  ו–7 לפקודת הקרקעות  לסעיפים 5 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ושצ"פ.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנתניה, המזוהה כגוש 9216 -  

דרך, המסומנת  שייעודה  מ"ר,  כ–386  של  בשטח   ,80 ח"ח   
במפת הפקעה מס' 169 בצבע אדום;

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

ציבורי  שטח  שייעודה  מ"ר,  כ–308  של  בשטח   ,83 ח"ח   
פתוח, המסומנת במפת הפקעה מס' 169 בצבע ירוק.

י"ט בשבט התשע"ז )15 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

אלי דלל  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  

                             הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הצ/122, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2389, 
התשל"ח, עמ' 442, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שרונים   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באבן יהודה, רח' הבנים, גוש 8015, ח"ח 116;   
הייעוד: דרך.

כ"ד בשבט התשע"ז )20 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

דורון אוזן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/19/1-4, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הפרסומים 5438, התשס"ה, עמ' 4214, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  ציבורי  שטח 

לחוק התכנון והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקדימה-צורן, גוש 8037, ח"ח 111, הייעוד:   
שטח ציבורי פתוח ודרך.

ט"ז בשבט התשע"ז )12 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

דורון אוזן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שרונים  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

תיקוני טעויות דפוס
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )1(
ותחזוקה  תפעול  אתר  פרויקט:   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
לרכבת ישראל בע"מ - סדנאות אפרים, שפורסמה בילקוט 
הפרסומים 7464, התשע"ז, עמ' 4285, בסעיף 4, במקום "אל 
חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה 
3, אור יהודה" צריך להיות "אל  בע"מ, רח' אריאל שרון 
תחנת  ההפקעות,  יחידת  בע"מ,  ישראל  רכבת  חברת 

הרכבת סבידור, ת"ד 18085, תל אביב 61180".

)חמ 3-2(  

לפקודת  ו–22א  ו–)2ב(   )2(22 סעיפים  לפי  בהודעה   )2(
אתר  פרויקט:   ,1943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
תחזוקה ותפעול לחברת רכבת ישראל - סדנאות אפרים, 
 ,4287 עמ'  7464, התשע"ז,  בילקוט הפרסומים  שפורסמה 
 - ישראל  נתיבי  חברת  את  "הרשיתי  במקום  בפתיח, 
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ" צריך להיות 

"הרשיתי את חברת רכבת ישראל בע"מ".

)חמ 3-5(  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0406702

שם התכנית: הרחבות דיור ברח' זווין 14, נווה יעקב, 
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': 101-0406702.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

 4414 שינוי  
 5022 כפיפות  

5166 ב'  כפיפות 
 62 ביטול  

3822 ב' שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: נווה יעקב, רחוב: הרב זווין 14 

 X: 223575 קואורדינטת
 Y: 638850 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30649 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 26 

מטרת התכנית:
הרחבות דיור ברח' זווין 14, נווה יעקב, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים לאזור מגורים ב'.  .1

קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:  .2
קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת קרקע תחתונה,  א. 
יחידות  הרחבת  לשם  א'-ג',  ובקומות  קרקע  בקומת 

הדיור הקיימות בהן, בהתאם לנספח הבינוי.
קביעת בינוי לתוספת מחסנים בקומת קרקע תחתונה,  ב. 

בהתאם לנספח בינוי.
קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.  .3

מ"ר  ל–2093.84  וקביעתם  הבנייה המרביים  הגדלת שטחי   .4
)מתוכם 1714.52 מ"ר שטחים ו–379.32 מ"ר שטחים שירות(.

קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.  .5
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .6

קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.  .7
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  .8

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
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ו–6 קומות  3 ל–12 קומות מעל למפלס ה–0.00  בבניין מס'   
מתחת למפלס ה–0.00

הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי מ–220 יח"ד ל–300 יח"ד. ד.  
שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים. ה.  

קביעת בינוי לתכנון ולהקמת שטחים לצורכי ציבור )להלן:  ו.  
ו-4,   3 מס'  לבניינים  מתחת  בתכנית(,  ציבורים  שימושים 
בהיקף של 1,195 מ"ר, לשימושים המפורטים להלן: תחנה 
לבריאות המשפחה, מרכז לקשיש, מרכז קהילתי תרבותי 

ובית כנסת.
קביעת בינוי לתוספת קומת חניה מתחת לבנייני המגורים  ז.  

מס' 3 ו–4 בהתאם לנספחי הבינוי.
התרת שינוים בשטחי הבנייה המאושרים כמפורט להלן: ח.  

התרת תוספת של שטחי שירות תת קרקעיים בהיקף    .1
של 8,125 מ"ר בכפוף למותר בסעיף 62א)א()15( לחוק 

התכנון והבנייה.
שרות,  ושטחי  עיקרים  בנייה  שטחי  תוספת  התרת    .2
שבתכנית  המסחר  עבור  סה"כ,  מ"ר   400 של  בהיקף 
בכפוף למותר בסעיף 62א)א(16 לחוק התכנון והבנייה.

התרת תוספת של 960 מ"ר שטחי שרות, מעל למפלס    .3
הנוספות  הדיור  יחידות  ל80  ממ"דים,  עבור  ה-0.00, 

המבוקשות בתכנית, בכפוף לנדרש בתקנות המיגון.
התרת ניוד שטחי בנייה המהווים שטחי שרות, בהיקף    .4
הכניסה  למפלס  שמתחת  משטחים  מ"ר,   888 של 
הקובעת,  הכניסה  למפלס  שמעל  לשטחים  הקובעת 
בכפוף למותר בסעיף 62א)א()9( לחוק התכנון והבנייה.

המיועדים  מאושרים  עיקרים  שטחים  הסבת  התרת    .5
לחניון ציבורי על פי תכנית במ/4761, לשטחים עיקרים 

המיועדים לשימושים הציבורים, כמפורט לעיל.
המאושרים  בנייה  שטחי  מ"ר   16,677 הסבת  התרת    .6
כשטחים עיקרים עבור חניון ציבורי בתכנית במ/4761 , 
לשטחי שרות עבור חניה למגורים, למסחר ולשימושים 

הציבורים, כקבוע בתקנות התכנון והבנייה.
שינוי תוואי השטח עם זיקת ההנאה למעבר רגלי שאושר  ט.  

בתכנית במ/4761 והרחבת הדרך ברח' שח"ל.
ושלבים  בנייה  בינוי, תנאים למתן התרי  קביעת הוראות  י.  

לבצוע הבנייה
 ,7251 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 

עמ' 5267, בתאריך 20.4.16. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0137562

שם התכנית: שינוי בקווי הבניין, שכ' ג'בל מוקבר, 
ירושלים

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

 .101-0137562
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. 

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 
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263. 

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

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0133819

שם התכנית: מתחם צומת בייט - שינוי הבינוי 
המאושר ע"י תוספת קומות, גובה ויח"ד

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

 .101-0133819
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. 

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

 62 שינוי  
במ/ 4761  שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ירושלים, שכונת גבעת מרדכי, השטח הידוע כמתחם בייט.

הירידה  ורמפת  הלאומי  הוועד  שח"ל,  בייט,  הרחובות:  בין 
לכביש בגין. 

 X: 218430 קואורדינטת
 Y: 630408 קואורדינטת

גושים וחלקות:
גוש: 30868 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 31 

מטרת התכנית:
בייט ע"י  שינוי הבינוי המאושר בשטח הידוע כמתחם צומת 

תוספת יחידות דיור, תוספת קומות,
תוספת שטחי בנייה ותוספת שטחים לשימושים ציבוריים. 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד שטח מאזור מגורים מיוחד לדרך. א.  

תכנית  פי  שעל   29 מגרש  בתחום  המאושר  הבינוי  שינוי  ב.  
לנספחי  בהתאם  במקומו,  חדש  בינוי  וקביעת  במ/4761 

בינוי ופיתוח.
הגדלת מס' הקומות המרבי בבניינים מס' 3–6 מ–8 קומות  ג.  

מעל ל–0.00 ו–4 קומות מתחת ל–0.00, למפורט להלן:
קומות  ו–3  ה–0.00  למפלס  מעל  קומות  ל–9   6 מס'  בבניין   

מתחת למפלס ה–0.00
ו–3 קומות  5 ל–12 קומות מעל למפלס ה–0.00  בבניין מס'   

מתחת למפלס ה-0.00
ו–6 קומות  4 ל–12 קומות מעל למפלס ה–0.00  בבניין מס'   

מתחת למפלס ה–0.00
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מטרת התכנית:
שינוי קו בניין, שכ' עטרות, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
המאושרות  הבנייה  בזכויות  שינוי  ללא  בניין  בקווי  שינוי 

בשטח.

 7351 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמוד 10246, בתאריך 26.9.16. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0208694

 שם התכנית: הרחבות יח"ד ותוספת מחסנים 
ברחוב מאיר בלבן 17, ירושלים 

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

 .101-0208694
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. 

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

1713 שינוי  
 3907 שינוי  

5166 ב'  כפיפות 
 62 ביטול 

3907 א'  שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: נווה יעקב, רחוב: בלבן מאיר 17 

 X: 233075 קואורדינטת
 Y: 639050 קואורדינטת

גושים וחלקות:
גוש: 30645 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 8 

מטרת התכנית:
ותוספת  הבניין  בחזיתות  תוספות  ע"י  דיור  יחידות  הרחבות 

קומה וכן תוספת מחסנים, מאיר בלבן 17, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ב'.   .1

קביעת בינוי לתוספות בנייה בבנין שברח' מאיר בלבן 17,   .2
בהתאם לנספח בינוי וכמפורט להלן:

קביעת בינוי לתוספות בנייה בחזיתות הבנין הקיימות,  א. 
לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן.

יחידות  הרחבת  לשם  קומה,  לתוספת  בינוי  קביעת  ב. 
הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה.

קביעת בינוי לתוספת מחסנים. ג. 
מתוכם  מ"ר  ל–2514.20  המרביים  הבנייה  שטחי  הגדלת   .3

2079.80 מ"ר שטחים עיקריים ו–434.4 מ"ר שטחי שירות. 

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

2683 א' שינוי  
 62 ביטול 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: ג'בל מוקבר, רחוב: חוש אלמוקת 

 X: 223828 קואורדינטת
 Y: 628201 קואורדינטת

גושים וחלקות:
גוש: 31242 )לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 999 

מטרת התכנית:
המאושרות  הבנייה  בזכויות  שינוי  ללא  הבניין  בקווי  שינוי 

בשטח, שכ' ג'בל מוקבר , ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים 6 למגורים א'.   .1

שינוי בקווי הבניין המאושרים, ללא שינוי בזכויות הבנייה   .2
המאושרות בשטח ע"פ תכנית 2683 א'.

קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.  .3

 ,7198 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמ' 3152, בתאריך 3.2.16. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0174946

שם התכנית: שינוי קו בניין, עטרות, ירושלים 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 .101-0174946
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. 

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

3012 שינוי  
 4572 שינוי  

 62 ביטול 
1689 א' שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: עטרות 

 X: 221100 קואורדינטת
 Y: 640500 קואורדינטת

גושים וחלקות:
גוש: 29668 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 11 
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 7368 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמוד 3542, בתאריך 3/11/2016. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0334672

שם התכנית: תוספת יחידות דיור ללא שינוי שטחי 
בנייה, רח' מאיר וייס, פסגת זאב

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

101-0334672
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

5022 כפיפות 
5166/ב'  כפיפות 

8151 שינוי 
62 ביטול 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: פסגת זאב רחוב: מאיר וייס 

 X: 224328 קואורדינטת
 Y: 635950 קואורדינטת

גושים וחלקות:
גוש: 31314 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן: 4 

מטרת התכנית:
שינוי  ללא  יח"ד,  ל–50  יח"ד  מ40  דיור  יחידות  מס'  הגדלת 
בשטחי הבנייה המאושרים בשטח עפ"י תכנית 8151, רח' מאיר 

וייס, פסגת זאב, ירושלים. 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאזור מגורים 1 מיוחד מגורים ב'.  א. 

הגדלת מס' יחידות הדיור המירבי מ–40 יחידות דיור ל50  ב. 
יחידות דיור, ללא שינוי בשטחי הבנייה המאושרים בשטח 

עפ"י תכנית מס' 8151. 
שינוי קוי בנין וקביעת קוי בנין חדשים.  ג. 

הגדלת מס' הקומות המירבי מ–4 קומות ל–5 קומות.  ד. 
קביעת בנוי ופיתוח בהתאם לנספח בינוי.  ה. 

קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה.  ו. 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים 7351 עמ' 
10246, בתאריך 26/9/2016 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010

קביעת קווי בנין ירביים לתוספות הבנייה, כאמור.  .4
ל–5  מרתף  קומת  מעל  מ–4  המרבי  הקומות  מס'  הגדלת   .5

קומות מעל קומת מרתף.
קביעת שלבי ביצוע לתוספות הבנייה.  .6

קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .7
קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.  .8

קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.  .9

 7306 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמוד 8816, בתאריך 21.7.16. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0258400

שם התכנית: הרחבות יח"ד קיימות ברח' עזריאל 9 , 
גבעת שאול, ירושלים 

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

 .101-0258400
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

1051/א' שינוי  
5166/ב' כפיפות  

62 החלפה 
מק/5022 /א' כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: גבעת שאול, רחוב: עזריאל 9 

X: 218430 קואורדינטת
 Y: 633350 קואורדינטת

גושים וחלקות:
גוש: 30096)מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 88 

מטרת התכנית:
הרחבות יח"ד קיימות , רח' עזריאל 9, גבעת שאול , ירושלים. 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 2 למגורים ב'.   .1

הרחבת  לשם  הקיים  לבנין  אגף  לתוספת  בינוי  קביעת   .2
יחידות הדיור הקיימות בו, בהתאם לנספח הבינוי. 

 : ל–698 מ"ר)מהם  וקביעתם  הגדלת שטחי הבנייה בשטח   .3
567 מ"ר שטחים עיקרים, ו–131 מ"ר שטחי שירות(

קביעת קווי בנין לתוספות הבנייה , כאמור.   .4
קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה.   .5

קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.   .6
קביעת הוראות בגין גדרות וחלקי מבנה להריסה.   .7
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מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
152-0290494

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
הראל, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ירושלים, 
תוספת   -  152-0290494 מס'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

בנייה לשם הרחבת יח"ד. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 5/30/8

שינוי הל/במ/737/א
שינוי מי/250

שינוי מי/במ/737
שינוי מי/340

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מבשרת ציון

רחוב מור 8, מבשרת ציון

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 30465 חלקות במלואן: 68

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעוד שטח ממגורים 3 למגורים א' בהתאם לנוהל מבא"ת.   .1
קביעת תוספת בנייה בשטח של 32 מ"ר למחסן תת קרקעי    .2

במפלס 11.38 - לפי סעיף בחוק 62א)א(15
תוספת שטחי בנייה לתא שטח מס' 1 בהיקף של 376.45 מ"ר    .3
מהם 344.45 מ"ר שטחים עיקריים ו–32.00 מ"ר שטחי שרות 
המהווים 13% משטחי המגרש לפי סעיף בחוק 62א)א(16()א()1(.

בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת    .4
בשטח לפי סעיף בחוק 62א)א(5.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
הראל, כתובת: רח' החוצבים 2 ת.ד. 3424, מבשרת ציון מיקוד 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-5337127 טלפון:   90805
ירושלים   1 המלכה  שלומציון  רח'  כתובת:  המחוזית  הועדה 

טלפון: 02-6290263.

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 הראל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
152-0461087

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 152-0461087 

- רחוב הכרמים מעוז ציון - מבשרת ציון.

ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0387324

שם התכנית: שינוי קווי ותוספת יחידות דיור ושטחי 
בנייה, צור באהר, ירושלים 

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

 .101-0387324
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. 

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

2302 א' שינוי  
5166 ב'  כפיפות 

 62 ביטול 
מק/ 5022 א' כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: צור באהר, רחוב: אל משהאד 

 X: 221740 קואורדינטת
 Y: 627000 קואורדינטת

גושים וחלקות:
גוש: 30790 )לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 1 

מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין מאושרים, הגדלת מס' יחידות הדיור המירבי 

והגדלת שטחי הבנייה המירביים, צור באהר, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים א'. א. 

שנוי קווי בנין מאושרים וקביעת קווי בנין חדשים. ב. 
הגדלת מס' יחידות הדיור המירבי בשטח המגרש מ–2 יח"ד  ג. 

ל–3 יח"ד.
הגדלת שטחי הבנייה העיקריים מ–249.50 מ"ר ל–323.10 מ"ר.  ד. 
קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.  ה. 

קביעת הוראות בגין עצים להעתקה ועצים לשימור. ו. 

 ,7380 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמ' 810, בתאריך 16.11.16. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה ירושלים  
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להלן התנאים )לתקופה של 3 שנים(:
חדש  מבנה  ולבניית  להריסה  בנייה  היתרי  יינתנו  לא    .1
או  המבנה  הקמת  כי  הועדה  שוכנעה  אם  אלא  בחלקה 

הריסתו אינה סותרת את התכנית שבהכנה
לא יותרו הקלות או שימושים חורגים בתחום התכנית.   .2

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. 

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר קביעת תנאים בסמכות הועדה המקומית
ו–78 לחוק התכנון   77 ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיפים 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
היתרי  יינתנו  לפיהם  תנאים  לקבוע  החליטה  תל-אביב  מחוז 
בנייה ו/או היתרים לשימוש בקרקע בשטחים הכלולים בתכנית 
מס' 507-0507764 - תא/מק/4474 - תכנית לפיתוח והתחדשות 

לרחוב ארלוזורוב בסמכות הועדה המקומית

אלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן
 חלק מגוש

מוסדר

112, 382 80, 99, 220, 238-240, 
242-246, 274, 275, 
400, 401, 575, 576, 
599-603, 606, 620-

622, 636, 637

6108

31, 55, 71, 216, 219-
224, 249, 272, 273, 
280, 295, 322, 325

16, 56, 261-263, 267, 
268, 270, 276, 277, 279

6110

310, 620 313, 412, 417-418, 
427, 528, 608-613, 
618-619, 679, 735

6111

432-439 6127

245, 275, 412-413, 
680-681

51, 56, 196, 250, 251, 
377, 426, 609, 611, 
612, 655, 661, 677, 
678, 843, 844, 943, 

944, 1178, 1179, 1200, 
1201, 1263, 1282, 
1283, 1285, 1287, 
1366, 1367, 1378, 

1427, 1450, 1451, 1453

6213

159, 309, 449 4, 148, 149, 161, 162, 
170-179, 292, 298-

300, 326, 331, 332, 407, 
624, 625, 634, 670

6214

256, 401 150, 151, 243-246, 
259-267, 270, 435, 

436, 442

6215

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי מי/250

שינוי מי/360/ג
שינוי מי/360

כפיפות מי/645
כפיפות מי/692

כפיפות הל/מק/647

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רח' הזית, מבשרת ציון

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 30367 חלקות במלואן: 158

גוש: 30367 חלקי חלקות: 120, 121, 130, 131, 132, 139, 157
גוש: 30368 חלקי חלקות: 18, 60, 62

גוש: 30466 חלקות במלואן: 17

עיקרי הוראות התכנית: 
קרקע  ביעוד  רגל  ולהולכי  רכב  לכלי  מעבר  זיקת  קביעת  א.  
יער ושטח ציבורי פתוח בהתאם לסעיף 62א)א()19( לחוק 

התכנון והבנייה.
קביעת הוראות והנחיות פיתוח לזיקת המעבר. ב.  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31/10/2016 ובילקוט פרסומים 7368, עמ' 356, בתאריך 3/11/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה הראל. כתובת: רח' החוצבים 2 ת.ד. 3424, מבשרת ציון 
המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .02-5337127 טלפון:   90805 מיקוד 
כתובת: רח' שלומציון המלכה 1 ירושלים טלפון: 02-6290263. 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל. 

איתן גינזבורג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הראל  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר קביעת תנאים בסמכות הועדה המקומית
ו–78 לחוק התכנון   77 ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיפים 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
היתרי  יינתנו  לפיהם  תנאים  לקבוע  החליטה  תל-אביב  מחוז 
בנייה ו/או היתרים לשימוש בקרקע בשטחים הכלולים בתכנית 
מס' 507-0450486 תא/מק/4581 - צפון התקווה - פרסום סעיף 

77 + 78 בסמכות הועדה המקומית.

אלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן חלק מגוש מוסדר

321 53, 85-92 6135

10 9 6979

מיקום/כתובת: 
מדרום: רח' חנוך, 
ממערב: רח' חפר, 

ממזרח: רחובות לפידות ויזהר, 
מצפון: דרך ההגנה
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שינוי 2030 
שינוי 2078 

שינוי 253 / א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 

רשות מקומית: הרצליה
ישוב: הרצליה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6590 מחלקה: 4 עד: 4 חלקי
גוש: 6590 מחלקה: 6 עד: 6 חלקי
גוש: 6590 מחלקה: 7 עד: 8 שלם 
גוש: 6590 מחלקה: 9 עד: 9 חלקי

גוש: 6590 מחלקה: 12 עד: 13 חלקי
גוש: 6590 מחלקה: 18 עד: 19 חלקי
גוש: 6590 מחלקה: 51 עד: 51 חלקי
גוש: 6590 מחלקה: 52 עד: 53 שלם
גוש: 6590 מחלקה: 54 עד: 54 חלקי
גוש: 6590 מחלקה: 88 עד: 88 חלקי 

גוש: 6590 מחלקה: 106 עד: 106 חלקי
 גוש: 6591 מחלקה: 1 עד: 2 שלם
 גוש: 6591 מחלקה: 5 עד: 6 שלם
גוש: 6591 מחלקה: 8 עד: 8 שלם

גוש: 6591 מחלקה: 11 עד: 12 שלם
גוש: 6591 מחלקה: 15 עד: 16 שלם
גוש: 6591 מחלקה: 19 עד: 30 שלם
גוש: 6592 מחלקה: 19 עד: 19 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
טבלאות הקצאות ואיזון בהתאם לעקרונות האיחוד והחלוקה 

שנקבעו בהוראות התכנית הראשית, הר/2030. 

עיקרי הוראות התכנית: 
סימן  ג'  בפרק  כמשמעותם  מגרשים,  של  וחלוקה  איחוד  א.  
ז', ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע לפי סעיף 

62.א.)א()1( לחוק התו"ב; 
עיצוב  או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות  של  שינוי  ב.  

אדריכליים, לפי סעיף 62.א.)א()5( לחוק התו"ב; 
שינוי בחלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית הר/2030,  ג.  
לבנייה  המותר  הכולל  השטח  כל  סך  את  לשנות  מבלי 

בתכנית, לפי סעיף 62.א.)א()6( לחוק התו"ב; 
להקים  שמותר  מגרש  שטח  גודל  בדבר  בהוראות  שינוי  ד.  

עליו בניין, לפי סעיף 62.א.)א()7( לחוק התו"ב; 
שינוי שם ייעוד קרקע מייעוד אזור תעסוקה מיוחד לייעוד  ה.  

תעסוקה, לצורך התאמה לנוהל מבא"ת; 
שינוי שם ייעוד קרקע מייעוד אזור תעסוקה ותחבורה מיוחד  ו.  

לייעוד תעסוקה ותחבורה, לצורך התאמה לנוהל מבא"ת; 
ייעוד קרקע מייעוד אזור למת"ת לייעוד שטח  שינוי שם  ז.  

לתפעול מסילה, לצורך התאמה לנוהל מבא"ת. 

 ,6585 פרסומים  בילקוט  פורסמה  תכנית  אישור  על  הודעה 
בתאריך 1/5/2013. 

 29/06/2016 מתאריך   582 בישיבה  וועדה  להחלטת  בהתאם 
מצ"ב תיקון טעות סופר לטבלאות איחוד וחלוקה בהם נרשם 
בטעות סופר "כרמלה אנגל" ת.ז. 736774 - 6/28 חלקים בחלקה. 
ת.ז.  צפורה"  "יודקביץ'  שם  על  הינו  בנסח  שהרישום  בעוד 

736774 - 6/28 חלקים בחלקה.
משה פדלון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה הרצליה  

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן
 חלק מגוש

מוסדר

14-16, 20, 45, 55, 
62, 72

21, 22, 44, 47-49, 
57-59, 68-70, 74, 76, 

79, 81-83

6216

400, 485-486 17, 30, 374, 375, 446, 
448, 451, 453, 459, 
460, 464, 476, 484, 
510, 511, 517, 522, 
523, 525, 537, 539, 
542-544, 552, 560, 
562, 563, 570-577, 
579, 580, 584, 585, 
592, 593, 604, 605, 
610, 611, 619, 620, 
648-653, 655-658, 

660, 679, 680

6217

131-132 15-17, 61, 62, 65, 66, 
70, 75, 77, 134, 138, 139

6901

173-174, 178, 181 31, 56-58, 115-118, 
145, 146, 149, 176, 201, 

209, 210, 264, 265

6902

149-150 1-5, 11-16, 52, 131, 
134, 161, 192, 193

6954

107, 109 46-48, 93-102, 108, 
112, 113, 133, 134

6955

6, 47, 49 21, 22, 45, 46, 48, 
51-53, 55, 56

6966

מיקום/כתובת: 
רחוב ארלוזורוב משני צדיו, בין דרך נמיר במזרח לגן העצמאות 

כולל במערב. בהתאם לקן הכחול

להלן התנאים:
בקרקע  שימוש  היתרי  ו/או  בנייה  היתרי  בתיחום  יינתנו  לא 

למשך שנה. 

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 הרצליה

הודעה בדבר תיקון טעות סופר בתכנית מפורטת מס' 
הר/ מק / 2030 / א

מפורטת  בתכנית  סופר  טעות  תיקון  בדבר  הודעה  בזו  נמסרת 
מס' מק / 2030 / א. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 1711 
שינוי 1842 
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תמ"א 38  כפיפות 
תמ"א 38 /1 /א כפיפות 

תמ"א 38 /2 כפיפות 
תמ"א 38 /3  כפיפות 

תמ"א 4 /2 כפיפות  
תמ"מ 5 כפיפות 

ח/1 שינוי 
ח/ 1/ 15 כפיפות 
ח /1 /23 כפיפות 
ח/ 1 /4 כפיפות 
ח/1 /8 כפיפות 

ח/237 / א  שינוי 
ח/374 שינוי 

 3 / 40 /49 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
שכונת ג'סי כהן

גושים וחלקות:
גוש 7127, חלקה 174 

גבולות התכנית:
ממזרח- רח' יטבתה

מדרום ומצפון- מגורים
מערב- רצועת שצ"פ ודרך מס' 20

מטרת התכנית:
התאמת קו בניין קדמי למצב קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קוו בניין קדמי מ–5.0 מ' ל–4.5 מ' לפי סעיף 62א)א(4   .1

לחוק.
שינוי הוראות בדבר בינוי לפי סעיף 62א)א()5( לחוק.  .2

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13.10.16 ובי.פ. מס' 7384, התשע"ז , מיום 23.11.16, בעמ' 929.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
 ,9 קומה  חולון   ,58 ויצמן  רח'  העירייה,  בבניין  חולון,  ולבנייה 
טלפון: 5027222 וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
,טלפון   67012 יפו  ת"א   ,125 בגין  מנחם  דרך   , אביב  תל  מחוז 
ובשעות,  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .03-7632588

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

זהר נוימרק  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה חולון  

מחוז חיפה

מחוז חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית 
מתאר מקומית מס' 304-0314518 

שם התכנית: חפ/מק/1301/ט - "תוספת 2 יחידות דיור 
ברח' הרב משאש 15, חיפה"

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 
יחידות   2 "תוספת   – חפ/מק/1301/ט'  הנקראת:   304-0314518

דיור ברח' הרב משאש 15, חיפה"
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

מרחב תכנון מקומי: חולון

הודעה בדבר הכנת תכנית מקומית מפורטת מס' 
505-0484113

שם התכנית: תכנית אב- שד' קוגל
התכנון  לחוק   78+77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית והגבלת הוצאת 

היתרי בנייה מס' 505-0484113 - תכנית אב לשד' קוגל.
להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 

היתרים או הרשאות.

תחום התכנית: 
חולון, שד' קוגל

גושים וחלקות:
גוש 6990 חלקות: 28

גוש 7070 חלקות: 93-98,99, 110
גוש 7165 חלקות: 37-44,48,53-54,56-67,71

גוש 7166 חלקות: 123,222,248,249,250,262-265,270-272

מטרת התכנית:
השלד  מרחובות  כאחד  קוגל  שד  לרחוב  אב  תכנית  קידום 

העירוני בהתאם לתכנית המתאר ח/2030.
ועוד.  תשתיות  תנועה,  הציבורי,  המרחב  הבינוי,  שדרוג  תוך 
תכנית אב זו תתווה את הרעיון התכנוני של מקטע זה, לרבות 
חלוקה למגרשים, חזיתות המבנים, חתך מאפיין, עיצוב אדריכלי, 

כניסה לחניונים וגובה המבנים בהתאם לתכנית המתאר.
קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה לפי סעיף 78 לחוק בתחום 

התכנית, לא יינתן היתר בנייה במתחמים הללו למעט:
ובלבד  אזרחית,  התגוננות  לתקנות  בהתאם  ממ"ד  הקמת  א. 
שמיקום הממ"ד לא יהיה בחזית הפונה לרחוב, ככל הניתן.

חיזוק מבנה קיים באמצעות תמ"א 38. ב. 
הקלה בתכסית לצורך חיזוק המבנה בלבד, תוספת ממ"ד  ג. 

ובניית מעלית.
דרישות רשויות מוסמכות. ד. 

הזכויות המוקנות בתכניות מאושרות. ה. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט של משרד האוצר 
פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע מהחלטה רשאי לערור על 

החלטה בפני ועדה ערר המחוזית עפ"י סעיף 78ב)2( לחוק.

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס' 
 ,505-0398354

 שם התכנית: "ח/ מק /161, רח' יטבתה 28, 
שינוי קו בניין"

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 505-0398354, 

גרסת: הוראות- 15 , תשריט- 10 
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית: סוג היחס: 
תמ"א 10/ד/10 כפיפות  

תמ"א 23 /8 כפיפות 
תמ"א 3  כפיפות 

תמ"א 34/ ב / 4 כפיפות 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: פרדס חנה-כרכור

הנדיב 91, פרדס חנה-כרכור

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10102 חלקות במלואן: 352

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת יח"ד.

תוספת שטח עיקרי.
שינוי בתכסית.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
משרדי הועדה פתוחים לקהל, או באתר האינטרנט של הועדה 
vaada.phk.org.il בתפריט תכניות בנין עיר. כל מעונין בקרקע, 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין 
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 פרדס חנה כרכור, בשעות קבלת קהל. כתובת: רחוב דרך 
 077-9779933 טלפון:  כרכור,  חנה  פרדס   1022 ת.ד.   ,22 הבנים 
שלוחה 3. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 

כתובת: שד' הפלי"ם 15ב', חיפה, טלפון: 04-8616252. 

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

תשמ"ט - 1989. 

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה פרדס חנה - כרכור

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
303-0412346

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הכרמל,  חוף 
קו  303-0412346 - שינוי  חיפה, מופקדת תכנית מפורטת מס' 

בנין אחורי בחלקה 23 גוש 10198 בית חנניה. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי חכ/19/ט

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף הכרמל

דרך הכרמל 1, בית חנניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10198 חלקות במלואן: 23

עיקרי הוראות התכנית: 
הקטנת קו בניין מקצה דרך מס' 4 לצורך אישור מבנה חקלאי 

החודר לתחום קו הבניין, עפ"י סעיף 62א)א()4( לחוק.

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, 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

תכנית זו מהווה שינוי לתכנית: 
חפ/1301/א

תכנית זו כפופה לתכנית: 
חפ/1400/יב,  תממ/6,  תמא/38,  תמא/34/ב/4,  תמא/15, 
חפ/1400/שש, חפ/229/ד, חפ/229/ה/1, חפ/229/י, חפ/229/י/1, 
חפ/1400/ חפ/מק/1400/תט,  חפ/מק/1400/גב,  חפ/229/י/5, 
חפ/ חפ/מק/1400/יב/4,  חפ/מק/1400/יב/1,  חפ/229/ה,  יב/3, 

מק/1400/פמ, חפ/מק/229/י/2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :חיפה, רחוב: רח' משאש הרב, מס': 15, בשכונת נחלת יעקב

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש מוסדר: 10925 חלקות במלואן: 212 

מטרת התוכנית :
יחידות  תוספת שטח עיקרי על מנת לאפשר תוספת של שתי 
דיור בשטח קומת המסד הקיימת ובקומת היסודות, ללא שינוי 
בהתאם  בתכנית  המוצע  הקומות  מס'  והסדרת  הבניין  בקווי 

למס' הקומות כפי שנבנה בפועל. 

עיקרי הוראות התכנית: 
לחוק  62א)א1()1()א()2(  סעיף  פי  על  עיקרי  שטח  תוספת  א.  
יחידות   2 של  תוספת  לאפשר  מנת  על  והבנייה,  התכנון 
דיור בבניין קיים בשטח מפלס 9.00 - ו–12.80 -, ללא שינוי 

בגובה הבניין ובנפחו. 
תוספת 2 קומות למבנה על פי סעיף 62א)א()4א(. ב.  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,930-931 עמודים   ,7384 מס'  פרסומים  ובילקוט   07/10/2016

בתאריך 23/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה מחוז חיפה שד' הפל"ים 15 טל: 8633448 - 04 חיפה וכן 
טל:   3 ביאליק  רח'  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   04  -  8356807
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.WWW.PNIM.GOV.IL משרד הפנים

חדוה אלמוג  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה חיפה  

מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
308-0430686

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  כרכור,  חנה  פרדס 
מחוז חיפה, מופקדת תכנית מפורטת מס' 308-0430686 - עולם 

קטן - תוספת יחידות דיור. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ש/1

שינוי ש/139
שינוי ש/209
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לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, מורדות כרמל, כורי 2 חיפה טלפון: 04-6433400. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית חיפה, שד' פל ים 

15 חיפה, טלפון: 04-8633427

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
באתר  התוכנית  במסמכי  לעיין  ניתן  כן  כמו  תשמ"ט-1989. 
 ,www.mordotcarmel.org המקומית  הוועדה  של  האינטרנט 

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

מרחב תכנון מקומי מורדות כרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
355-0243352

 שם התכנית: תכנית מספר מכ/864 - 
הסדרת צמתים ברחוב השיש-נשר

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור  תכנית מפורטת מס' 355-0243352. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 שינוי   ג / 580 , שינוי   מכ / 229

כפיפות   תמ"א  34 / ב / 4 , תמ"א 34 / ב / 5, תמ"מ / 6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: נשר

לרחוב  יהודה  בר  דרך  )בין  השיש  רחוב  צפוני,  תעשייה  אזור 
המסילה(.

גושים/ חלקות לתכנית:  
גוש: 11666 חלקות:   11 , 17, 23, 29, 33

גוש: 11666 חלקי חלקות:   40 , 128, 129, 130, 131, 220, 221 

מטרת התכנית:
צמתים-  הסדרת  לצורך  השיש,  רחוב   -  5 מס'  דרך  הרחבת 

באזור התעשייה תל חנן בעיר נשר. 

עיקרי הוראות התכנית: 
שטח  הפקעת  באמצעות  מאושר  בתוואי  דרך  הרחבת   א.  
מאזור תעשייה לפי סעיף 62א)א()2( לחוק, תוך שמירה  על 

זכויות הבנייה הקיימות של המגרשים המופקעים. 
הגדלת השטח הכולל במגרשים המיועד בתכנית שאישרה   ב.  
הועדה המחוזית שאינה למגורים בשיעור שלא יעלה על 
20% משטח המגרש מ–17,307 מ"ר ל–18955.5 מ"ר לפי סעיף 

62א)א(16)א()1(  לחוק. 
שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית אחת מבלי   ג.  
בנוגע  לבניה,   המיועד  הכולל  כל השטח  סך  את  לשנות 

לתא שטח 301,  לפי סעיף 62א)א(6. 
יוצא של הרחבת הדרך לפי סעיף  בנין כפועל  שינוי בקו   ד. 

62א)א()4( לחוק. 
הפקעות  ולעניין  בניינים  הריסת  לעניין  הוראות  קביעת   ה. 
קרקע הנדרשת לצורכי ציבור לפי סעיף  62א)א()19( לחוק. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6/7/2016 ובילקוט פרסומים 7247, עמ' 5186, בתאריך 6/7/2016.  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובניה "מורדות כרמל כורי 2 חיפה, טלפון: 04-6433400ובמשרדי 
הועדה המחוזית, מחוז חיפה, כתובת: שד' פל ים 15 – חיפה, 

וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
העתק   04-8136211 טלפון:  הכרמל,  חוף  דאר-נע  הכרמל  חוף 
פל  רח'  )כתובת:  יומצא למשרדי הועדה המחוזית  ההתנגדות 

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  

מרחב תכנון מורדות כרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
355-0252502

תכנית: מכ/מק/868 - שינוי הוראת וזכויות בנייה 
בגוש 11144, חלקה 312 ברכסים

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

חיפה. מופקדת תכנית מפורטת מס' 355-0252502. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות: מכ/300, מכ/300/א, מכ/1, מכ/278, תמ"א/34/ב/4, תמ"מ 6

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

שכונת משכנות, רכסים.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 11144 חלקה: 312 חלקי חלקה: 341

מטרת התכנית:
התכנית מבקשת שינוי בקווי בניין ותוספת זכויות בנייה. 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין לצורך הסדרת בנייה קיימת ובנייה מוצעת    .1

כפי שמסומן בתשריט לפי סעיף 62)א(א4 לחוק. 
סעיף  לפי  ב–20%  לבנייה  המותר  הכולל  השטח  הגדלת    .2

62א)א(16לחוק. 
הוספת זכויות ל–2 יח"ד חדשות כך שבתת חלקה 1 )משפחת    .3
אשכול( יותרו 4 יח"ד ובתת חלקה 2 )משפחת מלמד( יותרו 3 

יח"ד, סה"כ 7 יח"ד במקום 6, לפי סעיף 62א)א(8 לחוק. 
הוספת קומת מגורים בקומת מסד מבלי לשנות גובה מותר    .4

לבנייה לפי סעיף 62א)א()4א( לחוק. 
יותר ניוד שטחי שירות ממטרה למטרה לפי סעיף 62א)א(9    .5

לחוק. 
עיצוב  או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות  של  שינוי    .6

אדריכלי לפי סעיף 62א)א(5 לחוק. 

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 
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סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מורדות כרמל  

מרחב תכנון מקומי עירון 

הודעה בדבר הפקדת שינוי תוכנית מתאר
נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
עירון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה 
מופקדת תוכנית מס' 354-0111310, שינוי לתוכניות מתאר מס' 

ען/645 , ענ/במ/358

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
באקה אל גרבייה 

גושים וחלקות: 

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

875613,15,56

8758688

עיקרי הוראות התוכנית: 
חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים . א( 

שינוי בקווי בניין  ב( 
שינוי בהוראות בדבר בינוי . ג( 

תוספת יח"ד ללא תוספת זכויות בנייה .  ד( 

ובשעות שהמשרדים  בימים  בתוכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בכל  או  בבניין   , בקרקע  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית , וכן 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק   100 סעיף  עלפי  לכך  הזכאי  כל 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  חודשיים  תוך 
הפרסומים בעיתונות, למשרדי הועדה המקומית עירון ת.ד. 241 
עארה 30025, טל' 04-6351789 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 

הועדה המחוזית חיפה רח' פל-ים 15 א' טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עירון - ואדי עארה

מרחב תכנון מקומי קריות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
352-0103275

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 352-0103275.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/130 
שינוי ק/235 

כפיפות ק/260

טלפון: 04-8633427, כל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
לעיין  ניתן  כן  כמו  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
המקומית   הוועדה  של  האינטרנט  באתר  התוכנית  במסמכי 
www.mordotcarmel.org, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מרחב תכנון מקומי מורדות כרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
355-0409755

שם התכנית: מכ/מק/885 - שינוי בינוי לקוטג'ים - 
גלי כרמל

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 355-0409755. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות: מכ/ 201 , מכ/ 278, מכ/ מק / 518/ א, תמ"א 34/ב/ 3, 

תמ"א 34 / ב / 4, תמ"א 35 / 1, תמ"מ / 6
שינוי: מכ / 518 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: טירת הכרמל

לאורך  הכרמל  לטירת  צפונית  לכניסה  מצפון  קוטג'ים  שכונת 
פארק מתוכנן בין השכונה לכביש מס' 4.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 12722 חלקות: 5 עד 16 , 19 עד 20 חלקי חלקות: 23 

גוש: 12723 חלקות: 15 עד 28 , 31, 46 עד 47 חלקי חלקות: 12, 
43 ,40 ,34 ,32

מטרת התכנית:
לצרכי  התאמתם  לשם  והדרכים  הבינוי  במערך  שינויים 
יכולת מימוש מגרש בשל  וחילופי שטחים עקב אי  התושבים 

עץ לשימור. 

עיקרי הוראות התכנית: 
יעוד  בין  שטחים  וחילוף  המגרשים  של  וחלוקה  איחוד    .1

מגורים ליעוד שצ"פ ודרך משולבת לפי סעיף 62א)א()1(. 
לפי  למגרשים  גישה  לצורך  קיימת  דרך  והארכת  הרחבת    .2

סעיף 62א)א(2. 
שינוי קווי בניין צדדיים למבנים:2.7 מ' במקום 3 מ', קביעת    .3

קווי בניין למחסנים ופרגולות לפי סעיף 62א)א()4(. 
לנושא  אדריכליים  עיצוב  או  בינוי  לגבי  בהוראות  שינוי    .4
סעיף  לפי  לחניות  וכניסות  מבנים  בין  מרווחים  תכסית, 

62א)א()5(. 
שינוי חלוקת שטחי בנייה מבלי לשנות סה"כ שטח כולל    .5

מותר לבנייה לפי סעיף 62א)א()6(. 
תוספת יחידת דיור אחת לפי סעיף 62א)א()8(.    .6

תוספת 7% לשטח עיקרי לפי סעיף 62א)א()16()א(.    .7

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23/12/2016 ובילקוט פרסומים 7416, עמ' 1409, בתאריך 5/1/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:04-6433400  חיפה,   2 כורי  כרמל  "מורדות  ובנייה 
ים  פל  שד'  כתובת:  חיפה,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי 
בה  לעיין  רשאי  המעונין  כל   04-8633427 טלפון:  חיפה,   –  15
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כמו כן 
הוועדה  של  האינטרנט  באתר  התוכנית  במסמכי  לעיין  ניתן 
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גושים וחלקות:
גוש: 6369 חלקות במלואן: 297

גוש: 6369 חלקי חלקות: 27, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41.

מטרת התכנית:
איחוד מגרשים.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד שני מגרשים ביעוד מבני ציבור למגרש אחד ביעוד    .1

מבני ציבור.
איחוד זכויות הבנייה הקיימות בשני המגרשים ללא שינוי    .2

בסך כל השטחים הקיימים.
קביעת קו בניין אפס בין שני המגרשים המאוחדים.   .3

הוספת שימושים לצרכי ציבור במגרש במיועד לצרכי ציבור    .4
עפ"י סעיף 62א)א1( סעיף קטן 6 לחוק התכנון והבנייה.

ובין  לקרקע  ומתחת  מעל  שטחים  ניוד  מתירה  התכנית    .5
62א)א(  סעיף  עפ"י  חניה  שטחי  למעט  השונות  הקומות 

סעיף קטן 9 לחוק התכנון והבנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18/11/2016 ובילקוט הפרסומים 7393 עמ' 1280 בתאריך 6/12/2016.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ובנייה "גבעת שמואל", רח' גוש עציון 11. טלפון: 03-7266847 
מרכז:  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן 
רחוב הרצל 91 רמלה. טלפון: 08-9788444 ובאתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסי ברודני  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה גבעת שמואל  

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
423-0312843

התכנית נקראת הר/מק/17/600/א/55
נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 

הוד השרון מופקדת תוכנית 423-0312843.

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
הר/1/302, הר/2/302, הר/3/302, הר/17/600/א/4, הר/במ/600, 

הר/160/ת/4 והר/1002.

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
כתובת: רח' גולומב 21 שכונת גיל-עמל,הוד-השרון.

גושים וחלקות:
גוש: 6657, חלקה: 217 

עיקרי מטרות התוכנית:
הרחבת דרך קיימת )ע"פ סעיף 62 א )א(סעיף קטן 2( א. 

שינוי קו בניין אחורי )ע"פ סעיף 62 א )א( סעיף קטן 4 (. ב. 
שינוי בינוי ועיצוב אדריכלי )ע"פ סעיף 62א)א( סעיף קטן 5( ג. 

ללא   6657 בגוש   217 בחלקה  אחת  דיור  יחידת  תוספת  ד. 
תוספת שטחים. סה"כ 2 יחידות בודדות. )ע"פ סעיף 62א)א( 

סעיף קטן 8(
סעיף  )ע"פ  האחורית  ליחידה  לרכב  מעבר  זכות  קביעת  ה. 

62א)א( סעיף קטן 19(.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: קרית ים

כתובת: ציפורן בנה ביתך, קרית ים

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 10425 חלקות במלואן: 29, 194
גוש: 10450 חלקות במלואן: 11, 12

גוש: 10450 חלקי חלקות: 13

מטרת התכנית:
הגדלת השטח המאושר למבני ציבור לצורך הרחבת שטח קרית 

החינוך.

עיקרי התכנית:
בתי  הקמת  לצורך  המאושרים  ציבור  מבני  שטח  הגדלת  א.  

ספר, גני ילדים ומעונות יום.
קביעת המיקום והבינוי העקרוניים של המגרשים והמבנים  ב.  

הציבוריים המתוכננים.
הציבוריים  השטחים  הפקעת  בדבר  הוראות  קביעת  ג.  

ורישומם ע"ש הרשות המקומית.
נוספו  אשר  לבנייה  המיועדים  לשטחים  הבנייה  הוראות  ד.  
לצורכי  "מבנים  של  ביעוד  המותר  עפ"י  יהיו  זו  בתכנית 

ציבור" בתכניות המאושרות.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5/4/2013 ובילקוט פרסומים 6575, עמ' 4035, בתאריך 14/4/2013.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  מוצקין,  קרית   4 העברי  הגדוד  רח'  קריות   ובנייה 
כתובת:  חיפה,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   04-8715291
רח' פל ים 15, חיפה, טלפון: 04-8616222. ובאתר האינטרנט של 
הועדה בכתובת WWW.VKRAYOT.CO.IL כל המעונין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסי אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קריות  

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
427-0471987

 שם התכנית: איחוד שטחי מבני ציבור - 
גבעת שמואל שינוי תכניות ממ/19/3075 ו–ממ/3154

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 427-0471987

המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ממ/950

שינוי ממ/במ/3075
שינוי ממ/מק/13/3075

שינוי ממ/3154
שינוי ממ/19/3075

שינוי 427-0139089
כפיפות תמ"א/2/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: גבעת שמואל
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הוד   28 גמלא  בן  רחוב  השרון  הוד  ובנייה  לתכנון  המקומית 
השרון טלפון: 09-7759666. כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מתאר מקומית מס' 
403-0492884

ובנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
אל-טירה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז המרכז 

רמלה, מופקדת תוכנית מתאר מקומית הנקראת 403-0492884 .

המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 
במ/טר/3006

השטחים הכלולים בתוכנית ומקום:
ישוב :טירה

גושים וחלקות:
גוש : 7782 חלקה : 21-18 , 16 )בחלקן(

מטרת התכנית: 
מאושרת  ודרך  ומשביל  לשביל  ג'  מגורים  משטח  חלק  המרת 

לשטח מגורים ג'

עיקרי הוראות התוכנית:  
המרת חלק משטח מגורים ג לשביל.  )1

המרת חלק מדרך מאושרת לשטח מגורים ג'.  )2
הקטנת קווי בנייה בהתאם לתשריט.  )3

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתוכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התוכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
הועדה המקומית  למשרדי  הודעה  פרסומה של  מיום  חודשיים 
למשרדי  התנגדות  העתק  ימצא  המתנגד  טירה.  ובנייה  לתכנון 
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, רח' הרצל 91 רמלה, מיקוד 72430.

התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 

שעליהן היא מסתמכת.

מאמון ע. אלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה טירה  

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0448555

שם התכנית: נת/מק/34/760/א - אישור מצב קיים 
- זייפר

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' 408-0448555 

עיקרי הוראות התוכנית:
תותר בנייה של 2 יחידות נפרדות.  .1

קווי הבניין כמסומן בתוכנית.  .2
שינוי קו בניין אחורי מ–8 מטר ל–5 מטר.  

הריסת מבנים המסומנים להריסה.  .3
מטר  כ–3.50  ברוחב  העורפית  ליחידה  מעבר  זכות  תינתן   .4

כמסומן בתשריט ובנספח הבינוי.

ביטול חובה להקים חניה מקורה.  .5
הרחבת רח' גולומב  .6

כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
תכנוני אחר והרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
הפרסומים  בין  ההודעה המאוחרת  של  פרסומה  מיום  יום   60
הוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים 
השרון, רחוב בן גמלא 28, הוד השרון 45265, טל' 09-7759666. 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ובנייה מחוז מרכז, רחוב הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444. 

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

תשמ"ט 1989.

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
423-0245209

התוכנית נקראת הר/מק/17/600/א/53
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזאת  נמסרת 
והבנייה התשכ"ה - 1965 בדבר אישור התוכנית המהווה שינוי 

לתוכניות : הר/1/302,הר/3/302 ו- 423-0124875.

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
כתובת:רח' המעגל 46 שכונת גיל-עמל , הוד-השרון.

גושים וחלקות:
גוש: 6652 חלקה:21  

גוש:6653 חלקה:206 

מטרות התוכנית:
תוספת שטח עיקרי לפי סעיף 62א)א1()1()א()1(.    .1

תוספת יח"ד לפי סעיף 62א)א(8    .2
קביעת הוראות לעניין זכות מעבר ליח"ד אחורית עפ"י סעיף    .3

62א)א(19. 

עיקרי הוראות התוכנית:
תוספת שטח עיקרי לחלקה מ–31.0% ל–37.0%.  .1

תוספת יח"ד לצד המערבי של החלקה )בניין B ( בהתאם   .2
לנספח בינוי.

 B קביעת הוראות לעניין זכות מעבר ליח"ד אחורית בבניין  .3
של החלקה ברוחב 3 מ'.

צומת  האחרון  בעיתון  פורסמה  התוכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמוד   4351 מס'  הפרסומים  ובילקוט   16.9.16 בתאריך  השרון 

10252 בתאריך 26.9.16.

מרכז  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
רחוב הרצל 91 רמלה טלפון: 08-9788444 וכן במשרדי הועדה 
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עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת מס' יח"ד מ–333 ל–388, ללא הגדלת סך כל השטחים    .1

למטרות עיקריות. עפ"י סעיף 62א )א( סעיף קטן 8 לחוק.
תוספת שטחי שרות עיליים. עפ"י סעיף בחוק 62א)א1()4(.    .2
תוספת שטח 2.380 מ"ר, 4% מהשטח הכולל המותר לבנייה 

במגרש לפי התכנית שבתוקף.
תוספת 4-5 קומות לבנין ושינוי גובה הבניין הגבוה ביותר    .3

ל–26 קומות. עפ"י סעיף 62א )א( סעיף קטן 4א לחוק.
תוספת קומת מרתף ושטחי שירות תת קרקעיים. עפ"י סעיף    .4

62א )א1( 8 לחוק.
ואחורי.  קדמי  בנין  לקו  למרפסות מעבר  בנין  קווי  קביעת    .5

עפ"י סעיף 62א )א( סעיף קטן 4 לחוק.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 29/1/16 
ובילקוט הפרסומים 7192, בעמוד 2892 , בתאריך 21/01/2016.

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.

אלי דלל  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
410-0246447

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

 .410-0246447

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 1241 / 10 
שינוי 2000 / 10 

שינוי 1241 / א

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
המרץ מס' בית: 11

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6367 מחלקה: 128 עד: 128 שלם

עיקרי הוראות התכנית:
ושיפור  באזור  התנועה  מערכת  לשיפור  המרץ  רחוב  הרחבת 
קרקעיים  תת  שירות  שטחי  הוספת  ע"י  קיים  בנין  פעילות 
לפי  במגרש  לבנייה  המותרים  עיקריות  למטרות  לשטחים 
מחניה   )-2( תחתון  במרתף  המרת השימוש  של  בדרך  תכנית, 
שטחי  סך  את  לשנות  מבלי  שירות  כשטח  ואחסנה,  לארכיב 

הבנייה הכוללים בבנין הקיים. 

הוראות התכנית 
הרחבת רחוב המרץ לפי סעיף 62א.)א()2(    .1

שינוי קו בנין למזרח )חזית( עקב הרחבת הדרך ל–2.20 לפי    .2
סעיף 62א.)א()4( 

המשרתים  קרקעיים  תת  במפלסים  שירות  שטחי  הוספת    .3
את השטחים למטרות עיקריות. 

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי לתוכנית 7/400

שינוי לתוכנית 3/348/א
בהתאם לתוכנית 28/348

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: השיש מבית: 14 עד בית: שכונה: אזה"ת ק.אליעזר 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8236 חלקות במלואן: 52 - 53, 127 - 128

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בנין עפ"י סעיף 62א )א( )4( לחוק.   .1

ניוד זכויות בין הקומות עפ"י סעיף 62א )א( )9( לחוק.   .2
בתא  ל–76%,  מ–30/40%   127 שטח  בתא  תכסית  הגדלת    .3
שטח 128 מ–30/40% ל–100%, בתא שטח 52 ו–53 מ–30/40% 

ל–44% עפ"י סעיף 62א )א( )9( לחוק.

 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, 
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית/ערר )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' 
408-0174029

שם התכנית: נת/מק/41/552/ב - תוספת יח"ד, 
מתחם אנדריוס

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

 408-0174029

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת/100/ש/1

שינוי נת/7/400
שינוי נת/41/552

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: אנדריוס מס': 9,11,7, הרב קוק מס': 54, 56, בורכוב מס': 5,3, 
נתניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8267 חלקי חלקות: 776

גוש: 8271 חלקות במלואן: 132
גוש: 8271 חלקי חלקות: 130
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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 
בתצהיר  המלווה  ההתנגדות  בכתב  תשמ"ט-1989.  עבודתו(, 
שם,  שיכללו  המתנגד  פרטי  התכנית  מס'  את  לציין  יש  עו"ד 

כתובת, טלפון ונייד.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מפורטת מס' 
רצ/ מק/5/59/1 - 413-0178780

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס' רצ/ מק/5/59/1 

413-0178780

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1/1  כפיפות לתוכנית 

רצ/1/59/1   
רצ/מק/24/50/1   

רצ/מק/4/53/50/1   

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: שד' היובל ,ראשון לציון.

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 3629, חלקות: 294,176,49, ח"ח: 19-29,17, 13-15,177,33-34, 

.197 ,295 ,31
גוש :3927, ח"ח: 18,184.

גוש:¨ 7374, חלקות: 8,14-15. ח"ח: 16-17, 7.

עיקרי הוראות התכנית:
תת  מעבר  וביטול  רגל  להולכי  עילי  גשר  של  מעבר  הסדרת 
קרקעי להולכי רגל בשדרות היובל, ללא שינוי בייעודי קרקע 

ובזכויות בנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 29.7.16 
ובילקוט הפרסומים 7326, עמ' 9781 בתאריך 22.8.16

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

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס' 
רצ/ מק/1/98/22/1 - 413-02367458

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

רצ/ מק/1/98/22/1 – 413-0367458

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

רצ/22/1   

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון
כתובות: נחמיה 76 ראשל"צ 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25/11/2016 ובילקוט פרסומים 7445, עמ' 3374, בתאריך 9/2/2017

ניתן לראות התכנית במח' מידע בעירית פ"ת ע"פ קביעת תור 
מראש בטל' 03-9053111 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, 
רשאי  המעוניין  כל   08-9788444 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  כתובת: 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אוריאל בוסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה פתח תקווה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס' 
413-0348474 - G 1 רצ/מק/6/168/א/6 מתחם

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

מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ/מק/ 6/168א/6 413-0348474

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/1/1/ב'
רצ/10/168

רצ/6/168/1
רצ/6/168/א

רצ/6/168/א/5
רצ/168/א

רצ/מק/1/1/יא/1
רצ/מק/39/1/1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: רחובות ההגנה 5-7 , לח"י 4-6

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 3946, חלקה: 379

עיקרי הוראות התכנית:
ע"י  האזור  והתחדשות  פיתוח  את  לאפשר  התכנית  מטרת 
למטרת  שימוש  הקיימים:  לאלו  נוספים  שימושים  הוספת 
שימוש  הוספת  בנוסף,  רפואיות  מעבדות  לרבות  מרפאות, 
מסחרי בקומה הראשונה וזאת ללא שינוי בסך השטחים הכולל 

המותר לבנייה.
למרפאות,  שימושים  גם  המשרדים  לשימושי  הוספה   •

לרבות מעבדות רפואיות.
הוספת שימוש מסחרי בקומה הראשונה , בשטח של 7.200   •
מ"ר עיקרי )בנוסף לשימוש המסחרי המתר בקומת הקרקע(, 
לבנייה  הי'קף השטחים המותרים  לשנות את  וזאת מבלי 

במגרש לשימושי מסחר ומשרדים )80%(.

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית.  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, הכרמל  בעתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   03-9547905 פקס:   9547577-03  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08.
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הוראות לבנית בריכת שחיה פרטית עפ"י תכנית גז/17/13   .2
 5 קטן  סעיף  62א)א(  סעיף  לפי  מקומית  וועדה  בסמכות 
עיצוב  או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות  של  "שינוי 

אדריכליים".
בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10/11/2016 ובילקוט פרסומים 7384, עמ' 938, בתאריך 23/11/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "גזר". כתובת: בית חשמונאי ד.נ. שמשון 99789 - טלפון: 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   ,08-9274082

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גזר  

מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
451-0281477

שם תכנית: שינוי בקו בניין
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 451-0281477.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/1/3000 

כפיפות תמא/2/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר קאסם

ישוב: כפר קאסם
 X : 668551 קואורדינאטה
Y : 198018 קואורדינאטה

גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
גוש 8875 ח"ח 128, 129, 130, 145 מגרש 129/1 לפי תכנית ק/1/3000

מטרות התכנית:
שינוי בקווי בניין. 

עיקרי הוראות התכנית:
אישור קווי למבנה הקיים בהתאם למצב הקיים.

שינוי הוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22/05/2015 ובילקוט פרסומים 7067, עמוד 6983 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  קאסם  כפר   ,10 קאסם  ע.אלכרים  רח'  "קסם"   ובנייה 
כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9370241
הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אורית רישפי  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ובנייה קסם  

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 4247, חלקה: 293 

עיקרי הוראות התכנית:
בשטח  הקיימים  המבנים  לקונטור  בהתאם  הבניין  קו  שינוי 

כמצוין בתשריט מצב מוצע.
עפ"י  בשטח  הקיימים  המבנים  לקונטור  התאם  בנין  קו  שינוי 

סעיף 62 א)א( סעיף קטן 4 לחוק התכנון והבנייה. 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 4.11.16 
ובילקוט הפרסומים 7357, עמ' 23, בתאריך 6.10.16

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

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי גזר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
426-0406983 )גז/מק/45/13(

נמסרת בזו הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 426-0406983 

)גז/מק/45/13( - גני הדר. גרסאות תשריט 8, תקנון 12.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

גז/17/13 שינוי 
גז/31/13 שינוי 

גז/מק/41/13 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: גני הדר

x 186300 :קואורדינטה
 y 642960 :קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 3709, מוסדר, חלקה: 131

מטרת התכנית:
שינוי בקו בנין מדרך 4233 הקבוע בתכנית גז/31/13.

מתן אפשרות לבנית בריכת שחיה פרטית עפ"י תכנית גז/17/13.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בקו בנין מדרך 4233 מ–65 מ' ל–40 מ' בתחום התכנית   .1
בלבד בסמכות וועדה מקומית לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 

4 "שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית".
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עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בנין קדמי ואחורי בהתאם לקיים

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13/2/2015 ובילקוט פרסומים 7322, עמ' 9106, בתאריך 17/8/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04-86478828 טלפון:   ,16 הגלבוע  רחוב  עילית,  נצרת  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טלפון: 04-6508555, כל המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלכס גדלקין  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה נצרת עילית  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
261-0374330

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

מחוז צפון , מופקדת תכנית מפורטת מס' 261-0374330. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתשריט חלוקה מס' ג / 7025 
שינוי לתשריט חלוקה מס' ג / 9915

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שכונת עוסמאן

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10286 מ חלקה: 17 עד: 17 חלקי
גוש: 10286 מ חלקה: 19 עד: 19 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי זכויות והוראות בנייה 

א. שינוי קו בנין 
ב. הגדלת מס' מבנים במגרש מ 1 - ל 3 
ג. הגדלת אחוזי בנייה מ 120% ל 140% 
ד. הגדלת תכסית קרקע מ 40% ל 46% 

ה. קביעת זיקת הנאה 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
"גבעות אלונים" שפרעם ת.ד. 505 , טלפון : 04-9502021 העתק 
נצרת  כתובת:   ( המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

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. 

מחוז הצפון

מרכב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0385609

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

נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 211-0385609

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג/8947, נצ/מק/1017, נצ/מק/1038, נצ/מק/1046 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
ישוב: נצרת .

גושים וחלקות:
גוש 16543, חלקה 159

מטרת התכנית: 
שינוי קו בניין לצורך בניית חדר מדרגות בקו 0 מהדרך.

עיקרי הוראות התכנית : 
שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית לצורך בנית חדר מדרגות. 

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  לתוכנית,  בהתנגדויות  נוהל 

התשמ"ט-1989 .

עלי סלאם  
יושב ראש הוועדה המקומית   

לתכנון ובנייה נצרת  

מרחב התכנון המקומי נצרת עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 

נע/מק/גבמ/4/40
והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' נע/מק/גבמ/4/40.

המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית ג/במ/40

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: נצרת עילית

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16650 חלקות במלואן: 60
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או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
"גבעות אלונים" שפרעם ת.ד. 505 , טלפון : 04-9502021 העתק 
נצרת  כתובת:   ( המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

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. 

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
251-0311431

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה , 
תשכ"ה - 1965 , בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 251-0311431 
- מק/450 - טורעאן - איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים.

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

כפיפות: תמ"א 34ב'4, תמ"א 35, תמ"מ 2/9

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: 127-126

מטרת התכנית: 
לצורך  הקיים  המשק  מבנה  אזור  להרחבת  וחלוקה  איחוד 

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 גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
261-0402560

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

מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת מס' 261-0402560. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתשריט חלוקה מס' ג / 10567 
שינוי לתשריט חלוקה מס' ג / 15913

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עירית שפרעם
ישוב: שפרעם, שכונת אלעין

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10262 מ חלקה: 7 עד: 7 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
"גבעות אלונים" שפרעם ת.ד. 505 , טלפון : 04-9502021 העתק 
נצרת  כתובת:   ( המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

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. 

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
261-0416685

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

מחוז צפון , מופקדת תכנית מפורטת מס' 261-0416685. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתשריט חלוקה מס' ג / 12784 
שינוי לתשריט חלוקה מס' ג / 18773

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 כפר מנדא מזרח

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17568 מ חלקה: 15 עד: 15 חלקי
גוש: 17568 מ חלקה: 20 עד: 20 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה בהסכמה בחלקה 20 ובחלק מחלקה 15 בגוש 17568. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: תל עדשים

בכניסה הדרומית לשכונה החדשה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16892 חלקי חלקות: 4

עיקרי הוראות התכנית:
שוני קווי בניין 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26/02/2016 ובילקוט פרסומים 7198, בתאריך 03/02/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "יזרעאלים" בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל, טלפון: 
משרד  צפון,  מחוז   - המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .04-6429660
רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508508 טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עידו דורי  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
262-0470625

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
גרסת   262-0470625 מס'  מפורטת  תכנית  ,מופקדת  הגליל  לב 

תשריט 3 גרסת הוראות 4 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 262-0240184

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: סח'נין

ישוב: סח'נין

 גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 19269 חלקות במלואן: 59

מגרשים
מגרש: 107 מתוכנית: 262-0240184
מגרש: 310 מתוכנית: 262-0240184
מגרש: 400 מתוכנית: 262-0240184
מגרש: 510 מתוכנית: 262-0240184
מגרש: 700 מתוכנית: 262-0240184
מגרש: 800 מתוכנית: 262-0240184

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה בהסכמה ושינוי הוראות וזכויות בנייה . 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  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, ת.ד.80 סכנין, טלפון 04-6746741.

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

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.

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

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
254-0312488

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 254-0312488.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/במ/54

כפיפות יז/מק/54/02
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המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/9735

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: תובל

שטח התוכנית: 0.5150 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 18907 חלקות במלואן: 140

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין ותוספת שטחי בנייה עיקריים.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  המשרדים 
כל   .http://www.vaada-misgav.org.il המקומית  הועדה 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין 
 100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
ד.נ.  תרדיון,  תעשיה  אזור  משגב,  ובנייה  לתכנון  המקומית 
משגב, 20179 - טלפון: 04-9990102. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון שכתובת: ת.ד. 595, נצרת 

עילית, מיקוד 17000 - 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. 

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה משגב  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
602-0362061

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0362061

תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס':
2/מק/417 ו–214/03/2

 על כל הוראותיה , למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקש: מוריס ימין

שטח התכנית: __496.000 מ"ר

מיקום: 
מגרש 178 ,גוש 40130 , חלקה 54,רובע 6, אילת

אישור תכנית
מיום   ,7387 מס'  פרסומים  בילקוט  ופורסמה  הופקדה  התכנית 
27/11/2016 וביום 14/12/16 נקבעה שאינה טעונה אישור לפי 

סעיף 109 )א( לחוק.
שינוי קו בניין לבריכה וחדר מכונות בגבול עם מגרש שכן    .1

ל–1 מ',מותר 2.0 מ'. 
לפי סעיף 62א)א(4  

עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
תשמ"ט - 1989.

נביל דאהר   
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה 
המקומית מס' 257-0407536

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון   ,1965 תשכ"ה - 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  העמקים",  "מבוא 
מחוז צפון מופקדת תכנית בסמכות הועדה המקומית מס' -257

0407536. גרסה: תשריט- 8 הוראות- 10

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
8 / מע / מק / 10 / 5942 

ג / 8588 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: כפר כנא

גושים / חלקות לתכנית: 
גוש: 17396 מחלקה: 27 עד: 27 חלקי 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בהוראות בנייה 

 שינוי קווי בנייה 
 מתן הוראות בדבר הריסת מבנים 

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

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

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 

)סדרי נוהל בהתנגדויות( תשמ"ט-1989. 

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי משגב
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 

205-0435115
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  משגב, 
זכויות  הוספת   :205-0435115 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

בנייה ושינוי קווי בניין-מגרש 187, תובל.. 
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כל המעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין   , בקרקע  כל מעוניין  לקהל.  האמורים פתוחים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק רשאי להגיש התנגדות בתוך 
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
אשדוד  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
 08-9568168 טל'  אשדוד   28 ת.ד.  הקריה  אשדוד  עירית  בית 
במשרדי  המופקדת  בתוכנית  לעיין  .ניתן   08-8677810 פקס- 
עם  מראש  ובתיאום  הקהל  קבלת  בשעות  המחוזית,  הועדה 

האחראית על הארכיב, בטלפון מס' : 08-6263791 .

בוריס גיטרמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אשדוד  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0250928
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0250928 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
כפיפות 155/102/02/5 ,שינוי 5 במ / 82 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
 ישוב: באר שבע

 כתובת: נווה מנחם )נחל עשן( רח' עדני שלמה 42 

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

 גוש: 38326 מחלקה: 79 עד: 79 חלקי

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

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

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

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

15 מ"ר ומרתף- 66.35 מ"ר. 
קביעת תכסית מרבית של- 41% לפי סעיף 62א )א()9(.    .2
קביעת קווי בניין לשטחי שרות לפי סעיף 62א )א()4(.    .3

קביעת מבנים להריסה לפי סעיף 62א )א()19(.    .4

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/10/2016 בילקוט פרסומים 7337, עמ' 9599, בתאריך 8/9/2016

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  

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

לפי סעיף 62א)א(16)א()2(   
שינוי קו בניין נקודתי קדמי וצדדי ,   .3

מאושר 2 מ' , מוצע 0 לצורך הקמת מרפסת ומצללה -   
מעל המרפסת על גג החניה המקורה,  

לפי סעיף 62א)א(4   

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10/11/16 ובילקוט הפרסומים 7387, התשע"ז, עמ' 1058 בתאריך 

27/11/2016

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה אלמקייס  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 
603-0209551

שם התכנית: שינויים בקוי בניין במגרש לתעשיה 
ברחוב ההדרים 32 אשדוד

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

מופקדת תכנית מפורטת מס' 603-0209551

כתובות שבהן חלה התכנית:
ההדרים מס' 32

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2452 מחלקה: 89 עד: 89 חלקי
גוש: 2452 מחלקה: 82 עד: 82 שלם
גוש: 2452 מחלקה: 85 עד: 85 שלם

גושים/ חלקות ישנים : לא רלוונטי 

מרחב תכנון גובל : לא רלוונטי

שטח התכנית בדונם : 8.553 ד'.

 ,  08-8562552 טל:   32 ההדרים   , ארי  בן  דניאל  השלט:  מציב 
office@benari.co.il

יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות:
שינוי ל – 114/03/3 , תכנית איחוד 134

מטרת התכנית
שינוי בקווי בניין, בהתאם לסעיף 62א)א()4( לחוק התכנון והבנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
ל–27.4  מ'  מ–40  ברית  בני  לרחוב  נקודתי  קדמי  בניין  קו  שינוי 
מ', מרחק קו בניין מגבולו המזרחי של המגרש ישתנה מ–14.5 

ל–1.6 מ'.
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הארכת דרך עד כניסה למגרש ע"פ סעיף 62א')א(2 בחוק.  ב. 
הארכת דרך מס' 7 למגרש ד'. 

קביעת קווי בניין ע"פ סעיף 62א')א(4 בחוק.  ג. 
ע"פ   B 202 שטח  בתא  קומות  ומס'  הבנייה  גובה  קביעת  ד. 

סעיף 62א')א()4א( בחוק.

מס'  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7387, עמוד 1063, בתאריך 27/11/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אילות  חבל  ובנייה 
מחוז דרום )התקווה 4 קריית הממשלה באר שבע (. כל המעוניין 
פתוחים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי 

לקהל.

חנן גינת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חבל אילות  

מרחב תכנון מקומי להבים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
619-0285957

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 619-0285957 

- בית מגורים ברחוב דגנית 20 להבים.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 5/101/02/16
כפופה 11/188/03/7
כפופה 3/188/03/7
כפופה 16/מק/2029

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: להבים

ותיקה, , להבים

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100415 חלקות במלואן: 53
גוש: 100415 חלקי חלקות: 6, 10

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת זכויות בנייה למבנה בית מגורים קיים, ושינוי בהוראות 

בינוי ואדריכלות לסככה לרכב ומצללה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
02/06/2016 ובילקוט פרסומים 7302, בתאריך 21/07/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "להבים". כתובת: המרכז המסחרי הישן, להבים, טלפון: 
התקווה  רח'  כתובת:  המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .08-9554784
לעיין  ראשי  המעוניין  כל   .08-6263795 טלפון:  שבע  באר   4
בתכנית באתר הוועדה בכתובת lehavim.bartech-net.co.il או 
במשרדי הוועדה המקומית בימים ובשעות שבהם המשרדים 

פתוחים לקהל.

אליהו לוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה להבים  

מרחב תכנון מקומי קריית מלאכי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
617-0380360

והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
תשכ"ה-1965, במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית 
מלאכי , ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז הדרום, 

מופקדת תכנית מפורטת מס' 617-0380360 

המהווה שינוי לתכנית מס': 
2/105/03/8 ו–26/102/02/8, שהוגשה  ע"י  רינה בילד פרידמן .

השטחים הכוללים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית קריית מלאכי, 

אזור תעשיה

גושים וחלקות:
גוש: 301; חלקות בשלמות: 73, חלקות בחלקן: 78, 129

עיקרי הוראות התכנית:
התכנית  בהוראות  שינוי  בעלים,  בהסכמת  מגרשים  חלוקת 

בדבר בינוי 
שינוי בקווי בניין.

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית וכן , כל 
התנגדות  להגיש  רשאי   , לחוק   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי   , בעיתונים  הפרסומים 
 .  08-8608700 טל:  מלאכי.  קריית   ,  8 ז'בוטינסקי  ברח'  ובניה 
 : יוגש למשרדי הוועדה המחוזית בכתובת  העתק ההתנגדות 

ת.ד. 68, באר – שבע, טל: 08-6263785 .

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  בליווי  מנומק  בפירוט  בכתב 
ובהבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סידרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתן(, 

תשמ"ט-1989 .

אליהו זוהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה קריית מלאכי  

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: חבל אילות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מס' 
 608-0381947

מרכז אזורי - החלפת שטחים ציבוריים 
נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה 1965-, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 608-0381947 
)תיירות   6/101/03/12 מס'  לתכנית  שינוי  מהווה  זאת  תכנית 
ונופש ומבני ציבור במרכז האזורי חבל אילות( למעט השינויים 

המפורטים בתכנית זו.

המבקש: מועצה אזורית חבל אילות 

עיקרי הוראות התכנית: 
החלפת  62א')א(1בחוק.  סעיף  ע"פ  חדשה  וחלוקה  איחוד  א. 

שטחים בין תא שטח 202 ל 305.
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 33514-02-17

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

ובעניין פירוק חברת וי.אי.פי - רשת הנעלה ותיקים 2009 
בע"מ, ח"פ 51-436541-0, 

ב"כ  ע"י  סבינה(,  אירנה  )לשעבר  קלרמן  נעמי  והמבקשת: 
טל'  ביאליק,  קריית   ,18 היסוד  קרן  מרח'  פלד-טל,  הדר  עו"ד 

077-4013411, פקס' 077-4702705.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 1.4.2017.

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

הדר פלד-טל, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 33515-02-17

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

ובעניין פירוק חברת ליאל הנעלה בע"מ, ח"פ 51-480373-3, 

ב"כ  ע"י  סבינה(,  אירנה  )לשעבר  קלרמן  נעמי  והמבקשת: 
טל' ביאליק,  קריית   ,18 היסוד  קרן  מרח'  פלד-טל,  הדר   עו"ד 

077-4013411, פקס' 077-4702705.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

מרחב תכנון מרחבי נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
652-0435941

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מזרחי,  נגב 
מגרשים   -  652-0435941 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  דרום, 

125-126 שכ' 5 חורה. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 383/03/7

שינוי 1/383/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חורה

שכ' 5 מגרש 125 ומגרש 126, חורה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100012 חלקי חלקות: 999

מטרת התוכנית:
החלפת ייעוד מגרשים 125,126 , איחוד וחלוקת מגרשים, שינוי 

קווי בניין וקביעת הוראות בנייה חדשות בשכ' 5 חורה

עיקרי הוראות התכנית: 
-שינוי ייעוד מגרש 125 משצ"פ למגורים.
-שינוי ייעוד מגרש 126 ממגורים לשצ"פ.

-איחוד וחלוקת מגרשים לפי סעיף 62 א]א[ ]1[
-שינוי קווי בנייה לפי סעיף 62 א]א[]4[

-שינוי בהוראות בינוי לפי סעיף 62 א]א[ ]5[

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  המרחבית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ידיעות אחרונות באר  139 בית  נגב מזרחי, רחוב קק"ל  ובנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6230966 טלפון:  שבע 
הועדה המחוזית כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 באר 

שבע טלפון: 08-6263791(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

דוד בונפלד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

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

ביום 9.4.2017.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 9.2.2017.

משה תורג'מן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

אודיסאה - מסע בין רעיונות בע"מ
)ח"פ 51-416978-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.4.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בזל 5, 
פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם טולצ'ינסקי, עו"ד, מפרק

מטל אל בע"מ 
 )ח"פ 514668938(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   09/06/2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד אילן יחזקאלי, מרח' הלל 18, ת"ד 2413, 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 התכנסה ביום 09/10/2013 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אילן יחזקאלי, עו"ד, מפרק

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

ביום 1.4.2017.

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

הדר פלד-טל, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13681-03-17

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

ח"פ בע"מ,  אנוש  משאבי  דורן  חברת  פירוק   ובעניין 
 ,51-456809-6

זומר ואח', ע"י ב"כ עו"ד משה תורג'מן,  והמבקשים: שלי 
מרח' לינקולן 20, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.4.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור 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 9.4.2017.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 9.4.2017.

משה תורג'מן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13807-03-17

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

והשקעות  ייזום  ניהול  ולינוי  נופר  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-355082-2, 

עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  כאשף  אבו  אסמאעיל  והמבקשים: 
משה תורג'מן, מרח' לינקולן 20, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.4.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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פ. ג'אן - מסחר ושירותים בע"מ 
 )ח"פ 514124189(

)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   20/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יעקב קובי שוקר, מרח' הנשיא ויצמן 2, חדרה 3842214, 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 25/07/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יעקב קובי שוקר, עו"ד, מפרק 

קרטורון פלוס בע"מ 
 )ח"פ 514888114(

)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 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
איל מנחם מנחם, מרח' שד המגינים 53, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/06/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

איל מנחם מנחם, עו"ד, מפרק

 

אימג' קשרים בע"מ 
 )ח"פ 513461855(

)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   19/03/2017 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 20/08/2017 
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 

שבילי תבל 
 )ח"פ 514766260(

)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   19/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יוסף ללוש, מרח' דגניה 4, טבריה, 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 10/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יוסף ללוש, עו"ד, מפרק
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עסקים חדשים בע"מ 
 )ח"פ 514545078(

)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   20/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,3330504 חיפה   ,20 הנביאים  מרח'  קדוש,  אסף  יוסף 

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 04/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יוסף אסף קדוש, עו"ד, מפרק 

מונטיפיורי 12 יזמות בע"מ 
 )ח"פ 514440627(

)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 הרצל 

שרף, מרח' קציר אהרון 7, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

הרצל שרף, מפרק

 

קמיסר חברה לנאמנות בע"מ 
 )ח"פ 514625995(

)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   19/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רייזל 

לאה ביק, מרח' הטייסים 6, רעננה 4326406, 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 07/09/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  16:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רייזל לאה ביק, עו"ד, מפרקת 

צבעי זוהר בע"מ 
 )ח"פ 512633595(

)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   20/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
גד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

סטרטינר, 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 21/05/2017 
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. 

גד סטרטינר, מפרק
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

תמיר יחיא, מרח' שד התעשיה 8, 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.

תמיר יחיא, עו"ד, מפרק 

לפידות ביוטי בע"מ 
 )ח"פ 512420431(

)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 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי 

רוה, מרח' דרך בגין מנחם 11, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שי רוה, עו"ד, מפרק 

א.ק. גל ספורט בע"מ 
 )ח"פ 513135640(

)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 19/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גלעד סער, מרח' מנחם 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

גלעד סער, עו"ד, מפרק 

הבית הארכיאולוגי בע"מ 
 )ח"פ 514948231(

)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 19/03/2017 

קנדרו יוסף בע"מ 
 )ח"פ 514404086(

)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   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

קנדרו, מרח' מאפו 4, 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. 

 21/06/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יוסף קנדרו, מפרק 

עוצמה מועדון לקוחות בע"מ 
 )ח"פ 512847419(

)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   21/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הראל 

אהרון פדר, מרח' הסחלב 75, 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 
בני ברק,   ,23 רח' בר כוכבא  16:00, אצל עו"ד חן שקד,  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.     

הראל אהרון פדר, מפרק 

מעוף אבטחה בע"מ 
 )ח"פ 513218032(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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יונה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
פלינק, מרח' דיזנגוף 294, 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.

יונה פלינק, מפרק 

מוביקסל נטוורקס מולטימדיה בע"מ 
 )ח"פ 513938068(

)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 19/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן 
רייכמן, מרח' ראול ולנברג 24, תל–אביב-יפו 6158002, 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.

ערן רייכמן, עו"ד, מפרק 

מבנה תעשיה רם-און )1983( בע"מ 
 )ח"פ 511007684(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 

גוטליב, מרח' דרך בגין מנחם 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דוד גוטליב, עו"ד, מפרק 

א.צ.ע.ד אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512511247(

)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 19/03/2017 

ירון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
איתי, מרח' ש אילה 26, קרית טבעון, 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.

ירון איתי, מפרק 

פיק נכסים וזכיונות )1995( בע"מ 
 )ח"פ 512247370(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/10/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי פיק, 

מרח' יזרעאל 18, שוהם, 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.

חגי פיק, מפרק 

חצרנות בע"מ 
 )ח"פ 515229698(

)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 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,3 פריש  דניאל  מרח'  רשטיק,  אלעד 

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 רשטיק, עו"ד, מפרק 

אופטיקום בע"מ 
 )ח"פ 512395864(

)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 19/03/2017 
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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 

ל.י.ל. הפקות בע"מ 
 )ח"פ 512329483(

)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 09/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל 

חן, מרח' משאבים 4, הוד השרון, 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.

גל חן, עו"ד, מפרק 

רוז'ס בר בע"מ 
 )ח"פ 513785709(

)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 08/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

דרור גטר, מרח' הצורן 4א, נתניה, 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.

דרור גטר, עו"ד, מפרק 

א.ש.מ.ח מערכות בע"מ 
 )ח"פ 514176304(

)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 20/03/2017 

עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,67012 תל–אביב-יפו   ,132 בגין  דרך  מרח'  דגן,  ליאור 

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.

ליאור דגן, עו"ד, מפרק 

סיינקופה בע"מ 
 )ח"פ 514807825(

)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 20/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שרון אלגאי, מרח' הברזל 7, 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.

שרון אלגאי, עו"ד, מפרקת 

טיולי תבור בע"מ 
 )ח"פ 510977838(

)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 20/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי 

מאור, מרח' שד ארלוזורוב 25, עפולה 18126, 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.

גדי מאור, עו"ד, מפרק 

סילברנו השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513819847(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/03/2017 
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דנית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שנהב, מרח' המאבק 26, רמת השרון, 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.

דנית שנהב, מפרקת 

אינטרנט אייג' בע"מ 
 )ח"פ 512521519(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אמיר רוזנצוויג, מרח' כנרת 5, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר רוזנצוויג, עו"ד, מפרק 

בנימיני בנימין ובניו בע"מ 
 )ח"פ 512228446(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אשר דויטש, מרח' דרך אבא הלל 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דויטש, עו"ד, מפרק 

פאר ויופי איכות האלומיניום בע"מ 
 )ח"פ 513602771(

)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   04/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,9 היהודית  הגבורה  רח' 

עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  תקווה,  פתח   ,107 רוטשילד  מרח'  בוסקילה,  גדעון 

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.

גדעון בוסקילה, עו"ד, מפרק 

עמנואל עדן סגולה בע"מ 
 )ח"פ 514968726(

)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 20/03/2017 
ברונו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נסים האוזי, מרח' שומרון 4, אשדוד, 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.

ברונו נסים האוזי, מפרק 

אהרון - קום אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512830522(

)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 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון 

צדיקוב, מרח' צה"ל 91, קריית אונו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון צדיקוב, מפרק 

כנען שנהב נכסים בע"מ 
 )ח"פ 512272683(

)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 15/03/2017 
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הנ"ל תתכנס ביום 21/05/2017 בשעה 12:30, אצל לאמעי סידר 
רהט צידון פינק, עורכי דין, רח' דרך השלום 53, גבעתיים, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלון פוגל, עו"ד, מפרק 

קלוזרי בע"מ 
 )ח"פ 513726430(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/05/2017 בשעה 11:00, אצל עו"ד רו"ח דן לאלו, 
רח' הוברמן 22, 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.

אבשלום קיסרי, מפרק

סמארט קומפיוטר סרביסס בע"מ 
 )ח"פ 513978452(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21/05/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
22, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  הוברמן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דן מרדכי לאלו, עו"ד, רו"ח, מפרק

מילאון בע"מ 
 )ח"פ 511250201(

)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 03/05/2017 בשעה 09:00, בחברת מילגם בע"מ, רח' 
הסיבים 49, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אתי קוגמן, עו"ד, מפרקת 

ת.מ.מ תפעול מערכות מוניציפליות בע"מ 
 )ח"פ 511135261(

)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 

של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

בינה בלייכר, מפרקת

אלכוהול טסט בע"מ 
 )ח"פ 515086593(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 04/05/2017 בשעה 10:00, במשרד עורכי דין 
הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,19 ההסתדרות  רח'  ושות',  שטרית 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

עידן שטרית, עו"ד, מפרק 

כל בו אהובה בע"מ 
 )ח"פ 512109075(

)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 03/05/2017 בשעה 09:00, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  סבא,  כפר   ,45 רוטשילד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שלומית יצחקוב שרדני, עו"ד, מפרקת 

זניט מדיה )1995( בע"מ 
 )ח"פ 512191123(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21/05/2017 בשעה 12:00, אצל לאמעי סידר 
רהט צידון פינק, עורכי דין, רח' דרך השלום 53, גבעתיים, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלון פוגל, עו"ד, מפרק 

ניצן השמיים בע"מ 
 )ח"פ 512172875(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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דותם מערכות כיבוי אש בע"מ
)ח"פ 51-245177-4(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

דורון אלישע, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.5.2017, בשעה 
9.00, אצל רו"ח אברהם פיקרש, רח' הרברט סמואל 31, חדרה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

דורון אלישע, מפרק

סופר שוק נאות רחל בע"מ
)ח"פ 51-304276-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2.3.2017, התקבלה החלטה 
ליאור עזרא,  ולמנות את  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

מרח' המלאכה 39, חולון, טל' 052-2539237, 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.

 ,29.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור עזרא, מפרק

יכר-מד בע"מ
)ח"פ 51-365189-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפית 

כץ-רובין, מרח' זיו 10, ראש העין, למפרקת החברה.

תתכנס ביום 03/05/2017 בשעה 12:00, בחברת מילגם בע"מ, רח' 
הסיבים 49, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אתי קוגמן, עו"ד, מפרקת 

מגניפייר בע"מ 
 )ח"פ 514975929(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/05/2017 בשעה 10:00, במשרד עו"ד אמיר מ. 
גרובר, רח' מצדה 9, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מיכל שורצברג, מפרקת

ד.א. סרפינה בע"מ 
 )ח"פ 514684208(

)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 11/05/2017 בשעה 09:30, אצל המפרק, רח' 
הטייסים 6, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הלל מרדכי ביק,  מפרק

אלמנטו בע"מ 
 )ח"פ 513902544(

הודעה על ביטול הודעת פרסום על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
החברה  פירוק  לגבי  הפרסום  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל מיום 16.3.2017 היה מוטעה. החברה אינה בהליכי פירוק 

מרצון ולא מונה לה מפרק והיא לא תקיים אסיפה סופית.

יוסי גולדברג, דירקטור

אושר אנרגיה בע"מ 
 )ח"פ 514723972(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית, של בעלי המניות של החברה 
הנ"ל, מיום 06/03/2017, התקבלה החלטה במניין חוקי להפסיק 

את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק.

יורם פלץ, עו"ד
בא כוח החברה
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משקאות פינת אור בת ים בע"מ
)ח"פ 51-505839-4(

)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  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,27.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 67891, טל' 

03-6218222, פקס' 03-6218200, למפרק החברה.

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

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

 ,27.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

פלולי משה עבודות בניה בע"מ
)ח"פ 51-214590-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

פלולי, מרח' שמואל תמיר 33/1, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

 ,20.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה פלולי, מפרק

סיגל שלימוף אחזקות
)ח"פ 51-329067-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל 
שלימוף רכטמן, מרח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, למפרקת החברה.

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

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

 ,15.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפית כץ-רובין, מפרקת

קוצר טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-296588-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 21.2.2017, התקבלה החלטה 
קוצר,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

ממושב גן השומרון, ת"ד 86, טל' 052-9408869, למפרק החברה.

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

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

 ,25.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל עו"ד יובל ג'משיד, רח' פרנקפורט 13, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

משה קוצר, מפרק

ח. ראמי )2002( בע"מ
)ח"פ 51-322141-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 21.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראמי חאמדאן, 

מג'לג'וליה 45850, טל' 050-9396626, למפרק החברה.

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

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

 ,25.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד יובל ג'משיד, רח' פרנקפורט 13, תל אביב,  
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

ראמי חאמדאן, מפרק
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עתיד )2007( מימון רכב והלוואות בע"מ
)ח"פ 51-400208-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי דיאי, מרח' 

הגאון מוילנה 4/2, הרצליה, טל' 050-3667866, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.7.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי דיאי, מפרק

עולם המים והחי בע"מ
)ח"פ 51-378281-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, טל' 052-2314484, 

למפרק החברה.

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

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

 ,10.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

צביקה גרוס, מפרק

מרנר את גוטמן בע"מ
)ח"פ 51-261814-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר מרנר, מרח' 

הציפורן 1/18, נצרת עילית, טל' 054-3093075, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.7.2017, בשעה 
10.00, אצל גרוס, אורעד, שלימוף ושות', משרד עורכי דין, בכתובת 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

סיגל שלימוף רכטמן, מפרקת

5060 ישראל בע"מ
)ח"פ 51-420001-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

עטר, מרח' הרב אריה בינה 20/1, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.7.2017, אצל 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה עטר, מפרק

לוי משה )מיקו( הובלות מנוף בע"מ
)ח"פ 51-485143-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 3.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה לוי, מרח' לוי 
אשכול 25, פתח תקווה 4921725, טל' 050-5215439, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה לוי, מפרק
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גודנס מרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-467217-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אושרי בסיל, מרח' המלאכה 39, חולון, טל' 03-6951662, 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.

 ,24.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אושרי בסיל, עו"ד, מפרק

פמה פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-390178-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5336165 טל'  יהודה,  אור   ,32 החרושת  מרח'  אפרתי,  תומר 

למפרק החברה.

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

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

 ,10.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר אפרתי, עו"ד, מפרק

דנטל פאוור בע"מ
)ח"פ 51-298655-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2.3.2017, התקבלה החלטה 

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

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

 ,15.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר מרנר, מפרק

בית כמוני בע"מ
)ח"פ 51-444386-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-6337742 טל'  חדרה,   ,44 סמואל  הרברט  מרח'  ביטון,  משה 

למפרק החברה.

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

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

 ,16.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה ביטון, עו"ד, מפרק

וונגס' ווקאוואיי בע"מ
)ח"פ 51-189299-4(

)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   ,8.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל   ,5 קומה  רובינשטיין,  בית   ,20 לינקולן  מרח'  תורג'מן,  משה 

אביב, טל' 03-7611611, 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.

 ,31.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה תורג'מן, עו"ד, מפרק
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 ,23.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רביד פז, עו"ד, מפרק

כל זאת בציון בע"מ
)ח"פ 51-311024-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,7312700 חשמונאים   ,22 החרמון  מרח'  פאר,  אברהם 

08-9761428, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.7.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם פאר, מפרק

טל מיש
)ח"פ 51-461101-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
טל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מיש ורד, מרח' עולי הגרדום 59, ראשון לציון, טל' 054-3132666, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.7.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מיש ורד, מפרק

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי איזנברג, מרח' 
יוחנן הופסי 7, תל אביב, טל' 03-5446901, למפרק החברה.

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

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

 ,11.5.2017 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.

צבי איזנברג, מפרק

איטל - שליחויות ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-185922-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,2.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  גן,  רמת   ,11 קומה   ,164 ביאליק  דניאל עשור, מרח'  רו"ח 

03-6103434, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2017, בשעה 
16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל עשור, רו"ח, מפרק

רביד פז - ייעוץ ויזום בע"מ
)ח"פ 51-454269-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רביד פז, מקיבוץ הרדוף, ד"נ המוביל 1793000, טל' 054-6776771, 

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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התקבלה   ,5.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יוסף מולאור, מרח' דרך מנחם בגין 90, תל אביב, טל' 03-5616005, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2017, בשעה 
11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף מולאור, עו"ד, מפרק

א. רניר ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-328106-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,09-8916010 טל'  רעננה,   ,8 הסדנא  מרח'  ספיבק,  טל 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.7.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל ספיבק, עו"ד, מפרק

המבורגסה בע"מ
)ח"פ 51-450238-4(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 7.3.2017, התקבלה החלטה 
עמיחי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
לבנשטיין, מרח' אוגרית 26, תל אביב 6901626, טל' 050-6664722, 

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.

יוסי ארזי הסעות בע"מ
)ח"פ 51-515723-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רונן מזרחי, מהגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים, טל' 02-6490690, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2017, בשעה 
11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן מזרחי, עו"ד, מפרק

יוסים נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-327338-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יוסף מולאור, מרח' דרך מנחם בגין 90, תל אביב, טל' 03-5616005, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף מולאור, עו"ד, מפרק

מיתר מ.ר. ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-386572-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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כוכב אביב אחזקות ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-524980-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יהונתן כרמון, מרח' כנרת 5, ב.ס.ר 3, קומה 30, בני ברק, למפרק 

החברה.

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

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

 ,10.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן כרמון, עו"ד, מפרק

ט.א. המרכז לקידום פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-414844-4(

)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   ,8.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
טל'   ,30010 אל–פחם,  אום   ,1 אבראהים  עין  מרח'  סנא,  בדראן 

050-7540526, למפרק החברה.

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

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

 ,10.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בדראן סנא, מפרק

ש.מ.ת.י  בע"מ
)ח"פ 51-554877-4(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.7.2017, בשעה 
12.00, במשרי החברה, רח' דניאל פריש 1, תל אביב 6473102, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עמיחי לבנשטיין, עו"ד, מפרק

עובד דרך אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-536578-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5611199 טל'  אביב,  תל   ,100 מרח' החשמונאים  מוזס,  לאה 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.7.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לאה מוזס, עו"ד, מפרקת

פיקוטה בע"מ
)ח"פ 51-530141-4(

)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   ,6.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אסף אלקוני, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, טל' 072-2124777, למפרק 

החברה.

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

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

 ,10.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.30 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק
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 ,15.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אגבאריה אבראהים, מפרק

שר א.מ. בע"מ
)ח"פ 51-393034-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אריה שר, מרח' הכרכום 8, ת"ד 1120, כוכב יאיר 4486400, טל' 

054-3164127, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה שר, מפרק

אודייפור השקעות בע"מ
)ח"פ 51-543461-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילת )מימי( צמח, 
 ,D אצל צמח, שניידר ושות', עורכי דין, רח' ראול ולנברג 18, בניין

תל אביב 6971915, טל' 03-7684300, למפרקת החברה.

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

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

 ,17.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל צמח, שניידר ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אילת )מימי( צמח, מפרקת

 ,8.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את גיל גזית, מרח' הגדודים 14, רמת השרון, טל' 03-7101645, 

למפרק החברה.

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

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

 ,11.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדי גולדפרב זליגמן ושות', רח' יגאל אלון 98, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל גזית, מפרק

טרייד סרוויס אינקורפורשן )ט.ס.אי( בע"מ
)ח"פ 51-366704-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב ביטון, אצל 
 ,02-6249859 טל'  ירושלים,   ,34 יהודה  בן  מרח'  דהן,  אילן  עו"ד 

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.

 ,12.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב ביטון, מפרק

מרכז המלניום )א.א( ללימודי בריאות וחברה בע"מ
)ח"פ 51-330554-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 7.3.2017, התקבלה החלטה 
אגבאריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
 ,050-6989631 טל'   ,30010 פחם  אל  אום   ,364 מת"ד  אבראהים, 

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

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

 ,17.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוחמד עאבד, מפרק

ריקאסט בע"מ
)ח"פ 51-543255-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב טל, מרח' התאנה 804, 

כוכב מיכאל, 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.

יניב טל, מפרק

י.פ. פרקש השקעות בע"מ
)ח"פ 51-319239-3(

)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   ,6.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  כרובי,  יעקב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 5, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב כרובי, עו"ד, מפרק

גודיטאג בע"מ
)ח"פ 51-439356-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

עפולה, טל' 052-7388070, למפרק החברה.

נ.ח. לין כהן ניהל פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-323512-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,2.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  שילת,  מושב   ,18 ת"ד   ,3 השקד  מרח'  כהן,  חנניה  עו"ד 

054-2207950, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.8.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנניה כהן, עו"ד, מפרק

ל.ה. סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-465912-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-6485818 טל'   ,1896500 מאוחד  חרוד  עין  מקיבוץ  עוז,  גיל 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.8.2017, בשעה 
14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל עוז, עו"ד, מפרק

ע.מ עאבד מוחמד בע"מ
)ח"פ 51-423875-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,054-5228470 טל'  בענה,   ,174 מת"ד  עאבד,  מוחמד 

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברונו וויינרב, מפרק

קורין קולה חברה לנאמנות 2002 בע"מ
)ח"פ 51-321118-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב קורין, מרח' יוחנן 

בן זכאי, טבריה, 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.

יעקב קורין, עו"ד, מפרק

ש.פ. שחק תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-225351-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,24.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים שוורץ, מרח' הרימון 73, 

מושב צפריה, טל' 054-4960860, 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.

חיים שוורץ, מפרק

פלטפורמט בע"מ
)ח"פ 51-451766-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.3.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  רוגל,  גילעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שמאי 14, ירושלים, למפרק החברה.

גילעד רוגל, עו"ד, מפרק

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן שלמה, מפרק

נ.מ.א. תכשיטים בע"מ
)ח"פ 51-275123-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר זלנפרוינד, מרח' 

הרטום 19, ירושלים, טל' 02-6520052, 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.

יאיר זלנפרוינד, עו"ד, מפרק

איגורו בע"מ
)ח"פ 51-396170-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי אבי, ממשרדי אינפורמט 
 ,5120109 ברק  בני   ,3 בסר  מגדל   ,9 מצדה  רח'  בע"מ,  מחשבים 

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.

ישי אבי, מפרק

לינק 2 דוק בע"מ
)ח"פ 51-477918-0(

)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 
וויינרב,  ברונו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' ביצרון 28, תל אביב, למפרק החברה.




