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הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים )ייבוא בשר(, התשל"ד-1974

חיים  בעלי  מחלות  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  התקנות(,   - )להלן  התשל"ד-11974  בשר(,  )ייבוא 
לעניין  למנהל  אבני,  צבי  ד"ר  הממשלתי  הווטרינר  הרופא  את 

התקנות עד יום י' באלול התשע"ז )1 בספטמבר 2017(.

י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(
)חמ 3-4329(        שלמה גראזי

                                מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(
ק"ת התשל"ד, עמ' 1244.  1

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים )ייבוא בעלי חיים(, התשל"ד-1974

חיים  בעלי  מחלות  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  התקנות(,   - )להלן  התשל"ד-11974  בשר(,  )ייבוא 
לעניין  למנהל  אבני,  צבי  ד"ר  הממשלתי  הווטרינר  הרופא  את 

התקנות עד יום י' באלול התשע"ז )1 בספטמבר 2017(.

י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(
)חמ 3-4330(        שלמה גראזי

                                מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(
ק"ת התשל"ד, עמ' 991.  1

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים )ייבוא וייצוא של מוצרים 

מבעלי חיים(, התשמ"ח-1988

חיים  בעלי  מחלות  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)ייבוא וייצוא של מוצרים מבעלי חיים(, התשמ"ח-11988 )להלן 
ד"ר  הממשלתי  הווטרינר  הרופא  את  מסמיך  אני  התקנות(,   -
צבי אבני, למנהל לעניין התקנות עד יום י' באלול התשע"ז )1 

בספטמבר 2017(.

י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(
)חמ 3-4331(   שלמה גראזי

                                מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(
ק"ת התשמ"ח, עמ' 879.  1

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אור יהודה 
לשנת הכספים 2017

לפי פקודת העיריות

 - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיע  אני 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אני מאשר את התקציב הרגיל של עיריית אור יהודה לשנת 

הכספים 2017, שתמציתו להלן:
בשקלים חדשיםצד ההכנסות

126,000,000ארנונה כללית
700,000מפעל המים

2,999,000עצמיות חינוך
802,000עצמיות רווחה

37,846,000עצמיות אחר
168,347,000סך הכול עצמיות

הודעה על החלטה להחיל את הפרק השביעי
לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

)12 במרס 2006( הופעלה  י"ב באדר התשס"ו  וביום  הואיל 
ביקורת המדינה על המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה 
המכללה(,   - )להלן   )58-026487-7 מס'  רשומה  )עמותה  )ע"ר( 
]נוסח  התשי"ח-11958  המדינה,  מבקר  לחוק   )8(9 סעיף  מכוח 

משולב[ )להלן - החוק(, בהיותה גוף נתמך על ידי הממשלה;

והואיל והדבר דרוש לי לצורכי מילוי תפקידי כנציב תלונות 
הציבור;

לכן החלטתי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 36)2( לחוק, להחיל  
תלונות  בירור  שעניינו  לחוק,  השביעי  הפרק  את  המכללה  על 

הציבור.

כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
)חמ 3-463-ה2(

                                יוסף חיים שפירא, שופט )בדימוס(
                                 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

ס"ח התשי"ח, עמ' 92.  1

כתב אצילת סמכויות מספר 5104
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ולפי תקנות מס ערך מוסף, 

התשל"ו-1976

מוסף,  ערך  מס  לחוק   107 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מס  תחום  למנהל  אוצל  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ו-11975 
 ,39 סעיפים  לפי  סמכויותיי  את  והמע"מ  המכס  באגף  קנייה( 
40א, 50, 72, 74, 76, 77א, 77ב, 79, 81א, 82, 87, 88, 91, 95, 108 
ו–112א לחוק, וכן את סמכותי לפי תקנה 18 לתקנות מס ערך 

מוסף, התשל"ו-21976.

י"ח בסיוון התשע"ז )12 ביוני 2017(
)חמ 3-181-1(          משה אשר

מנהל רשות המסים  
ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשס"ט, עמ' 273.  1

ק"ת התשל"ו, עמ' 1590; התשמ"ו, עמ' 946.  2

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת
לפי תקנות הגליל )תשלום סובסידיות לבעלי מכסות(, 

התשנ"ח-1998

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 בהתאם לתקנה 2)ד( לתקנות 
הגליל )תשלום סובסידיות לבעלי מכסות(, התשנ"ח-21998, כי 
העלות התחשיבית המעודכנת ליום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 

2017( היא כמפורט להלן:

לייצור ביצת מאכל - 37.59 אגורות;

לייצור טון פטמים - 6,784 שקלים חדשים.

עדכונים קודמים ניתן לראות באתר האינטרנט של משרד 
.www.moag.gov.il :החקלאות ופיתוח הכפר שכתובתו היא

ד' בתמוז התשע"ז )28 ביוני 2017(
)חמ 3-2826-ה1(                             אסף לוי

 סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון גורמי ייצור
                            משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

1  י"פ התשע"ו, עמ' 9044.

                                        2   ק"ת התשנ"ח, עמ' 313; התשע"ב, עמ' 608; י"פ התשע"ז, עמ' 5258.
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 812.  2
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 תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעתיים 
לשנת הכספים 2017

לפי פקודת העיריות
 - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיע  אני 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  גבעתיים  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  מאשר  אני  לי2, 

הכספים 2017, שתמציתו להלן:
בשקלים חדשיםצד ההכנסות

196,848,000ארנונה כללית
60,000מפעל המים

6,643,00עצמיות חינוך
1,877,000עצמיות רווחה

56,274,000עצמיות אחר
261,702,000סך הכול עצמיות

62,022,000תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים
21,298,000

1,050,000תקבולים ממשלתיים אחרים
   -מענק כללי לאיזון

   -מענקים אחרים ממשרד הפנים
84,370,000סך הכול תקבולי ממשלה

1,195,000תקבולים אחרים
   -הכנסת חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

347,267,000

28,000,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

375,267,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
375,267,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
102,423,000שכר כללי

83,110,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

185,533,000סך הכול הוצאות כלליות

44,623,000שכר עובדי חינוך
68,539,000פעולות חינוך
113,162,000סך הכול חינוך

8,529,000שכר עובדי רווחה
28,658,000פעולות רווחה
37,187,000סך הכול רווחה

    -פירעון מלוות מים וביוב
8,870,000פירעון מלוות אחר

8,870,000סך הכול פירעון - מלוות

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
46,542,000תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים

33,836,000

4,016,000תקבולים ממשלתיים אחרים
1,236,000מענק כללי לאיזון

224,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
85,854,000סך הכול תקבולי ממשלה

1,300,000תקבולים אחרים
    -הכנסת חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
255,501,000

18,000,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

273,501,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
273,501,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
40,720,000שכר כללי

67,037,000פעולות כלליות
   -מפעל המים

107,757,000סך הכול הוצאות כלליות

1,942,000שכר עובדי חינוך
48,373,000פעולות חינוך
90,315,000סך הכול חינוך

12,033,000שכר עובדי רווחה
36,634,000פעולות רווחה
48,667,000סך הכול רווחה

351,000פירעון מלוות מים וביוב
7,641,000פירעון מלוות אחר

7,992,000סך הכול פירעון - מלוות

1,720,000הוצאות מימון
50,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי 
גירעון נצבר

256,501,000

17,000,000  הנחות בארנונה
   -  הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

273,501,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

   -הוצאה מותנה
273,501,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ט בסיוון התשע"ז )13 ביוני 2017(
)חמ 3-360-ה1(

מרדכי כהן  
                                          המנהל הכללי של משרד הפנים

                                        
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 812.  2
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מזרח: רחוב שומרון דרך גוש 30048;  

מערב: מבנה + חצר חלקה 10.  

הערה: הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' 68/16.

במסגרת הבקשה מבוקש לקבוע את שטח החלקה וגבולותיה.

ג' בתמוז התשע"ז )27 ביוני 2017(

אורן סילברמן  
מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב

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

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
507-0152116

שם התכנית:תא/ 4375 - מלון לילינבלום 48
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 507-0152116, 

גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תא/ 2777 שינוי 
תא/ 1200 החלפה 
תא/ 636 כפיפות 
תא/ 44 כפיפות 
תא/ ג כפיפות 

תא/ 281 כפיפות 
תא/ ע כפיפות 

תא/ 1729 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: לילינבלום 48.

מיקום התכנית:
מצפון: רח' לילינבלום.

מדרום: רח' מקוה ישראל.
ממזרח: רח' אלנבי.

ממערב: רח' נחלת בנימין.

גושים וחלקות:
גוש: 7462, מוסדר, חלקות במלואן: 20.

X: 178703 קואורדינטה
Y: 663313 קואורדינטה

מטרת התכנית:
א. שינוי ייעוד המגרש ממסחר למלונאות. 

ב. חיזוק מע"ר ומרכז הבילוי העירוני

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד מ"אזור מסחרי 1" ליעוד "מלונאות ואכסון מלונאי".

ב. שאר ההוראות ע"פ תוכנית 2777 ללא שינוי.

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
1,759,000הוצאות מימון

756,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
347,267,000

28,000,000  הנחות בארנונה
    -  הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

375,267,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה

375,267,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ה בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017(
)חמ 3-360-ה1(          מרדכי כהן

                                          המנהל הכללי של משרד הפנים

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים,   ,2 קומה 

לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/1/17.

פרטי הרישום הקיים:

רשום בפנקס השטרות.

העיר: ירושלים.

זיהוי: ספר ירושלים ח.מ. 1015, דף 4989.

זיהוי נוסף: גוש 30046, חלקה 11.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: דרך;

דרום: ";

מזרח: דרך השכונה;

מערב: בויר בן אברהם.

מספרים ישנים של החלקה: ספר ירושלים )מ( 67, דף 120.

הבעלים: בן בונאן גד יוסף )1/6 חלקים + 3/24 חלקים(.
        בן נעים לוי )1/3 חלקים + 9/24 חלקים(.

מספר שטרות כמפורט בנסח הרישום.

התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 89.0 מ"ר.

הגבולות:

צפון: רחוב אגריפס דרך 30074;  

דרום: רחוב הכרמל דרך חלקה 198;  
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מבני  שני  להקמת  בנייה  והוראות  בנייה  זכויות  קביעת   .2
מגורים בני 7 ו-6 קומות הכוללים 42 יח"ד בסך שטח עיקרי 

של 3770 מ"ר.
איחוד של שתי חלקות בתחום התכנית.   .3

בשטח  ציבור  לצרכי  רצפות  לשטח  בנייה  זכויות  קביעת    .4
עיקרי של 350 מ"ר בשתי הקומות הראשונות של המבנה 

באזור מגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
התכנית היא מכח סעיף 23 לתמ"א 38   .5

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד שתי חלקות בהסכמת הבעלים בכל תחום התכנית.   .1
קביעת ייעוד הקרקע בתחום התכנית כ"מגורים ד" ו"מגורים    .2

ומבנים ומוסדות ציבור"
קביעת מס' הדירות בתחום התכנית ל- 42.   .3

קביעת תכסית קרקע מרבית.    .4
קביעת הוראות בינוי ותנאים להוצאת היתר.   .5

יהיה  ניתן  ולא  הבנייה  זכויות  כל  את  ממצה  התכנית    .6
להוסיף זכויות בנייה נוספות מכח תכניות אחרות.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, דרך בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: -03

בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .7632586
השעות 11:00-14:00. יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/

ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  קיימים.העתק  אם  פקס 
מקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים, שינקין 2 גבעתיים 5329903 

טלפון:03-5722210

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
504-0346940

שם התכנית:הר/2370 בני בנימין
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
גרסת   ,504-0346940 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הרצליה 

התכנית: הוראות - 20 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
הר/ 1342/ א שינוי 
הר/ 2000/ א שינוי 
הר/ 253/ א שינוי 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1791 עמוד  התשעז,   ,7407 הפרסומים  ובילקוט   30/12/2016

בתאריך 22/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632586. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
טלפון:03-7247262,  אביב-יפו  תל   68 גוריון  בן  שד'  אביב,  תל 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: גבעתיים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
503-0144030

שם התכנית:גב/-579 מתחם גלבוע - מעלות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
גרסת   ,503-0144030 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  גבעתיים 

התכנית: הוראות - 22 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
גב/ 353/ ד שינוי 

גב/ מק/ 503 שינוי 
גב/ מק/ 353/ ה שינוי 

גב/ מק/ 550 שינוי 
גב/ מק/ 2002 שינוי 

גב/ 353/ ו שינוי 
גב/ 53 שינוי 

גב/ 170 שינוי 
גב/ 258 שינוי 

גב/ 258/ א שינוי 
גב/ 385 שינוי 

גב/ מק/ 258/ ו שינוי 
גב/ מק/ 496 כפיפות 
גב/ מק/ 519 כפיפות 

גב/ 406 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גבעתיים רחוב: המעלות 19 ב, 19 א.

יישוב: גבעתיים רחוב: גלבוע 8.
X: 182897 קואורדינטה
Y: 664566 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 6166, מוסדר, חלקות במלואן: 355, 357, 360.

מטרת התכנית:
ייעוד של החלקות בתחום התכנית משטח למגרש  שינוי   .1
ומאזור  ציבור,  ומוסדות  ומבנים  מגורים  לאזור  מיוחד 

מגורים ב-2 לאזור מגורים ד'.
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היתרי בנייה תכנית מס' 506-0521120, גרסת התכנית: הוראות 
- 3 תשריט - 3

תחום התכנית:
יישוב: רמת גן רחוב: הדר 26.

יישוב: רמת גן רחוב: ז'בוטינסקי 67.
יישוב: רמת גן רחוב: תלפיות 33.

יישוב: רמת גן רחוב: ז'בוטינסקי 81 , 79 , 83 , 85.
יישוב: רמת גן רחוב: הדר 2.

יישוב: רמת גן רחוב: ז'בוטינסקי 65.
יישוב: רמת גן רחוב: הדר 16 , 4 , 8 , 12 , 14 , 24.

יישוב: רמת גן רחוב: ז'בוטינסקי 75 , 71 , 77.
יישוב: רמת גן רחוב: הדר 6.

יישוב: רמת גן רחוב: ז'בוטינסקי 73.
יישוב: רמת גן רחוב: הדר 10.

יישוב: רמת גן רחוב: תלפיות 31.
יישוב: רמת גן רחוב: ז'בוטינסקי 87.

יישוב: רמת גן רחוב: הדר 18 , 22.
יישוב: רמת גן רחוב: ז'בוטינסקי 69.

יישוב: רמת גן רחוב: הדר 20.
המתחם בשכונת הגפן שבצפון רמת-גן, בין הרחובות ז'בוטינסקי 

מדרום, התקווה ממזרח, הדר מצפון ותלפיות ממערב.

גושים וחלקות:
מוסדר:

 ,217  ,216  ,132  ,131  ,130  ,129  ,128 גוש: 6205 חלקות במלואן:   
 ,517 ,516 ,515 ,514 ,513 ,509 ,508 ,507 ,506 ,505 ,241 ,238 ,237

.540 ,539 ,537 ,536 ,526 ,525 ,524 ,523 ,521 ,520 ,519 ,518
גוש: 6205 חלקי חלקות: 4.

השינויים המוצעים:
הוראות  עם  מתאר  תכנית  הכנת  בדבר  הודעה  פרסום  א.  

מפורטות לשכונה ע"פ סעיף 77 לחוק ומטרותיה :
המתחם,  של  עירונית  להתחדשות  הנחיות  קביעת    )1
גנים  ונחלת  על בסיס תכניות האב של שכונת הגפן 

שבהכנה ע"י עיריית רמת גן.
)מגורים,  מעורבים  ושימושים  קרקע  ייעודי  קביעת    )2
העצמת  באמצעות  ציבור(  ומבני  מסחר  תעסוקה, 
למבני  שטחים  וקביעת  ותעסוקה,  למסחר  השימוש 

ציבורי ו/או שימושים ציבורים.
קביעת הוראות לבינוי ופיתוח המתחם וחלוקתו לתתי    )3
וחתכי  כלליות  בינוי  הוראות  עיגון  תוך  מתחמים 

רחובות המעודדים "הליכתיות".
מעבר  וזכות  רחובות  רוחב  תנועה,  הסדרי  קביעת    )4

להולכי רגל.
המתחם  דיריי  לרווחת  פתוחים  שטחים  קביעת    )5

והמשתמשים בו.
ע"פ  מגורים  למבני  בנייה  היתרי  להוצאת  תנאים  לקבוע  ב. 

סעיף 78 לחוק :
קיימים,  מבנים  לחיזוק  בנייה  היתרי  הוצאת  תותר    )1

הנגשה ובטיחות בלבד.
מנוצלות  לא  לזכויות  בנייה  תוספת שטחי  תותר  לא    )2
תוספת  לרבות   38 תמא/  מכוח  בנייה  תותר  לא  וכן 

ממ"ד.
תוקף התנאים:  ג.  

שנתיים מיום הפרסום.  

הר/ 672 שינוי 
הר/ 1108/ א כפיפות 

הר/ מק/ 2000/ מע כפיפות 
הר/ 2000/ מ כפיפות 

הר/ מק/ 2000/ נכ כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: הרצליה רחוב: הנדיב 22.

יישוב: הרצליה רחוב: בני בנימין 4.
X: 185026 קואורדינטה
Y: 675206 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 6530, מוסדר, חלקות במלואן: 75, 76.

מטרת התכנית:
מתן תמריץ לחיזוק ושמור מבנה לשמור ע"י הקמת מבנה מגורים 

בעורף המגרש, הוספת יחידות דיור והוספת שטחים לבינוי.

עיקרי הוראות התכנית: 
התכנית כוללת:

השימור  ועדת  הנחיות  עפ"י  הקיימים  הבניינים  שימור  )א(  
העירונית.

הוספת שימושים למסחר בבניינים לשימור. )ב(  
הוספת בניין מגורים חדש בן 5.5 קומות מעל קומת הכניסה  )ג(  

הקובעת בעורף המגרש.
תוספת 20 יח"ד ובסך הכל 34 יח"ד בבנין החדש. )ד(  

הוספת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות מעל ומתחת  )ה(  
לקרקע.

קביעת תנאים לפתיחת בקשה להיתר ותנאים להיתרי בנייה. )ו(  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז 
ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586
לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  יש   .11:00-14:00 השעות  בין 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  קיימים.  אם  דוא"ל/פקס 
גוריון 22 הרצליה  ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, בן 

טלפון:09-9591545

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן

הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 506-0521120
 שם התכנית: תכנית לפי סעיפים 77-78 

לחוק התכנון והבנייה עבור מתחם ז'בוטינסקי-הדר
התכנון  לחוק   77+78 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית והגבלת הוצאת 
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כל מעוניין, בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי סעיף 78 לחוק להגיש 
ירושלים   ,2 קפלן  ולבנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  אל  ערר 

91061, טלפון 02-6701535 או 02-6701596.

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קרית טבעון

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

שם התכנית: שינוי ייעוד למגרש מגורים-קרית חרושת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 306-0210195
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

טב/ 62 שינוי 
טב/ מק/ 210 כפיפות 

טב/ 127 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית חרשת 64.

רחוב נחל קדומים, מדרום לחוות המיכלים

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

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

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

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

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

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3997 עמוד  התשעז,   ,7459 הפרסומים  ובילקוט   31/03/2017

בתאריך 28/02/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית 
המעוניין  וכל  טלפון:04-9539249,   36100 טבעון  קרית  טבעון, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
 שם תכנית:506-0237651 תכנית מתאר 
לרמת עמידר - הוראות - 7 תשריט - 6

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
אביב קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בנייה ו/או היתרים 
לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחום 

תכנית מס' 506-0237651

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רמת גן, שכונת רמת עמידר ברמת גן

במזרח : כביש 4
במערב :רחוב אריה בן אליעזר

בצפון -גבול ר"ג בני ברק
בדרום שכונת גני ערמונים וגבול תכנית רג/1063

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6180 חלקות במלואן: 80.
גוש: 6181 חלקות במלואן: 4, 288 - 301, 303 - 305, 307 - 310, 
.672 ,670 - 659 ,568 ,532 ,513 ,511 ,497 - 490 ,487 ,321 ,317 - 315

גוש: 6182 חלקות במלואן: 278.
גוש: 6183 חלקות במלואן: 2, 63, 64, 71, 74, 77, 78, 83 - 88, 90, 
 ,353 ,351 - 296 ,294 - 272 ,270 - 268 ,262 - 147 ,141 - 95 ,93

.458 - 379 ,374 ,372 ,365 - 361 ,358 ,354
גוש: 6184 חלקות במלואן: 29, 32 - 33, 40 - 51, 53, 59 - 110, 

.169 ,132 ,130 ,125 - 122 ,119 ,116 - 115 ,112

לקבוע תנאים להוצאת היתרי בנייה עפ"י סעיף 78 לחוק, כדלקמן:
הצפוני  בקטע  התפוצות  רחוב  לאורך  המגורים  מגרשי  א.  
)ייעוד קרקע מגורים מיוחד( בגוש: 6184 חלקות: 95-100, 

:177-178
התפוצות  ברחוב  הגובלים  במגרשים  בנייה  היתר   .1
המגרש  בתחום  מרבי  בתקן  חנייה  בהתקנת  יותנה 

בהתאם לתקן התקף לעת הוצאת היתר הבנייה.
לא יותר מימוש זכויות ותוספת קומות מכוח תמא/38.  .2
הדרומי  בקטע  התפוצות  רחוב  לאורך  המגורים  מגרשי  ב.  
)ייעוד קרקע מגורים ב'( בגוש 6181 חלקות 490-495, גוש 

6184 חלקות 122, 125:
היתרי הבנייה יהיו על פי התכניות התקפות.   .1

מכוח  קומות  ותוספת  זכויות  מימוש  יותרו  לא   .2
תמא/38.

התכנית פורסמה בהתאם לסעיף 77 + 78 לחוק התכנון והבנייה 
בתאריכים  ובעיתונות   3030 עמוד   25.1.15 מיום   6973 בי.פ. 
ובעיתונות   7234 עמוד   25.5.16 מיום   7272 בי.פ.   ,28-29/1/15

בתאריכים 25-26/5/16.

הודעה בדבר קביעת תנאים לפי סעיף 78 פורסמה בי.פ מיום 
22.1.17 עמוד 2597 ובעיתונות בתאריכים 12-17.1.17.

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתנאים,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
67012 טלפון: 03-7632586, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 

ולבנייה רמת גן, המעגל 26 רמת גן טלפון:03-6753515
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משח/ 7 שינוי 
ש/ 11 שינוי 

ש/ 391 שינוי 
ש/ 215 שינוי 

ש/ במ/ 215/ ג שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 3/ 78 כפיפות 
תמא/ 31/ א/ 1 כפיפות 

תממ/ 6 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
חכ/ 284/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מעין צבי , יישוב: זכרון יעקב וישוב: פוריידיס 

התעשייה  לאזור  מצפון  למס"ב,  וממזרח   4 מס'  לדרך  ממערב 
זכרון יעקב.

גושים וחלקות: 
מוסדר:

 גוש: 10948 חלקות במלואן: 58. חלקי חלקות: 53.
גוש: 10952 חלקי חלקות: 52.

גוש: 11275 חלקי חלקות: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
.27 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17

גוש: 11276 חלקי חלקות: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 44, 
.48 ,47 ,46 ,45

גוש: 11277 חלקות במלואן: 39, 40, 42. חלקי חלקות: 8, 9, 10, 11, 
 ,37 ,30 ,29 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,15 ,14 ,13 ,12

.58 ,45 ,44 ,43 ,41 ,38
גוש: 11278 חלקי חלקות: 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 86.

גוש: 11300 חלקי חלקות: 1, 10, 11, 26.
גוש: 11373 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.

מטרת התכנית: 
דרך  הסדרת  החשמל,  חברת  של  סגורה  משנה  תחנת  הקמת 
 161 עליון  קו מתח  לרבות  קווי חשמל  למעבר  ותוואי  הגישה 

ק"ו עילי.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מתקנים הנדסיים עבור    .1

תחנת משנה.
הקצאת שטח ביעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת עם סימון    .2

זיקת הנאה עבור נגישות לתחנת המשנה.
הקצאת שטח בסימון מגבלות עבור מסדרון תשתיות עילי    .3

למעבר קווי חשמל.
קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית.   .4

פירוט זכויות ומגבלות הבנייה בשטח התכנית.   .5
מתן הנחיות סביבתיות.   .6

מתן הנחיות להוצאת היתר בנייה.   .7
מתן הנחיות למעבר קווי חשמל.   .8

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ענ/ 1272
שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע משצ"פ למגורים 

ומסחר אום אל פחם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ענ/ 1272 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ענ/ 652 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 38 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 
ענ/ 340 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אום אל-פחם רחוב: שכ אלעיון .

גושים וחלקות:
גוש: 20341 חלקי חלקות: 103.

גוש: 20414 חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משצ"פ למסחר ומגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 
- שינוי ייעוד קרקע משצ"פ למסחר ומגורים.

- תוספת יחידות דיור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2479 עמוד  התשעה,   ,6958 הפרסומים  ובילקוט   16/01/2015

בתאריך 01/01/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עירון, 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-6351789,   30025 ערערה  עארה 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי: חוף הכרמל, שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':353-0201525

שם התכנית: תחנת משנה זכרון יעקב
והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז 
הכרמל, שומרון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 353-0201525 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ש/ 1130 שינוי 

ש/ 1405/ חכ/ 21/ ט שינוי 
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מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
נת/ 800/ 99/ א

 שם התכנית:מבנה מלונאות, מגורים, מסחר 
ושטח לצרכי ציבור )קולנוע אסתר(

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

נת/ 800/ 99/ א 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

נת/ 400/ 7 שינוי 
נת/ 315 שינוי 

נת/ מק/ 400/ 7/ 96/ ב שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה רחוב: דוד המלך 1.

מרכז העיר החלקה מצויה על רחוב דוד המלך ובצמוד
לכיכר העצמאות

גושים וחלקות:
גוש: 8270 חלקות במלואן: 56.
גוש: 8270 חלקי חלקות: 142.

מטרת התכנית:
ושטח  מסחר  מלונאות,  מגורים,  הכולל  משולב  מבנה  הקמת 

לצרכי ציבור, בן 25 קומות+ ק. טכנית, בכיכר העצמאות

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק. א.  

שינוי ייעוד מדרך ליעוד עירוני מעורב וממסחרי לעירוני  ב.  
מעורב.

באופן  16,576מ"ר  ל-  מ"ר   2,915 מ-  עיקרי  שטח  תוספת  ג.  
מקורות,  למרפסות  מ"ר   696  + למגורים  מ"ר   6,380 הבא: 
מקורות,  למרפסות  מ"ר   1200  + מלון  לחדרי  מ"ר   7500

250מ"ר למסחר ו- 550 מ"ר לשטח לצרכי ציבור.
קביעת שימושים והוראות בנייה למגורים, מלונאות,מסחר  ד.  

ושטח לצרכי ציבור.
קביעת 58 יח"ד. ה.  
קביעת קוי בנין. ו.  

תוספת קומות מ- 4 ע"ע ל- 25 ק. כולל לובי + ק.טכנית. ז.  
תוספת יחידות מלונאיות. ח.  

קביעת מבנה קולנוע אסתר להריסה. ט.  
קביעת זיקות הנאה לציבור. י.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2962 עמוד  התשעה,   ,6970 הפרסומים  ובילקוט   06/02/2015

בתאריך 21/01/2015

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

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

ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומית רכס הכרמל

הודעה בדבר אישור בקשה מס': 
שלביות/356-0150946

ביחס לתכנית מס' 356-0150946
שם התכנית: "לב הכרמל" עוספיא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 145 )ג( לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור בקשה מס' שלביות/356-0150946 
מס'  בתכנית  נקבעו  אשר  בדרישות  לעמוד  מבלי  היתר  למתן 

356-0150946

את  אישרה  המחוזית  הועדה  של  א'  לתכנית  המשנה  ועדת 
מתאריך   2017013 מס'  בישיבתה  שלביות  לשינוי  הבקשה 

:21.06.2017

הוועדה מאשרת את הבקשה לשינוי שלביות הביצוע שנקבעה 
בסעיף 6.9.י' בתכנית 356-0150946 לפי ס' 145)ג( לחוק התו"ב 

בתנאים שלהלן:
הוועדה מציינת כי פתרון הנגישות הקבוע הנו מדרך מס'   .1

5 והפתרון לנגישות מדרך השירות הנו זמני.
תנאים להיתר הבנייה למבנה מכללת הכרמל:  .2

היתר הבנייה יציג פתרון זמני לנגישות מדרך השירות   .2.1
ופתרון נגישות קבוע מדרך מס' 5 

 5 מס'  דרך  לתוואי  הפרשה  יכלול  הבנייה  היתר   .2.2
המיועדת להפקעה ורישום על שם הרשות המקומית.
דרך  בין  פיזית  הפרדה  ביצוע  הנו  להיתר  תנאי   .2.3
התחבורה  משרד  רצון  לשביעות   672 לדרך  השירות 

בכדי למנוע פניות שמאליות.
הנגישות  בעיית  את  לפתור  ניסתה  כי  מציינת  הוועדה   .3
עקב  אך  הכרמל,  מכללת  למבנה  ממזרח  הקיים  למבנה 
קרבה לדרך 672 לא ניתן לפתור את הנגישות למבנה הנ"ל 

מתוך דרך השירות.
החלטה זו תפורסם ברשומות.  .4

במשרדי  התכנית  בתיק  נמצאות  וההחלטה  האמורה  הבקשה 
 ,15 פלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה 
חיפה 33095 טלפון 04-8633455 וכן במשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה רכס הכרמל, בניין סלע, ת"ד 148 דלית אל כרמל 
30056. וכל המעוניין רשאי לעיין בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

ליאת פלד  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  
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עיקרי הוראות התכנית:
מגורים,  לאיזור  ושפ"פ  ציבור  מבני  מאיזור  ייעוד  שינוי   .1
תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור עם זיקת הנאה לציבור + 

שטח ציבורי פתוח + שטחים למבנים ומוסדות ציבור. 
קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה.   .2

קביעת הוראות בינוי מנחות.  .3

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
ראשון לציון, הכרמל 20 ראשון לציון 75264 טלפון:03-9547577

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
413-0369785

שם התכנית: גדר ימית - חוף רחצה ראשון לציון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
ראשון לציון מופקדת תכנית מפורטת מס': 413-0369785, גרסת 

התכנית: הוראות - 9 תשריט - 7
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
תממ/ 3/ 21 כפיפות 

תמא/ 13 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראשון לציון .

בגבול הדרומי של רצועת חוף הים בתחום השיפוט של ראשון 
לציון.

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 5028 חלקי חלקות: 2, 20.
גוש: 60231 חלקי חלקות: 9999.

מטרת התכנית:
הסדרה של גדר ימית בגבול בין שטח חוף רחצה מוכרז תחום 

שיפוט ראשון לציון לבין שטח המחנה הצבאי.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. קביעת תנאים למתן היתר להקמת גדר ימית בתחום שטח גליל.

2. קביעת הוראות והנחיות סביבתיות.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
408-0158410

שם התכנית:נת/ 400/ 7/ -2 פרגודים - סגירת חורף
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 408-0158410 

גרסת התכנית: הוראות - 22 תשריט - 12

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה, חוף השרון

וינגייט  מכון  שטח  למעט  נתניה  העיר  של  התכנון  מרחב  כל 
ולמעט תחום ה-100 מ' של הסביבה החופית.

מטרת התכנית:
קביעת הוראות ותנאים להצבת "פרגוד" - סגירת חורף

עיקרי הוראות התכנית: 
א. קביעת הוראות להצבת פרגודים ופרוקם.

ב. קביעת הוראות למיקום הפרגוד.
ג. קביעת הוראות בדבר עיצוב הפרגוד.

ד. קביעת הוראות בדבר בניינים לשימור.
ה. קביעת הוראות לעניין ניקוז.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2880 עמוד  התשעו,   ,7191 הפרסומים  ובילקוט   08/01/2016

בתאריך 19/01/2016

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

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
413-0248120

שם התכנית:רצ/9/1/ 49 / 1 - מגדל ז'בוטינסקי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
ראשון לציון מופקדת תכנית מפורטת מס': 413-0248120, גרסת 

התכנית: הוראות - 17 תשריט - 10
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רצ/ 1/ 9 שינוי 
רצ/ 1/ 1 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראשון לציון רחוב:.

במרכז העיר בין רחובות זבוטינסקי, תרמ"ב ועין הקורא

גושים וחלקות:
גוש: 3928, מוסדר, חלקות במלואן: 42, 43, 803.

מטרת התכנית:
ציבור, שטח  ומוסדות  ומבנים  למגורים, תעסוקה  ייעוד  שינוי 
ציבורי פתוח ושטחים למבנים ומוסדות ציבור וקביעת זכויות 

בנייה.
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 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201
 ,228 ,227 ,226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215
 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,235 ,234 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229
 ,256 ,255 ,254 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249 ,248 ,247 ,246 ,245 ,244 ,243
 ,270 ,269 ,268 ,267 ,266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258 ,257

.284 ,283 ,282 ,281 ,272 ,271

מטרת התכנית:
תכנון כולל ליישוב והגדלת מס' יח"ד הכולל ליישוב.

עיקרי הוראות התכנית: 
תכנון כולל ליישוב גנות הדר.   .1

תוספת של 28 יחידות דיור בתחום היישוב ובסה"כ הגדלת    .2
מס' היחידות הכולל ביישוב מ-262 ל-290 יחידות דיור. 

בהן  לחלקות  ושירות  עיקריות  למטרות  זכויות  תוספת    .3
מוצעת יחידת דיור נוספת.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לב 

השרון, תל מונד תל מונד 40600

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':456-0302695

שם התכנית:גן לאומי חוף פלמחים הרחבה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס': מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

456-0302695 גרסת: הוראות - 11 תשריט - 8
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
בר/ 236 שינוי 

תמא/ 12/ 1 כפיפות 
תמא/ 13/ 7 כפיפות 
תממ/ 3/ 21 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פלמחים.

דרומית לקיבוץ פלמחים עד ליבנה ים.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 5275 חלקי חלקות: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19.
גוש: 5276 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

גוש: 5277 חלקי חלקות: 2, 3.

בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
ראשון לציון, הכרמל 20 ראשון לציון 75264 טלפון:03-9547577

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: לב השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':412-0242073

שם התכנית: גנות הדר, עיבוי מרכז הישוב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
השרון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 412-0242073, גרסת 

התכנית: הוראות - 34 תשריט - 17
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
צש/ מק/ 2/ 22/ 6/ ג שינוי 

צש/ 123/ 2 שינוי 
צש/ 2/ 22/ 6/ ב שינוי 

צש/ 2/ 22/ 6 שינוי 
צש/ מק/ 2/ 22/ 15/ א כפיפות 

צש/ מק/ 2/ 22/ 17 כפיפות 
צש/ מק/ 2/ 22/ 10 כפיפות 
צש/ מק/ 2/ 22/ 21 כפיפות 

צש/ 0/ 2/ 0 כפיפות 
צש/ 2/ 22/ 6/ א/ 1 כפיפות 

צש/ מק/ 2/ 22/ 8 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גנות הדר רחוב:.

השייך  השרון  צומת  ליד  השרון  באזור  יישוב  הוא  הדר  גנות 
 ,57 ודרך  השרון  צומת   - מצפון  השרון.  לב  אזורית  למועצה 
מדרום - הישוב נורדיה )בצמידות(, ממזרח - דרך מס' 4, וממערב 
- הישוב נורדיה וקרקע חקלאית של בית-יצחק, מועצה אזורית 

עמק חפר.
עמק חפר.

גושים וחלקות:
גוש: 8141, מוסדר, חלקות במלואן: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,70 ,69 ,68 ,67 ,33 ,32 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24
 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,121 ,119 ,104 ,95 ,93 ,92 ,78 ,77
 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131
 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145
 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159
 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173
 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187
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גושים וחלקות:
גוש: 16537 חלקות במלואן: 20, 21, 22, 23, 24.

גוש: 16537 חלקי חלקות: 11, 19, 25, 29, 35, 36.
גוש: 17741 חלקות במלואן: 17, 38, 46.

גוש: 17741 חלקי חלקות: 18, 31, 33.
גוש: 17743 חלקות במלואן: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35.

גוש: 17743 חלקי חלקות: 30, 34.

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בבנייה רוויה ומבני ציבור.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממבני ציבור, מגורים מיוחד ושצ"פ למגורים,   .1

שטחים פתוחים ומבני ציבור, שצ"פ ודרכים.
קביעת זכויות והוראות בנייה למגורים ומבני ציבור.   .2

התוויה והסדרת דרכים.   .3
הקלה בקו בנין מדרך מס' 75 ל-30 מטר מציר הדרך.   .4

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 17000 עילית  נצרת   16 גלבוע  עילית,  נצרת  ולבנייה  לתכנון 

טלפון:04-6478828

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי: משגב, גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
ג/ 21800

שם התכנית: אזור תעסוקה - כאוכב
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21800 

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

היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 6597 שינוי 
ג/ 1611 שינוי 

ג/ 15607 שינוי 
תממ/ 2/ 9 פירוט 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כאוכב אבו אל-היג'א האזור הצפוני.

גושים וחלקות:
גוש: 17677 חלקי חלקות: 3 - 6.

גוש: 17693 חלקי חלקות: 6, 8 - 9, 13.
גוש: 17694 חלקי חלקות: 2 - 3, 5.

מטרת התכנית:
ערכי  על  והגנה  לאומי  גן  של  סטאטוטורי  מעמד  מתן    .1

המורשת והטבע.
להכריז על שטח כגן לאומי עפ"י חוק גנים לאומיים, שמורות    .2

טבע, אתרים לאומיים, אתרי הנצחה התשנ"ח-1998

עיקרי הוראות התכנית:
פתוח  ציבורי  שטח  ונופש,  תיירות  משטח  ייעוד  שינוי    .1

וחניה, ליעוד גן לאומי
ביטול השימוש והזכויות של פארק המים בתחום גן לאומי.   .2

קביעת הוראות לחניה בתחום הגן הלאומי.   .3
הגדרת שימושים, זכויות והוראות לגן הלאומי.   .4

שימור המצוק.   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,128 עמוד  התשעו,   ,7119 הפרסומים  ובילקוט   01/10/2015

בתאריך 24/09/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
וכל המעוניין רשאי   ,  60948 ברנר  גבעת  ברנר  גבעת  שורקות, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':212-0409292

שם התכנית:נצרת עילית-מגורים רחוב רימון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת 
עילית מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 212-0409292, גרסת 

התכנית: הוראות - 12 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 11907 שינוי 
ג/ 3057 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת עילית. מתחם מגורים צפון מזרחית לרחוב רימון.

X: 229875 קואורדינטה
Y: 734425 קואורדינטה
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39556 חלקי חלקות: 83.
גוש: 39557 חלקות במלואן: 76 - 92, 141 - 142, 145.

גוש: 39557 חלקי חלקות: 94, 96 - 97, 137 - 139, 146.

מגרשים מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות:
תכנית מס' 23/ 03/ 102/ 82 : 40/ג - 40/א, ס/10 - ס/5, צ/10, 

ש/21, 45-54.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להתחדשות עירונית לאורך רחוב הרצל 
והסדרת  ומסחר  מגורים  של  שימושים  עירוב  של  תכנון  ע"י 

הפיתוח והבינוי לאורך רחוב רמב"ם.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע:   .1

ב'",  ל–"מגורים  קימת"  ו–"דרך  ג'  מגורים  מ–"אזור   -
"שטח ציבורי פתוח" ו–"דרך משולבת".

מ–"אזור מגורים ג'" ל–"מבנים ומוסדות ציבור".  -
ו–"דרך מוצעת"  א'", "שטח למסחר"  מ–"אזור מגורים   -

ל–"מגורים ומסחר" ו–"שביל"
מ–"אזור מגורים א'" ל–"חניה".  -

קביעת תאי שטח ושימושים מותרים.   .2
שרות,  ולשטחי  עיקריים  לשטחים  בנייה  זכויות  קביעת    .3

הנחיות ומגבלות בנייה.
נגישות  דיור  יחידות  והקצאת  נגישות  הוראות  קביעת    .4
לאנשים עם מוגבלות עפ"י הוראות חוק התכנון והבנייה 

ותקנותיו ועפ"י הנחיות ת"י 1918.
קביעת מערכת דרכים ופתרונות חניה.   .5
קביעת עקרונות לבינוי ולפיתוח נופי.   .6

איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בחלק מתחום התכנית.   .7

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אופקים, שד הרצל 1 אופקים 80300 טלפון:08-9928542

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
602-0153072

שם התכנית: מגרש 7א - שחמון רובע 9 אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת 

X: 233300 קואורדינטה
Y: 749050 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תכנון מפורט והרחבת אזור תעסוקה מקומי המאושר בתכנית 

המתאר ג/ 15607.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדרת שטחים לתעסוקה ומסחר, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.

הגדרת פתרונות לתנועה ודרכי גישה וחניה.
יצירת ממשק תכנוני מתאים לשטחים הסמוכים לתכנית זו.

קביעת הוראות בינוי לרבות גובה מבנים וקווי בניין.
קביעת הוראות סביבתיות לשמירה על איכות הסביבה.

קביעת הוראות להכנת תכנית איחוד וחלוקה וטבלת איזון עתידית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7246 עמ'  התשע"ו,   ,7272 הפרסומים  ובילקוט   27/5/2016

בתאריך 25/5/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
מקומית  ועדה  טלפון:04-9990102,  משגב,  משגב-ד.נ  ולבנייה 
טלפון:04-9502017,  שפרעם  אלונים,  גבעות  ולבנייה  לתכנון 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
138 /102 /03 /23

שם התכנית: התחדשות עירונית בשכונת רמב''ם - 
אופקים

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

אופקים מופקדת תכנית מפורטת מס': 23/ 03/ 102/ 138 
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
82 /102 /03 /23 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרום  יהדות  רח'  במזרח,  רמב"ם  לרח'  במערב  הרצל  רח'  בין 

אפריקה מדרום ורח' ז'בוטינסקי מצפון.
X: 163950 קואורדינטה
Y: 580750 קואורדינטה
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מוצע עפ"י תכנית זו-לבניין 1 למגורים- +124.65  
מוצע עפ"י תכנית זו-לבניין 2 למגורים- +126.05  

שינוי גובה סופי מותר לבנייה: מ.  
מאושר עפ"י תכנית 2/מק/412 - 19.20 מ'   

מוצע עפ"י תכנית זו-לבניין 1 ולבניין 2 - 19.50 מ'   
קביעת קו בנין אחורי וצדדי ימני לבריכת שחיה - 1.00 מטר. נ.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 

חטיבת הנגב 1 אילת טלפון:08-6367114

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: דימונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 607-0180505

שם התכנית: מגורים מתחם "כיתן" בדימונה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 607-0180505 

גרסת התכנית: הוראות - 53 תשריט - 35
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

10 /101 /02 /25 שינוי 
תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 

תמא/ 15 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מתחם כיתן דימונה, בחלק המערבי של העיר

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 39515 חלקי חלקות: 65, 73.
גוש: 39521 חלקי חלקות: 79.

גוש: 39926 חלקות במלואן: 14, 15, 18.
גוש: 39926 חלקי חלקות: 1, 7, 13, 16.

גוש: 400505 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100256 חלקי חלקות: 9999.

X: 202220 קואורדינטה
Y: 553115 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים עבור יח"ד צמודות קרקע, בנייה רוויה 
מגורים  קומות  ו6  קומות   10 בני  מגורים  ומגדלי  קומות   6 בת 
שטח  ציבור,  למבני  שטח  מסחר,  שטחי  לרבות  מסחר.  מעל 

התכנית:  גרסת   ,602-0153072 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 
הוראות - 18 תשריט - 14

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
2/ מק/ 412 שינוי 
218 /03 /2 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב: מיכל בת שאול 17.

תחום התכנית חל על ארבעה בניינים: מיכל בת שאול 15,13,11 
ו-17

X: 192825 קואורדינטה
Y: 383985 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 40120 חלקות במלואן: 19, 20.
גוש: 40120 חלקי חלקות: 23.

גוש: 40126 חלקי חלקות: 56, 57.

מגרשים:
06 - 07 בהתאם לתכנית 218/03/2

מטרת התכנית:
שטחי  הסבת  למסחר,  בנייה  זכויות  תוספת  התכנית  מטרת 
עיקרי  שטח  תוספת  למסחר,  עיקרי  לשטח  למסחר  שירות 
למגורים, תוספת שטח שרות למגורים, קביעת קו בנין לבריכה 

ושינוי ייעוד מזיקת הנאה לחניה.

עיקרי הוראות התכנית:
מעל  למסחר  עיקרי  בנייה-שטח  זכויות  הורדת\העברת  א.  

לכניסה הקובעת. מאושר: 262.0 מ"ר, מוצע: 0.0 מ"ר
תוספת+העברת זכויות בנייה-שטח עיקרי למסחר מתחת  ב.  

לכניסה הקובעת. מאושר: 0.0 מ"ר, מוצע: 550.0 מ"ר
מעל  למסחר  שרות  בנייה-שטח  זכויות  הורדת\העברת  ג.  

לכניסה הקובעת. מאושר: 408.0 מ"ר, מוצע: 0.0 מ"ר
למסחר מתחת  שרות  בנייה-שטח  זכויות  תוספת\העברת  ד.  

לכניסה הקובעת. מאושר: 0.0 מ"ר, מוצע: 200.0 מ"ר
לכניסה  מעל  למגורים  עיקרי  בנייה-שטח  זכויות  תוספת  ה.  

הקובעת. מאושר: 3,000 מ"ר,מוצע: 3,400 מ"ר
לכניסה  מעל  למגורים  שרות  בנייה-שטח  זכויות  תוספת  ו.  

הקובעת. מאושר: 900 מ"ר, מוצע: 1200 מ"ר
עמודים  וקומת  )קולונדה  ומסחר  למגורים  שרות  שטח  ז.  

מפולשת( - מאושר: 858 מ"ר, מוצע:858 מ"ר
כמסומן  הנאה  זיקת  עם  כשטח  המוגדר  השטח  שינוי  ח.  

בתשריט ובנספח הבינוי.
שינוי סימון מזיקת הנאה לסימון חניה )בחזית צפון מערבית( ט.  

שינוי תוואי זיקת הנאה למעבר רגלי. י.  
שינוי גובה מרבי מותר לקולונדה, לקומת עמודים מפולשת  כ. 

ולחלל החנות: מותר: 4.50 מ', מוצע: 5.02 מ'
שינוי מפלס הכניסה הקובעת לבניין )+0.00( ל.  

מאושר בקומה המסחרית עפ"י תכנית 2/מק/412 )לבניין 2(   
124.30+

מאושר בקומה המסחרית עפ"י תכנית 2/מק/412 )לבניין 1(   
122.25+
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X: 207476 קואורדינטה
Y: 578871 קואורדינטה

מגרשים:
851 - 851 בהתאם לתכנית 110/02/28

מטרת התכנית:
וחלוקת מתחמים לתאי שטח  יצירת מסגרת תכנונית לאיחוד 

מוגדרים , הגדרת זכויות ומגבלות בנייה

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקת המתחמים לתאי שטח מוגדרים עם זכויות   -

ומגבלות בנייה חדשים
לאיחוד  הוראות  וקביעת  תכנוניים  שטח  לתאי  חלוקה    -

וחלוקה בשלב עתידי.
הסדרת דרכי גישה לתאי שטח.   -

קביעת זכויות,מגבלות והנחיות בנייה.   -
קביעת התכליות והשימושים המותרים , וקביעת הנחיות    -

בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת קווי בניין ותנאים למתן היתר בנייה   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4358 עמוד  התשעז,   ,7467 הפרסומים  ובילקוט   03/03/2017

בתאריך 14/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אבו 
טלפון:08-6202540,   84100 באר שבע   11 יצחק  רגר  בסמה, שד 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
657-0210336

שם התכנית: תחנת תדלוק - מיצד חצבה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ערבה 
גרסת   ,657-0210336 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  תיכונה 

התכנית: הוראות - 42 תשריט - 21
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
251 /02 /10 שינוי 

30/ מק/ 3022 שינוי 
תמא/ 18/ 4 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חצבה.

מיצד חצבה
X: 223450 קואורדינטה
Y: 524730 קואורדינטה

ציבורי פתוח, פארק עירוני ושימור חלק ממבני "כיתן דימונה" 
במתחם "כיתן" דימונה.

עיקרי הוראות התכנית: 
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים במתחם "כיתן" 

דימונה, ע"י:
שינוי ייעוד הקרקע מאזור תעשיה למגורים א', מגורים ב',    .1
מגורים ג', מסחר ותעוסקה, מבנים ומוסדות ציבור, דרכים 

ושצ"פ.
שינוי ייעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח למגורים א', מגורים    .2

ב', מגורים ג', מבנים ומוסדות ציבור, דרכים ושצ"פ.
שינוי ייעוד הקרקע ממגורים ג' ל–מגורים א', דרכים ושצ"פ.   .3
ייעוד הקרקע משטח למתקנים הנדסיים לפארק/גן  שינוי    .4

ציבורי, מגורים א' ודרכים.
קביעת שימושים מותרים בכל ייעוד   .5

קביעת זכויות והוראות בנייה   .6
קביעת הוראות בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי   .7

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .8
רישום זיקת הנאה   .9

שימור וקביעת הוראות בנייה למבנה המקורי כיתן דימונה.   .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4445 עמוד  התשעז,   ,7469 הפרסומים  ובילקוט   17/03/2017

בתאריך 20/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה דימונה, 
המעוניין  וכל  טלפון:08-6563182,   8600 דימונה   1 הנשיא  שד 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אבו בסמה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
624-0213850

שם התכנית: שינויי ייעוד וחלוקת מגרשים בשכונת 
דריג'את-בדר

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 624-0213850 

גרסת התכנית: הוראות - 13 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
110 /02 /28 שינוי 

1001 /03 /28 שינוי 
104 /02 /28 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דרג'יאת.

באזור המזרחי של היישוב דריג'את

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 100020 חלקי חלקות: 1.

גוש: 999999 חלקי חלקות: 1.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חצבה

מזרחית לישוב חצבה
X: 227906 קואורדינטה
Y: 520045 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39052 חלקי חלקות: 3, 11.
גוש: 39152 חלקי חלקות: 1, 4, 5, 6.
גוש: 39241 חלקי חלקות: 156, 173.

גוש: 39242 חלקי חלקות: 7.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מט"ש בחצבה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים לייעודים -    *
שטחים פתוחים, מתקנים הנדסיים ומגבלות בנייה ופיתוח.

הסדרת הוראות וזכויות בנייה למט"ש.   *
קביעת הנחיות לשיקום המט"ש הישן.   *

קביעת שטחים לזיקת הנאה לרכב.   *
קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה.   *

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   *

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

ערבה תיכונה, ספיר 86825

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: ירוחם, דימונה, רמת נגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך מס':607-0193185
שם התכנית: מסילת ברזל דימונה -ירוחם

והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה דימונה, 
נגב מופקדת תכנית דרך מס': 607-0193185, גרסת  ירוחם, רמת 

התכנית: הוראות - 48 תשריט - 28
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

6 /104 /03 /26 שינוי 
26/ 02/ 107/ 26/ א שינוי 

277 /03 /20 שינוי 

גושים וחלקות:
גוש: 39061, מוסדר, חלקי חלקות: 8.

מגרשים:
7א - 7ב בהתאם לתכנית 251/02/10

מטרת התכנית:
תוך  לתחנה  גישה  דרך  וקיצור  תדלוק  תחנת  מיקום  העתקת 
ומסחר  תדלוק  לתחנת  משצ"פ  ייעוד  ושינוי  שטחים  החלפת 

ולהפך.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד מתחנת תדלוק ומסחר במיקום הקיים, ליעוד שצ"פ.

2. שינוי ייעוד משצ"פ ליעודים של תחנת תדלוק ומסחר.
3. שינוי ייעוד מדרך ליעוד שצ"פ.

4. ביטול דרך קיימת.
5. שינוי קווי בניין.

6. קביעת זכויות בנייה.
7. קביעת שימושים ותכליות מותרות.

8. קביעת הנחיות סביבתיות.
9. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

ערבה תיכונה, ספיר 86825

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':657-0365726

שם התכנית: מט"ש חצבה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ערבה 
 ,657-0365726 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  תיכונה 

גרסת התכנית: הוראות - 32 תשריט - 25
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

58 /100 /02 /10 שינוי 
313 /03 /30 שינוי 

משד/ 48 שינוי 
תמא/ 34 פירוט 

תממ/ 4/ 14 כפיפות 
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קביעת מבנים להריסה.  .6
קווי  ולמעבר  טבעי  גז  רצועת  לשינוי  הוראות  קביעת   .7

תשתית בתחום התכנית.
חקלאיות,  דרכים  שירות,  דרכי  הסדרת  דרכים,  ביטול   .8

מעברים חקלאיים.
קביעת הוראות והנחיות בנושא הניקוז בשטח התכנית.  .9

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
ועדה  טלפון:08-6563182,   8600 דימונה   1 הנשיא  דימונה, שד 
מקומית לתכנון ולבנייה ירוחם, בורנשטיין צבי 1 ירוחם 80550 
נגב,  רמת  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  טלפון:08-6598270, 

טלפון:08-6564129

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
602-0168468

שם התכנית: מגרש 198 - שחמון רובע 6, אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0168468, 

גרסת התכנית: הוראות - 20 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

2/ מק/ 417 שינוי 
214 /03 /2 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב: דרך הבשמים 164.

גושים וחלקות:
גוש: 40130, מוסדר, חלקות במלואן: 93.

X: 193075 קואורדינטה
Y: 383420 קואורדינטה

מטרת התכנית:
מפלס  עדכון  בנייה,  זכויות  תוספת  מבוקשות:  זו  בתכנית 
הכניסה הקובעת לבניין ומספר הקומות, שינוי קו בניין לבריכת 

שחיה וחדר מכונות, ושינוי נקודתי בקו בניין תת קרקעי.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי זכויות הבנייה:   .1

שטח עיקרי מותר: 180.00 מ"ר.  
מוצע: 359.82 מ"ר.  

41 /101 /02 /20 שינוי 
101 /02 /25 שינוי 

42 /102 /03 /25 שינוי 
122 /02 /26 שינוי 

36 /101 /02 /25 שינוי 
1 /104 /03 /26 שינוי 
1 /143 /03 /10 שינוי 

תמא/ 23/ 10 פירוט 
תמא/ 37/ א/ 1 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דימונה, יישוב: ירוחם.

מתחנת רכבת דימונה לכיוון דרום מערב ובמקביל לכביש 204 
עד לתחנת הקצה בירוחם

X: 199111 קואורדינטה
Y: 549901 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39073 חלקי חלקות: 2, 7.
גוש: 39504 חלקי חלקות: 31.

גוש: 39505 חלקות במלואן: 86.
גוש: 39505 חלקי חלקות: 31, 56, 58, 61, 62, 82, 93.

גוש: 39911 חלקות במלואן: 5.
גוש: 39911 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 6, 7.
גוש: 39912 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 5, 20.

גוש: 100166 חלקות במלואן: 4.

גוש: 100166 חלקי חלקות: 1, 3.

גוש: 100167 חלקי חלקות: 1, 3.
גוש: 1/100256 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400110 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400411 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400431 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400432 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400433 חלקי חלקות: 1.
גוש: 999 חלקי חלקות: 99.

גוש: 9999 חלקי חלקות: 99.

מטרת התכנית:
דימונה,  ירוחם  ברזל  מסילת  להתווית  תכנונית  מסגרת  יצירת 
לרבות הקמת תחנת רכבת לנוסעים בירוחם, הקמת מסוף עריכה 
וטעינת מטענים, התווית דרך גישה לתחנות הרכבת תוך שינויים 

ביעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע מסילה ודרך.

עיקרי הוראות התכנית:
נופי,  לטיפול  לשטח  לדרך,  ברזל,  למסילת  שטחים  ייעוד   .1
תחנות, מסוף מטענים ועריכה, מפגש דרך/מסילה, רצועת 

גז טבעי ולכל הכרוך, הנובע והנגזר מהיעודים הנ"ל.
בנייה  מגבלות  וקביעת  בתכנית  כמסומן  בניין  קו  קביעת   .2

בתחום התכנית.
קביעת הוראות לביצוע המסילה כולל האפשרות למערכת   .3

הינע חשמלי.
לגבי  הוראות  לרבות  הסביבה  על  להגנה  הנחיות  קביעת   .4
אמצעי מיגון הנדרשים לשם כך וקביעת אמצעים והוראות 
הנובעים  מפגעים  ולצמצום  בסביבה  הפגיעה  למזעור 

מהתכנית.
דרך, מבני   , ברזל  ופיתוח למסילת  בינוי  קביעת עקרונות   .5
הדרך, מתקני דרך, טיפול ושיקום נופי ולכל הכרוך הנובע 

והנגזר מהיעודים הנ"ל.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשדוד רחוב: העצמאות 77 , 36 א, 83 , 36 ב.

חלקה 7 וחלקה 8 ברחוב העצמאות- קריית מגורים, אשדוד
X: 166558 קואורדינטה
Y: 633048 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2448 חלקות במלואן: 7, 8.
גוש: 2448 חלקי חלקות: 14, 15, 16.

מטרת התכנית:
הקמת ברכות שחיה בקומות העליונות ושינוי שלביות ביצוע.

עיקרי הוראות התכנית:
בבניינים  העליונות  בקומות  שחיה  בריכות  הקמת    .1
המתוכננים בתאי שטח 115 ו–118 בדירות דופלקס ובדירות 

גג בלבד ללא שינוי בשטחים המאושרים.
ביצוע  שלביות   127/101/02/3 בתכנית   7 סעיף  תיקון    .2
התכנית, ע"מ לאפשר ביצוע תקין של הבנייה בתא שטח 

115 עבור בניין מגורים מס' 7 והמבנה הציבורי.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשדוד, הגדוד העברי 10 אשדוד 77100 טלפון:08-8545304

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
604-0358978

 186153Aשם התכנית: דיור מיוחד לימור אשקלון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 604-0358978 

גרסת התכנית: הוראות - 62 תשריט - 42
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 
23 /101 /02 /4 שינוי 

116 /101 /02 /4 שינוי 
5 /45 /17 כפיפות 

101 /02 /4 כפיפות 
109 /101 /02 /4 כפיפות 

שטח שירות ללא שינוי.  
עדכון מפלס הכניסה הקובעת לבניין:   .2

מאושר: מפלס הכניסה הקובעת +77.00   
שינוי  ללא   )0.00(  81.30+ הקובעת  הכניסה  מפלס  מוצע:    

גובה אבסולוטי.
מספר הקומות:   .3

מאושר:    
3 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת )על פי תכנית מס' 2/  

מק/417(
מוצע בתכנית זו ועל פי נספח הבינוי:  

קומה מתחת למפלס הכניסה הקובעת וקומה מעל מפלס   
הכניסה הקובעת.

שינוי קו בניין לבריכת השחיה וחדר מכונות:   .4
מאושר: 2.0 מ'  
מוצע: 1.0 מ'   

שינוי נקודתי בקו בניין תת קרקעי:   .5
מאושר:  

קו בניין קידמי: 2.0 מ'  
קו בניין צדדי: 2.0 מ'  

קו בניין אחורי: 4.0 מ'  
מוצע:  

קו בניין קידמי: 2.0 מ'  
קו בניין צדדי: 2.0 מ'  

קו בניין אחורי: 4.0 מ'  
קו בניין אחורי תת קרקעי: 2.0 מ' לחצר אנגלית בלבד כפי   

שמסומן בתשריט.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1244 עמוד  התשעז,   ,7414 הפרסומים  ובילקוט   19/01/2017

בתאריך 04/01/2017

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

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':603-0249961

שם התכנית: תוספת בריכות ושינוי שלביות הבנייה 
במתחם סיטי מגורים, אשדוד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
 ,603-0249961 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  אשדוד 

גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

127 /101 /02 /3 שינוי 
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גושים וחלקות:
גוש: 2763, מוסדר, חלקות במלואן: 16.

X: 174220 קואורדינטה
Y: 633800 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בישוב חקלאי  א' מתחום מגורים  הפרדת מגרש למגורים  א.  
בנחלה 16 מבלי לשנות את הוראות הצפיפות, ללא פגיעה 

במבנה הנחלה. 
הקצאת זכויות בנייה מתוך השטחים המותרים בתכנית. ב.  

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים בישוב חקלאי למגורים א'  א.  

ולמגורים בישוב כפרי.
הקצאת זכויות והוראות בנייה. ב.  

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  ג.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3631 עמוד  התשעז,   ,7450 הפרסומים  ובילקוט   31/03/2017

בתאריך 15/02/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-8503404,  טוביה  באר  טוביה, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
616-0360586

שם התכנית: הפרדת מגרש מנחלה, משפחת שגיא, 
כפר ורבורג

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 616-0360586, 

גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

112 /03 /8 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר ורבורג רחוב: המייסדים .

גושים וחלקות:
גוש: 2746, מוסדר, חלקות במלואן: 14.

גוש: 2749, מוסדר, חלקי חלקות: 38.
X: 174300 קואורדינטה
Y: 624900 קואורדינטה

מטרת התכנית:
זכויות  וקביעת   )230 מס'  שטח  א')תא  מגורים  אזור  הקמת 

ומגבלות בנייה כמפורט בסעיף 2.2 להלן.

עיקרי הוראות התכנית: 
מגרש  יצירת  ע"י  חקלאי,  בישוב  מגורים  אזור  פיצול  א.  
מגורים  ביעוד  שטח  ותא   ,)230 מס'  שטח  )תא  א'  מגורים 

.)18A 'בישוב כפרי )תא שטח מס

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשקלון רחוב: יואל 13, "שיכון הפולנים" אשקלון

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 1225 חלקות במלואן: 55.
גוש: 1225 חלקי חלקות: 63.

גוש: 1654 חלקות במלואן: 124.
גוש: 1654 חלקי חלקות: 122.

X: 160127 קואורדינטה
Y: 618873 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בניית יחידות דיור מיוחד לזכאים להשכרה ארוכת טווח ע"י 
בכדי  קומות,  ותוספת  בנייה  תוספות  לרבות  בבינוי  שינויים 
 116/101/02/4 בתכנית  הקיימות  הבנייה  זכויות  את  להגדיל 

ושינוי תקני חנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
בניית יחידות דיור מיוחד לזכאים.  .1

תוספת שטחי בנייה.  .2
הגדלת מספר הקומות מ-10 ל-20 קומות.   .3

יצירת קומה טכנית על הגג.  .4
קביעת הוראות לעניין חנייה.  .5

בניית תחנת טרפו תת קרקעית.   .6
קביעת הנחיות לנושא עצים בוגרים.  .7

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  .8
קביעת זכויות מגבלות והנחיות בנייה.  .9

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5126 עמוד  התשעז,   ,7485 הפרסומים  ובילקוט   21/04/2017

בתאריך 18/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
המעוניין  וכל  טלפון:08-6792355,  אשקלון   7 הגבורה  אשקלון, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
616-0280479

שם התכנית: פיצול מגרש למגורים מנחלה 16 בביצרון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 616-0280479 

גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

118 /03 /8 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בצרון רחוב: החיילים 16.

נחלה חקלאית במושב ביצרון לעיבוד חקלאי ומבני משק. חלקה 
הזכות  בעלי  של  למגורים  גם  מיועד  החיילים  לרחוב  הצמוד 

בנחלה.
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עיקרי הוראות התכנית:
1. ביטול דרכים קיימות/מאושרות ותווית דרכים חדשות.

2. קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בנייה.

4. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
5. קביעת השלבים והתניות לביצוע.

6. קביעת הנחיות סביבתיות.
7. קביעת תנאים להיתר בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערד, 

ערד טלפון:08-9951712

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0325803

שם התכנית: רהט שכונה 14
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 
התכנית:  גרסת   ,618-0325803 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 24 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
7/ במ/ 166 שינוי 

1 /420 /03 /17 כפיפות 
402 /02 /17 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט

שכונה 14 ממוקמת בישוב רהט בחלקו הצפון מערבי, דרומית 
מקיבוץ שובל במחוז דרום נפת באר שבע.

X: 175700 קואורדינטה
Y: 589500 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3/100231 חלקות במלואן: 166.
גוש: 3/100231 חלקי חלקות: 157.

גוש: 12/100231 חלקות במלואן: 81, 82.

קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים א' )תא שטח  ב.  
מס' 230 (.  

קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים בישוב כפרי  ג.  
 .)18A 'תא שטח מס(

קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בנייה. ד.  
קביעת הוראות, הנחיות , זכויות ומגבלות בנייה. ה.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1246 עמוד  התשעז,   ,7414 הפרסומים  ובילקוט   20/01/2017

בתאריך 04/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-8503404,  טוביה  באר  טוביה, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
610-0257675

שם התכנית: רובע -12 ערד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ערד 
התכנית:  גרסת   ,610-0257675 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

19 /101 /02 /24 שינוי 
1 /101 /02 /24 שינוי 
ד/ 11/ 03/ 267 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערד.

X: 218300 קואורדינטה
Y: 573800 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 38203 חלקי חלקות: 46.
3,גושים בשלמות: 38685, 38687,  גוש: 1/100252 חלקי חלקות: 
 ,38697 ,38695 ,38694 ,38693 ,38692 ,38691 ,38690 ,38689 ,38688
 ,38707 ,38706 ,38705 ,38704 ,38703 ,38702 ,38700 ,38699 ,38698

.38714 ,38712 ,38711 ,38709 ,38708
גוש: 38686 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 38696 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 38701 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 38710 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 38713 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 38715 חלקי חלקות: 9999.

מטרת התכנית:
תכנון מחדש של שכונת מגורים ברובע 12.

התכנון החדש מתאפיין בשכונת מגורים בצפיפות נמוכה.
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100425 חלקות במלואן: 67, 80.

גוש: 100425 חלקי חלקות: 125, 126.
X: 175050 קואורדינטה
Y: 588950 קואורדינטה

מגרשים:
70,83 בהתאם לתכנית 17/ 03/ 345

מטרת התכנית:
1. הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין כמסומן בתשריט

2. הגדלת מס' יח"ד למגורים ל 3 יח"ד למגורים בתא שטח 83 
3. הגדלת מס' יח"ד למגורים ל 6 יח"ד למגורים בתא שטח 70

עיקרי הוראות התכנית: 
1. קביעת שטחי הבנייה המירביים במגרש לאזור מגורים )מגרש 
שטחים  המהווים  מ"ר   1123 מתוכם  מ"ר  ל-1369   )83 מס' 
מ"ר   96 ו  לקרקע  מתחת  מ"ר   150, לקרקע  מעל  עיקריים 

שטחי שירות
מגורים  לאזור  במגרש  המירביים  הבנייה  שטחי  קביעת   .2
המהווים  מ"ר   1201 מתוכם  מ"ר  ל-1393   )70 מס'  )מגרש 

שטחים עיקריים ו 192 מ"ר שטחי שירות..
קביעת 3 יח"ד למגורים בתא שטח מס' 83 ו 6 יח"ד בתא   .3

שטח מס' 70.
וקביעת הנחיות  והשימושים המותרים  קביעת התכליות   .4

בינוי ועיצוב אדריכלי 
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה  .5

קביעת קווי הבניין.  .6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5127 עמוד  התשעז,   ,7485 הפרסומים  ובילקוט   21/04/2017

בתאריך 18/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נאות חובב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
621-0173385

שם התכנית: מפעלי החברה לשירותי איכות הסביבה 
- נאות חובב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 621-0173385 

גרסת התכנית: הוראות - 36 תשריט - 30
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

23 /110 /02 /19 שינוי 
29 /110 /02 /19 שינוי 
27 /110 /02 /19 שינוי 

תמא/ 37/ 1 כפיפות 

גוש: 12/100231 חלקי חלקות: 84.
גוש: 100231 חלקי חלקות: 9999.

מגרשים:
169 - 169 בהתאם לתכנית 7/במ/166

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד וחלוקת מגרשי מגורים ב' למגורים ב', למגורים ב' 
עם חזית מסחרית, מגרש למוסדות ציבור, למתקנים הנדסיים, 
לחניון  השצ"פ  ממגרש  חלק  שינוי  ולדרכים.  שביל  לשצפים, 

לטובת חזית מסחרית.

עיקרי הוראות התכנית:
חזית  עם  ב'  למגורים  ב',  למגורים  מגרשים  ייעוד  שינוי    *

מסחרית, למבנה ציבור, מתקן הנדסי וחניון.
קביעת שטחי בנייה מרביים למגורים, למבני ציבור ולמתקן    *

הנדסי.
קביעת תכליות ושימושים.   *

קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.   *
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   *

קביעת שלבי ביצוע התכנית.  *

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט, 

רהט טלפון:08-9914874

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0204834

שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה בשכונה 17 
מגרשים 70, 83 ברהט

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0204834, 

גרסת התכנית: הוראות - 18 תשריט - 15
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 
17/ מק/ 2155 שינוי 

345 /03 /7 שינוי 
15 /223 /02 /17 שינוי 

2 /223 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט, שכונה 17, מגרשים 70,83
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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 14.9.2017.

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

גלית ברונשטיין, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 45104-06-17

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

ח"פ בע"מ,  עובדים  כ.א.ז  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-366534-9

 ,G-01395904 סיני  דרכון   ,LIN RENTUAN והמבקש: 
ע"י ב"כ עו"ד צחי כלפון ו/או עדי כלפון ו/או שרלין צדיקאני, 
טל'  ,52511 גן  רמת   ,33 ז'בוטינסקי  רח'   ,1 התאומים   ממגדלי 

03-6121010, פקס' 03-6122666.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.9.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 3.9.2017.

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

עדי כלפון, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 49830-04-17

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

ח"פ בע"מ,  ניקיון  של  קסם  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-493616-0

ב"כ  ע"י   ,Mohamed Adadm Muneir Ahmed והמבקש: 
14490, תל אביב  105, ת"ד  ליאת שרון, מרח' חשמונאים  עו"ד 

.61144

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.9.2017 בשעה 09:00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

תמא/ 37/ א/ 1/ 4 כפיפות 
תמא/ 16/ 4 כפיפות 

תמא/ 16/ 4/ 1 כפיפות 
תמא/ 37/ ת כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נאות חובב רחוב:.

מ.מ. תעשייתית נאות חובב

גושים וחלקות:
גוש: 100177, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 179787 קואורדינטה
Y: 561676 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבת שטחי "החברה לשירותי איכות הסביבה" כך שתתאפשר 
הגדלת כושר הטיפול הביולוגי )ללא הטמנה( בקרקעות ובבוצות 

מזוהמות, בחומרים אורגניים ובפסולת חומרים מסוכנים.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מ"שצ"פ" ל"פסולת" ול"דרך מוצעת".  .1

שינוי ייעוד מ"שפ"פ" ל"פסולת".  .2
שינוי ייעוד מ"דרך מאושרת" ל"נחל/תעלה/מאגר מים".  .3

קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.  .4
קביעת הוראות הבנייה.  .5

קביעת הוראות לפיתוח השטח.  .6
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.  .7

קביעת הנחיות סביבתיות.  .8
חלוקה לתאי שטח.  .9

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3517 עמוד  התשעז,   ,7448 הפרסומים  ובילקוט   10/03/2017

בתאריך 13/02/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,84100 שבע  באר   ,4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נאות 
חובב, באר שבע 84102 טלפון:08-6543109, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 17209-05-17

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

ח"פ בע"מ,  השקעות  רפי.כ.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-326073-7

מאור  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  פוליאקוב  אירנה  והמבקשים: 
ושות', מרח' דיזנגוף 50, קומה 19, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.9.2017 בשעה 8.30.
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את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 13.9.2017.

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

                                         אביחי נ' ורדי, עו"ד, מפרק זמני

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פש"ר 1691-07-17

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

ובעניין פירוק חברת אביב תברואה בע"מ, ח"פ 51-443774-8,

ואח', ע"י ב"כ עו"ד ח'לאילה חדר,  יונס  והמבקשים: אבו 
מת"ד 1440, סח'נין 3081000.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.10.2017 בשעה 12:00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 13.10.2017.

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

ח'לאילה חדר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 64586-06-17

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

ח"פ בע"מ,  אטמים  או-רינג  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-400810-1

והמבקש: אסממאו מנגשה, ע"י ב"כ עו"ד יעקב רביבו, משד' 
רגר 28/13, ת"ד 5178, באר שבע, 08-6234108, פקס' 03-6235764.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.9.2017 בשעה 10:00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

יעקב רביבו, עו"ד  
בא כוח המבקש  

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.25.9.2017

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

ליאת שרון, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 49899-04-17

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

 ובעניין פירוק חברת קדוש חיים ניהול אחזקה וניקיון, ח"פ
,51-509520-6

ב"כ  ע"י   ,Mohamed Adadm Muneir Ahmed והמבקש: 
14490, תל אביב  105, ת"ד  ליאת שרון, מרח' חשמונאים  עו"ד 

.61144

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.9.2017 בשעה 09:00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.25.9.2017

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

ליאת שרון, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 34346-05-17

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

ובעניין פירוק חברת רונלין פארם, ח"פ 51-363484-0, 

והמבקש: עו"ד אביחי ורדי, המפרק הזמני, ע"י ב"כ עו"ד 
א"נ ורדי ו/או ר' בנין ו/או ת' קדם ו/או י' חן ו/או ע' סולומון 
ו/או צ' אברג'יל, מדרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר. 1, רמת גן, טל' 

03-7526633, פקס' 03-7526888.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.9.2017 בשעה 08.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
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מ.מ. טנצר בע"מ 
 )ח"פ 513399691(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

יצחק טנצר, מרח' שקד 9, כפר תבור, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/11/2017 
י' פינצי, רח' יהודה ונח מוזס 13,  בשעה 16:00, אצל עו"ד רון 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 
משה יצחק טנצר, מפרק

ש.ש. טנצר בע"מ 
 )ח"פ 513399709(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו-338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שעיה 

טנצר, מרח' הרקפת 6, רעננה, 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 יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/11/2017 
י' פינצי, רח' יהודה ונח מוזס 13,  בשעה 16:00, אצל עו"ד רון 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 
שעיה טנצר, מפרק 

פולימצא החזקות בע"מ 
 )ח"פ 512013939(

)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 

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 1531-07-17

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

ח"פ בע"מ,  הובלות  האור  במהירות  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-501687-1

והמבקשים: סטפן נאומוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד שגיב עזרא 
ואח', מרח' הגדוד העברי 10, ת"ד 79, אשקלון 7859507.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.9.2017 בשעה 10:00.

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 משבעה ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שגיב עזרא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

טכנוקול בע"מ 
 )ח"פ 515181204(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דוד ביטון, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/11/2017 
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. 

דוד ביטון, עו"ד, מפרק 
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/09/2017 
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. 
עודד אלי קאסוטו, מפרק 

פוליסטיק נכסים 1992 בע"מ 
 )ח"פ 511753584(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   12/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תומר כנפי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/09/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
תומר כנפי, עו"ד, מפרק 

פולי כהן החזקות בע"מ 
 )ח"פ 512013913(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   12/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תומר כנפי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/09/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
תומר כנפי, עו"ד, מפרק 

התקבלה   12/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תומר כנפי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/09/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
תומר כנפי, עו"ד, מפרק 

פולישג החזקות בע"מ 
 )ח"פ 512013814(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   12/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תומר כנפי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/09/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
תומר כנפי, עו"ד, מפרק 

א.ש.נ. הנדסה בע"מ 
 )ח"פ 512599572(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד 

אלי קאסוטו, 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. 
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התקבלה   04/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיל 

בן חמו, מרח' עירית 41, נצרת עילית 1776171, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/09/2017 
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. 
אמיל בן חמו, מפרק 

סלון קואפור צרפתי בע"מ 
 )ח"פ 514259720(

)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   17/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סנדרה 

הנרייט דרמון, מרח' הצוללים 1, אשדוד, 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 19/11/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
סנדרה הנרייט דרמון, מפרקת 

אבינועם ענת משרד עורכי דין 
 )ח"פ 515331643(

)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   18/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת 

אבינועם, מרח' בית המשפט 4, אשקלון, 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. 

טורנדו שרותי כח אדם בע"מ 
 )ח"פ 514083724(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סרגיי 

ריבין, מרח' ז'בוטינסקי 18, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/11/2017 
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. 
סרגיי ריבין, מפרק 

מיכאל טנא בע"מ 
 )ח"פ 514604701(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   18/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מיכאל טנא, 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 18/09/2017 
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. 
מיכאל טנא, מפרק 

כ. כינור און ליין בע"מ 
 )ח"פ 514281823(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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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.

הדס קול, עו"ד, מפרקת 

אינטלאג'נט בריבוע בע"מ 
 )ח"פ 514970078(

)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 17/07/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בן 

קירשנבוים, מרח' ז'בוטינסקי 2, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

בן קירשנבוים, עו"ד, מפרק 

מ.ס. דריין בע"מ 
 )ח"פ 514414838(

)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 17/07/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 

שטרנבוך, מרח' דיסקין 28, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דוד שטרנבוך, עו"ד, מפרק 

אסיף צמיגים בע"מ 
 )ח"פ 513602714(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/07/2017 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת פלץ פולג, מרח' 

המנופים 8, הרצליה 4612001, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/11/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
ענת אבינועם, מפרקת 

ג.פ.י. תחזוקת גגות בע"מ 
 )ח"פ 511941767(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/05/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי 

פורת, מרח' בן גוריון 2, הרצליה 4678501, 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.

צבי פורת, עו"ד, מפרק 

א.א. מותגי מזון בינלאומיים בע"מ 
 )ח"פ 512546805(

)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 13/07/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עמית משה חרחס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

עמית משה חרחס, עו"ד, מפרק 

אתנה - המרכז לכירורגיה של השד בע"מ 
 )ח"פ 515368488(

)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 16/07/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
הדס קול, מרח' שדרת המכבים מ"ר 14, מודיעין-מכבים-רעות 

7179901, למפרקת החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יעקב אביטבול, מפרק 

וואי סי טריידינג בע"מ 
 )ח"פ 511990608(

)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 12/07/2017 
יואב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

כהן, מרח' ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יואב כהן, מפרק 

חלקה 337 בגוש 3929 בע"מ 
 )ח"פ 510375066(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שד'  10:00, אצל המפרק,  03/09/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
רוטשילד 3, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ששון לוי, עו"ד, מפרק 

נורמה א.א. החזקות בע"מ 
 )ח"פ 515413441(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שד'  10:00, אצל המפרק,  19/09/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
רוטשילד 3, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ששון לוי, עו"ד, מפרק 

זה זה מתנות בע"מ 
 )ח"פ 513668160(

)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 

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

עינת פלץ פולג, עו"ד, מפרקת 

פיונירס גרופ בע"מ 
 )ח"פ 514154202(

)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 18/07/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,96 אלון  יגאל  מרח'  רוזנקרנץ,  יגאל 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל רוזנקרנץ, עו"ד, מפרק

א.א. זום מדיה בע"מ 
 )ח"פ 513027953(

)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 16/07/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ספיר נתיב, מרח' בארי 5, 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.

ספיר נתיב, עו"ד, מפרקת 

גסטליסט בע"מ 
 )ח"פ 514401686(

)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 18/07/2017 
יעקב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אביטבול, מרח' מלכת שבא 112, אילת, 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.
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המלך 41, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב יצחק אברהמס, עו"ד, מפרק 

ע.ח.ן נדלן השקעות בע"מ 
 )ח"פ 514321280(

)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 12/12/2017 בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' גלבוע 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עילית,  נצרת   ,14
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמראן ח'טיב, עו"ד, מפרק 

מפקנים סרטקס ייצור ושיווק )1992( בע"מ 
 )ח"פ 511647877(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22/10/2017 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' מנחם 
פלאוט 10, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה גולדברג, עו"ד, מפרק 

טי.אי.סי. טכנולוגיות )3000( בע"מ 
 )ח"פ 513795989(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22/10/2017 בשעה 13:00, אצל המפרק, רח' מנחם 
פלאוט 10, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה גולדברג, עו"ד, מפרק 

טי.אי.סי. פרוייקטים ביומטריים בע"מ 
 )ח"פ 513877043(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22/10/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' מנחם 
פלאוט 10, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 

הנ"ל תתכנס ביום 31/08/2017 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' 
החיילים 2, ביצרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יאר נפשי רפאל תבור, עו"ד, מפרק

סייף דיל 18 בע"מ 
 )ח"פ 515342814(

)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 03/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המייסדים 4, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף יוסף כהן, עו"ד, מפרק

מקס סטוק בת ים בע"מ 
 )ח"פ 514387794(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גיסין ושות',  הנ"ל תתכנס ביום 31/08/2017 בשעה 10:00, אצל 
עורכי דין, רח' הברזל 38, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעל הרשקוביץ, עו"ד, מפרקת

קמר אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 515231934(

)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 18/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' תע"ש 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  10, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גילי בר לב, רו"ח, מפרק

א.ק.ל.ו. נכסים ושהקעות בע"מ 
 )ח"פ 513996173(

)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 18/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' חזקיהו 
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בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נועה מזרחי, עו"ד, מפרקת

מודל-טק סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-300403-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,17:00 בשעה   ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נועה מזרחי, עו"ד, מפרקת

יעד מגשימים )1998( בע"מ
)ח"פ 51-261976-8(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,17:00 בשעה   ,20.8.2017 ביום  תתכנס 
האומנות 4, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נועה מזרחי, עו"ד, מפרקת

מרחב אמנון יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-434197-3(

)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   ,22.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון 

מרחב, מרח' ארז 24, מודיעין, טל' 054-7711199, 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.

 ,22.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אמנון מרחב, מפרק

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

משה גולדברג, עו"ד, מפרק

קצנשטיין אדלר )ה.א.מ.( בע"מ
)ח"פ 51-063258-1(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,17:00 בשעה   ,20.8.2017 ביום  תתכנס 
האומנות 4, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נועה מזרחי, עו"ד, מפרקת

אלקומאט בע"מ
)ח"פ 51-071723-4(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,17:00 בשעה   ,20.8.2017 ביום  תתכנס 
האומנות 4, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נועה מזרחי, עו"ד, מפרקת

טריידומטיקס בונד בע"מ
)ח"פ 51-471015-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,17:00 בשעה   ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שארית ישראל 37, תל אביב יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיליפ ליפשיץ, עו"ד, מפרק

מ.א. לייטקום תאורה בע"מ
)ח"פ 51-298037-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.8.2017, בשעה 17:00, במשרדי החברה, רח' 
האומנויות 4, אזור תעשייה דרומי נתניה, לשם הגשת דוח סופי 



7793 ילקוט הפרסומים 7547, כ"ה בתמוז התשע"ז, 19.7.2017 

 ,16.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את רואש אלי, משד' המגינים 56, ת"ד 33707, חיפה 3133602, 

טל' 04-8523805, 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.

 ,16.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רואש אלי, מפרק

עופר לוי השקעות )ע.ל.( בע"מ
)ח"פ 51-485709-3(

)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   ,27.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עופר לוי, מרח' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל המרובע, 

קומה 34, תל אביב, טל' 03-6846000, 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 25.10.2017, 
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עופר לוי, עו"ד, מפרק

דבליו אס איי פרודקשיין בע"מ
)ח"פ 51-366837-6(

)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   ,3.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרינה 
רוזין, מרח' הספיר 14, ת"ד 4030, קיסריה 38900, טל' 054-7449616, 

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.

מ.ק. ניהול וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-283168-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנסור 

מוחמד, ת"ד 597, טירה 44915, טל' 09-7939413, 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.

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' המוביל, טירה המשולש, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
מנסור מוחמד, מפרק

עכו הפקות ואירועים )ק.ח.( בע"מ
)ח"פ 51-485238-3(

)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   ,30.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את חדר  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
שעיב, מרח' ההגנה, ת"ד 1128, עכו העתיקה, טל' 054-4466195, 

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.

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
חדר שעיב, מפרק

מרפאות אריה איתן בע"מ
)ח"פ 51-329669-9(

)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 
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ח.ג.ב פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-523518-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חי יעיש 
סרוסי, מרח' החלוץ 29/8, רמת השרון 4729632, טל' 054-5604177, 

למפרק החברה.

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

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

 ,13.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אביב,  תל   ,46 מונטיפיורי  רח'  הדר,  רון  עו"ד  אצל   ,13:00 בשעה 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חי יעיש סרוסי, מפרק

אינטרנשיונל טרקטור ישראל בע"מ
)ח"פ 51-425052-1(

)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   ,25.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שאול מזרחי, מרח' הפלדה 7, אור יהודה 60218, טל' 03-6347555, 

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 25.11.2017, 
בשעה 12:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שאול מזרחי, עו"ד, מפרק

חיים אדר יעוץ בטחוני וכללי בע"מ
)ח"פ 51-348857-7(

)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 

 ,5.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9:00, אצל חברת רוזמרי תיירות נופש ובילוי בע"מ, רח' 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,87 משרד   ,14 דיין  משה 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
מרינה רוזין, מפרקת

פיצוחלה בע"מ
)ח"פ 51-127081-1(

)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   ,29.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר 
 ,054-2011445 טל'  העמק,  מגדל   ,2 הפעמונית  מרח'  בניסטי, 

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.

 ,7.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.
מאיר בניסטי, מפרק

אל מוסתקבל פי אלחינוך בע"מ
)ח"פ 51-334229-5(

)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   ,9.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ח'אלד עון, מרח' אל סהל 10, ת"ד 1573, ירושלים 9101402, טל'  

050-8782924, 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 11.11.2017, 
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ח'אלד עון, עו"ד, מפרק
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עינות רקת בע"מ
)ח"פ 51-269827-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2017, התקבלה החלטה 
אצל  ביינרט,  נורית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
א' סוכובולסקי ושות', רח' יבנה 15, תל אביב, טל' 03-5663222, 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נורית ביינרט, עו"ד, מפרקת

חוות א.י.ב בע"מ
)ח"פ 51-229873-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף בוכובזה, מרח' גילת 96, 

גילת, 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.

יוסף בוכובזה, מפרק

ברודסקי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-540291-5(

)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   ,5.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחמיה קייקוב, מרח' 

הקשת 42, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,9.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדר 
חיים, מרח' ניסים אלוני 16, תל אביב, טל' 052-8743557, למפרק 

החברה.

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

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

 ,30.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  גן,  רמת   ,3 בדנר  רח'  בדנר,  אריה  עו"ד  אצל   ,17:00 בשעה 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
חיים אדר, מפרק

מ.ג. ייעוץ ואחזקות )1992( בע"מ
)ח"פ 51-167661-1(

)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 4.7.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל גרוסמן, 

מרח' היקינטון 70, חיפה, טל' 052-3203806, 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.

 ,4.12.2017 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.

מיכאל גרוסמן, מפרק

אלפא ניהול בתי הסוהר בע"מ
)ח"פ 51-277114-8(

)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 
בשעה   ,29.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,13.00 
למפרק   ,9076914 ציון  מבשרת   ,14/4 הבוסם  מרח'  ילניק,  אבי 

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.

אבי ילניק, מפרק
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הילוך מהיר בע"מ
)ח"פ 51-401945-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן אבידור, מרח' רביבים 21, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן אבידור, מפרק

ר.מ.ר. מרכזי בריאות בע"מ
)ח"פ 51-384821-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן אבידור, מרח' רביבים 21, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן אבידור, מפרק

אינטראיסט בע"מ
)ח"פ 51-049057-6(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  ילובסקי,  דניאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אפטר 5, תל אביב, טל' 03-6458777, 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.

דניאל ילובסקי, מפרק

פייג' 2 סייט בע"מ
)ח"פ 51-490295-6(

)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   ,5.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחמיה קייקוב, מרח' 

הקשת 42, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

משקאות ליפשיץ ושות' בע"מ
)ח"פ 51-017571-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שקד פפר גלבוע, מרח' 

יוסף מיזר 1, ת"ד 142, חדרה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שקד פפר גלבוע, עו"ד, מפרקת

קונוורזן מטודס בע"מ
)ח"פ 51-357417-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל בלין, מרח' קדם 75, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל בלין, מפרק
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יורית מסחר כללי בע"מ
)ח"פ 51-155265-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב שליש, מרח' 

ירח אב 13/83, מודיעין 7176364, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואב שליש, מפרק

מסוף השלום בקרני שרותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-276084-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים, מרח' 

נירים 3, תל אביב, למפרק החברה.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

ל.ד.א. מהנדסים ויועצים בע"מ
)ח"פ 51-393930-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,5522608 אונו  קריית   ,4 מונטיפיורי  מרח'  דורה,  לוצ'יאן 

050-5491734, למפרק החברה.

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

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

 ,30.8.2017 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.

לוצ'יאן דורה, מפרק

איסטלוג'יק בע"מ
)ח"פ 51-296549-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  ילובסקי,  דניאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אפטר 5, תל אביב, טל' 03-6458777, 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.

דניאל ילובסקי, מפרק

סאפורט מאשינז בע"מ
)ח"פ 51-383294-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.7.2017, התקבלה החלטה 
קנטור, ממשרד  רונן  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 
רח'  ושות',  צדרבוים  גוטמן  קנטור  טיקוצקי  דורון  הדין  עורכי 

מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 33, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן קנטור, עו"ד, מפרק

חץ שינוע בע"מ
)ח"פ 51-224996-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,13.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אולג קרזון, מרח' 

העצמאות 38/6, אשדוד, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אולג קרזון, מפרק
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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.

 ,29.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני טייכר, עו"ד, מפרק

פורסי מערכות )2009( בע"מ
)ח"פ 51-434074-4(

)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   ,3.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,4638264 הרצליה   ,16 סנה  משה  מרח'  פרימוב,  אורית 

054-4240095, 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.

 ,6.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
אורית פרימוב, מפרקת

איזי-קליק בע"מ
)ח"פ 51-379789-4(

)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   ,6.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו וולק, 

ממושב נתיב העשרה 53, מיקוד 7975500, 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.

 ,7.11.2017 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.

זיו וולק, מפרק

עאוני ראשד למתכת בע"מ
)ח"פ 51-365258-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאוני 
ראשד, משיכון פועלים, נצרת, טל' 050-3255741, 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 30.8.2017, אצל 
עו"ד חרבגי אוסאמה, רח' החיטה 9, נצרת עילית, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עאוני ראשד, מפרק

גן מעון הדרדסים בע"מ
)ח"פ 51-320793-6(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יצחק בשירי, מרח' חיים הזז 6/9, באר שבע, טל' 050-5347715, 

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 5.9.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק בשירי, מפרק

הגנה עילאית בע"מ
)ח"פ 51-497400-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לוי 11, ראשון לציון, טל' 052-7904284,  טייכר, מרח' משה  רוני 

למפרק החברה.




