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מינוי ממלאת מקום נציג שרת המשפטים בוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()7( ו–48א)א( לחוק התכנון 
לממלאת  לסר,  רחל  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

מקום נציגי2 בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לחמש שנים.

י"ב בתשרי התשע"ח )2 באוקטובר 2017(
)חמ 3-7-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ 7557, התשע"ז, עמ' 8108.  2

מינוי לחבר מועצת המנהלים במועצה לייצור 
ולשיווק של דבש, לסגן יושב ראש המועצה ולנציג 

המדינה במועצה
לפי תקנון ההתאגדות של המועצה לייצור ולשיווק של דבש 

בע"מ, התשכ"ט-1969

לתקנון  ו–28  21)א(   ,18 סעיפים  לפי  סמכותנו  בתוקף 
בע"מ,  דבש  של  ולשיווק  לייצור  המועצה  של  ההתאגדות 
התשכ"ט-1969, אנו ממנים, בהמלצת שר הכלכלה והתעשייה, 
את יאיר שירן, לחבר מועצת המנהלים במועצה לייצור ולשיווק 
של דבש, סגן יושב ראש שלה ונציג המדינה באסיפות הכלליות 

של המועצה.

מינוי זה בתוקף לתקופה של שנתיים, וכל עוד יאיר שירן 
עובד במשרד הכלכלה והתעשייה.

מינויו של אריה טנדט - בטל בזה.

י"א באב התשע"ז )3 באוגוסט 2017(
)חמ 3-5523(

            אורי אריאל                          אלי כהן
שר החקלאות ופיתוח הכפר     שר הכלכלה והתעשייה

הרשאה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(, לפי חוק סדר הדין 

הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996, ולפי חוק 
הגנת הצומח, התשט"ז-1956

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, וסעיף 11א לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-21956 )להלן 
את  העניין,  לפי  ומסמיך,  מרשה  אני  הצומח(,  הגנת  חוק   -
מפורטים  ששמותיהם  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובדי 
להלן, הנמנים עם היחידה לפיקוח על הצומח והחי אשר מונו 
או הוסמכו למפקחים או למבקרים או לפקידי דיג או לפקידי 

יערות או למפקחי מקנה לפי - 

סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-31985;

סעיף 2 לפקודת הכלבת, 41934;
 

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439; ע"ר 1944, עמ' 73.  1

ס"ח התשט"ז, עמ' 79; התש"ל, עמ' 36.    2

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.    3

ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242; התשנ"ב, עמ' 170.    4

סעיף 10 לחוק הגנת הצומח;

סעיף 6 לחוק הזרעים, התשט"ז-51956;

סעיף 2 חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו-62015;

סעיף 2 לחוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-71949;

סעיף 3 לחוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן 
החי, התשי"ז-81957;

סעיף 6 לפקודת הדיג9;

)להלן - המפקחים(.

החיקוקים  על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך 
על  הפיקוח  חוק  על  עבירות  לביצוע  חשד  על  וכן  האמורים 
מצרכים ושירותים, התשי"ח-101957, לגבי תקנות וצווים מכוחו 
בתחומים שבתחום אחריותו של משרד החקלאות, ועל סעיפים 
התשל"ז-111977,  העונשין,  לחוק  ו–420   384  ,383  ,219  ,218
 415 וסעיפים  חיים  בעלי  לרבות  חקלאית  לתוצרת  בהתייחס 
ו–418 לחוק האמור, כאשר החשד לביצוע עבירות אלה מתברר 
אגב חקירת עבירות על פי חיקוקים שעל פיהם מונו או הוסמכו 

למפקחים.

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-121996 )להלן - החוק(, 

אני מעניק למפקחים את הסמכויות המפורטות להלן:

עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק, למעט הסמכות לעכב על יסוד   .1
68)א(  סעיף  פי  על  עבירה;  לעבור  עומד  האדם  כי  חשד 
לחוק, למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת משטרה; על 

פי סעיף 69 לחוק;

מעצר על פי סעיף 23)ב( לחוק.  .2

זאת שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על פי החיקוקים.

אריה טוילענאן אבו דולה

אמיר יהיאס עידו אביטבול

חנוך יחיאמיכאל אביגדור

אשר יצהרי ארז אהרן

מרדכי ישראלדניאל לואיז אורלנסקי

אוהד ישראליאור אזולאי

יצחק אברהם כהןשראז אסמאעיל

אמיר לברונן ברנרד אכר

עידן לביא יעקב אלעזר 

אסף לוישלמה אלקיים

נזאר מולאחליל אלקרינאוי

אביעד מונטיהניר אמויאל 

דביר מוריתאמר אסעד

 
ס"ח התשט"ז, עמ' 97; התשכ"ה, עמ' 55.    5

ס"ח התשע"ו, עמ' 90.    6

ס"ח התש"י, עמ' 32.    7

ס"ח התשי"ז, עמ' 44.   8

ע"ר 1937, תוס'1, עמ' 137; ע"ר 1946, תוס' 1, עמ' 151.    9

ס"ח התשי"ח, עמ' 24.    10

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התש"ם, עמ' 112.   11

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 338.   12
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ציון חיים מלכהעופר מנחם אסרף

יסמאנו שמעון מלסהשבתאי ארגוב

חיים ממןחגי בנימין

יצחק משיחרון בסט

דוד נשרמיכאל גבאי

ברה אפי סלםסולטאן גריפאת

אינדלו סלומוןעבדאללה גריפאת

יצחק סמהנפתלי דדון

אליאס פראןיפתח הירש

אמיתי פיקדוברוך הר זהב

דקר פרגכוכבה הראל ישי

שלומי פרזיעקב הרוש

יהושע קורןעופר זהבי

טל קיילרינה זגרון

רועי קליגרחמודי זין אל דין

עפיף קרינאויניר חבר

שלמה רביעותניאל חדד

אורן רהט יקיר חוכימה

רינת קוריס רחמיםחאזם חוסין

שי רקוביצקיסמי כרים חלא

גדעון שגיאחמודלי חמוד

יצחק שריובל חן

אגומאס טגנייה

בחשוון  א'  יום  עד  סמכויות  הענקת  וצו  ההרשאה  תוקף 
וצו  ההרשאה  מקבלי  עוד  וכל   )2018 באוקטובר   10( התשע"ט 

הענקת סמכויות משמשים בתפקידם האמור.

י"ג בתשרי התשע"ז )3 באוקטובר 2017(
)חמ 972-3-ה3(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

הודעה בדבר קביעת משרות בכנסת שלא תחול 
עליהן חובת מכרז

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

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 41 לחוק שירות 
ובהתאם  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(,  המדינה 
לסעיף 21 לחוק2, החליטה ועדת הכספים של הכנסת, בישיבתה 
פטור  לקבוע   ,)2017 באוקטובר   30( התשע"ח  בחשוון  י'  מיום 
מחובת מכרז פומבי לפי סעיף 19 לחוק, למשרות כמפורט להלן, 
בתנאי שיקוים לגביהן הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים 
הכנסת  של  הכספים  ועדת  ידי  על  נקבעו  פעולתה  שעקרונות 
בהודעה בדבר תנאים למינוי משרות בפטור מחובת מכרז פומבי3:

 
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ה, עמ' 105.  1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 119.  2

ס"ח התשע"ח, עמ' 1575.  3

חשב הכנסת;  )1(

ראש אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני;  )2(

מנהל חטיבת התפעול;  )3(

מנהל חטיבת המידע;  )4(

דובר הכנסת;  )5(

מנהל החטיבה לקשרים בין–לאומיים;  )6(

ראש אגף טכנולוגיה ומחשוב;  )7(

מנהל חטיבת קשרי ציבור והסברה;  )8(

המבקר הפנימי;  )9(

מנהל מוזאון הכנסת.  )10(

יחול  האמורות  למשרות  ממכרז  הפטור  כי  בזה  מובהר 
בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים, ויהיה ניתן בהחלטה של 
יושב ראש הכנסת, בהודעה מראש לוועדת הכספים של הכנסת 
ולוועד עובדי הכנסת, להאריכה לכנסת העשרים ואחת, ולאחר 

מכן יחזרו המשרות ויהיו כפופות לחובת המכרז.

תקופת כהונתו של נושא משרה שייבחר באמצעות ועדת 
איתור כאמור, למעט המבקר הפנימי, תהיה ארבע שנים, ורשאי 
המנהל הכללי של הכנסת להאריך את תקופת הכהונה לתקופת 

כהונה אחת נוספת של ארבע שנים.

תקופת כהונתו של המבקר הפנימי, שייבחר באמצעות ועדת 
איתור כאמור, תהיה תקופת כהונה אחת של שמונה שנים בלבד.

מובהר בזה כי המשרות המפורטות בהודעה זו הן המשרות 
היחידות שיאוישו באמצעות ועדות איתור ולא ייווספו עליהן 
משרות נוספות, עד לתום כהונתה של הכנסת העשרים ואחת, 
אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתו של ועד עובדי הכנסת ובאישור 

ועדת הכספים של הכנסת. 

תקופת  לתום  עד  בכנסת  המשרות  שאר  כל  איוש  הליך 
כהונתה של הכנסת העשרים ואחת יהיה בהליך המכרזי כפי 
שהיה בכנסת ערב הודעה זו. שינוי במצב זה יתאפשר רק לאחר 

התייעצות עם ועד עובדי הכנסת.

הליך  גם  ואחת,  העשרים  הכנסת  של  כהונתה  תום  עם 
כפי  המכרזי  ההליך  להיות  יחזור  האמורות  המשרות  איוש 
שהיה ערב ההודעה בדבר קביעת משרות בכנסת שלא תחול 
עליהן חובת מכרז מיום ה' בכסלו התשע"ז )5 בדצמבר 2016(4, 

אלא אם כן תחליט ועדת הכספים של הכנסת אחרת. 

ההודעה בדבר קביעת משרות בכנסת שלא תחול עליהן 
חובת מכרז מיום ה' בכסלו התשע"ז )5 בדצמבר 2016( - בטלה. 

י"ט בחשוון התשע"ח )8 בנובמבר 2017(
)חמכ-3931002(

משה גפני  
יושב ראש ועדת הכספים  

י"פ התשע"ז, עמ' 2344.  4

הודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת 
מכרז פומבי

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

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 41 לחוק שירות 
ובהתאם  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(,  המדינה 

 
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ה, עמ' 105.  1
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גנז המדינה;   )3(

מנהל היחידה הממשלתית לחופש המידע;   )4(

פרופסור באחד מתחומי העניין הרלוונטיים לחטיבת    )5(
המידע שייבחר על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות.

משרת דובר הכנסת: ה. 

המנהל הכללי של הכנסת;   )1(

אחת משלוש המשרות המפורטות להלן, שימונה על    )2(
ידי יושב ראש הכנסת: מזכיר הכנסת, היועץ המשפטי 

לכנסת או קצין הכנסת;

מנהל מרכז ההסברה;   )3(

המשמש  משנה  אלוף  בדרגת  קצין  או  צה"ל  דובר    )4(
בתפקיד רלוונטי למשרה בחטיבת דובר צה"ל שימונה 

על ידו;

עיתונאי בכיר שייבחר על ידי נשיא מועצת העיתונות.   )5(

משרת מנהל החטיבה לקשרים בין–לאומיים: ו. 

המנהל הכללי של הכנסת;   )1(

אחת משלוש המשרות המפורטות להלן, שימונה על    )2(
ידי יושב ראש הכנסת: מזכיר הכנסת, היועץ המשפטי 

לכנסת או קצין הכנסת;

סמנכ"ל במשרד החוץ שימונה על ידי המנהל הכללי    )3(
של משרד החוץ;

האוניברסיטאות  אחת  של  חוץ  לקשרי  נשיא  סגן    )4(
שייבחר על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות;

בעל תפקיד בכיר במוסדות הלאומיים שייבחר על ידי    )5(
המנהלים הכלליים של המוסדות הלאומיים.

משרת ראש אגף טכנולוגיה ומחשוב: ז. 

המנהל הכללי של הכנסת;   )1(

אחת משלוש המשרות המפורטות להלן, שימונה על    )2(
ידי יושב ראש הכנסת: מזכיר הכנסת, היועץ המשפטי 

לכנסת או קצין הכנסת;

ראש רשות התקשוב הממשלתי;   )3(

סגן החשב הכללי לענייני תקשוב;   )4(

מנהל מערכות מידע ראשי במשרד הביטחון.   )5(

משרת מנהל חטיבת קשרי ציבור והסברה: ח. 

המנהל הכללי של הכנסת;   )1(

אחת משלוש המשרות המפורטות להלן, שימונה על    )2(
ידי יושב ראש הכנסת: מזכיר הכנסת, היועץ המשפטי 

לכנסת או קצין הכנסת;

ראש רשות התקשוב הממשלתי;   )3(

מועצת  ראש  יושב  ידי  על  שייבחר  מוזאון  מנהל    )4(
המוזאונים;

מנהל מרכז ההסברה.   )5(

משרת המבקר הפנימי: ט. 

המנהל הכללי של הכנסת;   )1(

אחת משלוש המשרות המפורטות להלן, שימונה על    )2(
ידי יושב ראש הכנסת: מזכיר הכנסת, היועץ המשפטי 

לכנסת או קצין הכנסת;

בדבר  הכנסת  של  הכספים  ועדת  ולהחלטת  לחוק2,   21 לסעיף 
י'  קביעת משרות בכנסת שלא תחול עליהן חובת מכרז מיום 
בחשוון התשע"ח )30 באוקטובר 2017(3, ובכפוף להחלטת ועדת 
הכספים של הכנסת בדבר תנאים למינוי משרות בפטור מחובת 
מכרז פומבי מיום כ"ד בסיוון התש"ע )6 ביוני 2010(4, לפי העניין, 
קובעת ועדת הכספים של הכנסת את המנגנון לפעילות ועדה 
לאיתור מועמדים למשרות בכנסת שנקבעו בהחלטה האמורה 
וכן את הרכבן של הוועדות  כמשרות הפטורות מחובת מכרז, 

לאיתור מועמדים ביחס לכל משרה כאמור, כמפורט להלן.

ועדות האיתור יהיו ועדות בוחרות ולא ועדות ממליצות, 
והרכבן ייקבע באופן שבו רוב חברי הוועדה ימונו בידי גורמים 

קבועים וחיצוניים לכנסת, כמפורט להלן: 

הרכבן של ועדות האיתור: 

משרת חשב הכנסת: א. 

המנהל הכללי של הכנסת;   )1(

אחת משלוש המשרות המפורטות להלן, שימונה על    )2(
ידי יושב ראש הכנסת: מזכיר הכנסת, היועץ המשפטי 

לכנסת או קצין הכנסת;

החשב הכללי במשרד האוצר או חשב בכיר בשירות    )3(
המדינה שימונה על ידו;

עובד בכיר בבנק ישראל שימונה על ידי המנהל הכללי    )4(
של בנק ישראל;

נשיא לשכת רואי חשבון או רואה חשבון שימונה על ידו.   )5(

משרת ראש אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני: ב. 

המנהל הכללי של הכנסת;   )1(

אחת משלוש המשרות המפורטות להלן, שימונה על    )2(
ידי יושב ראש הכנסת: מזכיר הכנסת, היועץ המשפטי 

לכנסת או קצין הכנסת;

נציב שירות המדינה או סגן לנציב שימונה על ידו;   )3(

מנהל מינהלת הגמלאות במשרד האוצר;   )4(

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש בחברה ממשלתית גדולה    )5(
שימונה על ידי מנהל רשות החברות הממשלתיות.

משרת מנהל חטיבת התפעול: ג. 

המנהל הכללי של הכנסת;   )1(

אחת משלוש המשרות המפורטות להלן, שימונה על    )2(
ידי יושב ראש הכנסת: מזכיר הכנסת, היועץ המשפטי 

לכנסת או קצין הכנסת;

מנהל אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון;   )3(

מנהל מינהל הרכש במשרד האוצר;   )4(

סמנכ"ל תפעול של בית חולים גדול שימונה על ידי    )5(
המנהל הכללי של משרד הבריאות.

משרת מנהל חטיבת המידע: ד. 

המנהל הכללי של הכנסת;   )1(

אחת משלוש המשרות המפורטות להלן, שימונה על    )2(
ידי יושב ראש הכנסת: מזכיר הכנסת, היועץ המשפטי 

לכנסת או קצין הכנסת;
 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 110.    2

י"פ התשע"ח, עמ' 1575.    3

י"פ התש"ע, עמ' 3235.    4
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ענת אברמסקי - יושבת ראש
אלון צדוק - חבר

צחי רם - חבר

שי זינדרמן - חבר.

ט"ו באלול התשע"ז )6 בספטמבר 2017(
)חמ 3-265-ה1(

ערן דורון  
ראש המועצה האזורית רמת הנגב

 תמצית תקציב של עיריית קלנסואה
לשנת הכספים 2017

לפי פקודת העיריות
אני מודיע, בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אני מאשר בזה את תקציב עיריית קלנסואה לשנת הכספים 

2017, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
13,000,000ארנונה כללית

8,000,000מפעל המים
238,000עצמיות חינוך

395,000עצמיות רווחה
2,964,000עצמיות אחר

24,597,000סך הכול עצמיות

47,401,000תקבולים ממשרד החינוך
9,685,000תקבולים ממשרד הרווחה

2,147,000תקבולים ממשלתיים אחרים
17,225,000מענק כללי לאיזון

    -מענקים אחרים ממשרד הפנים
76,458,000סך הכול תקבולי ממשלה

430,000תקבולים אחרים
350,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

101,835,000

5,008,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
106,843,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
106,843,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
10,114,000שכר כללי

16,499,000פעולות כלליות
5,302,000מפעל המים

31,915,000סך הכול הוצאות כלליות

מנהל חטיבה במשרד מבקר המדינה שימונה על ידי    )3(
מבקר המדינה;

המבקר הפנימי של הנהלת בתי המשפט;   )4(

פרופסור באחד מתחומי העניין הרלוונטיים לביקורת    )5(
ראשי  ועד  ידי  על  שייבחר  הכנסת  של  הפנימית 

האוניברסיטאות.

מנהל מוזאון הכנסת: י. 

המנהל הכללי של הכנסת;   )1(

אחת משלוש המשרות המפורטות להלן, שימונה על    )2(
ידי יושב ראש הכנסת: מזכיר הכנסת, היועץ המשפטי 

לכנסת או קצין הכנסת;

גנז המדינה;   )3(

ידי  על  שייבחר  דומים  מאפיינים  בעל  מוזאון  מנהל    )4(
יושב ראש מועצת המוזאונים;

פרופסור באחד מתחומי העניין הרלוונטיים למוזאון    )5(
הכנסת שייבחר על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות.

ההודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז 
פומבי מיום ה' בכסלו התשע"ז )5 בדצמבר 2016(5 - בטלה.

י"ט בחשוון התשע"ח )8 בנובמבר 2017(
)חמכ-3931002(

משה גפני  
יושב ראש ועדת הכספים  

י"פ התשע"ז, עמ' 2345.    5

החלטה בדבר הארכת מועדים
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 10)ו( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, 
ובהסכמת מבקר המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת 
להאריך עד יום י"ב בכסלו התשע"ט )20 בנובמבר 2018( את מועד 
החשבונות  ביקורת  תוצאות  לגבי  המדינה  מבקר  דוח  מסירת 
)בל"ד(  אלדמוקרטי  אלווטני  אלתג'מוע  מפלגת  של  השוטפים 
לתקופה המתחילה ביום כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013( 

ומסתיימת ביום י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015(. 

כ"ו בחשוון התשע"ח )15 בנובמבר 2017(
)חמכ-3301002(

משה גפני  
יושב ראש ועדת הכספים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 52.  1

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה האזורית רמת הנגב, בישיבתה מיום י"ב באלול 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת   )2017 בספטמבר   3( התשע"ז 

בהרכב של ארבעה חברים כמפורט כלהלן:

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1 

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

2  י"פ התשל"א, עמ' 1523.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
35,817,000שכר עובדי חינוך

18,287,000פעולות חינוך
54,104,000סך הכול חינוך

3,832,000שכר עובדי רווחה
9,580,000פעולות רווחה
13,412,000סך הכול רווחה

1,518,000פירעון מילוות מים וביוב
476,000פירעון מילוות אחר

1,994,000סך הכול פירעון-מילוות

388,000הוצאות מימון
    -הוצאות בחירות

30,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

101,843,000

5,000,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

106,843,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
106,843,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ב באלול התשע"ז )13 בספטמבר 2017(
)חמ 3-360-ה1(

מרדכי כהן  
                                        המנהל הכללי של משרד הפנים

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קריית גת
לשנת הכספים 2017

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

לשנת הכספים 2017, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
175,000,000ארנונה כללית

    -מפעל המים
25,359,000עצמיות חינוך

1,086,000עצמיות רווחה
62,262,000עצמיות אחר

263,707,000סך הכול עצמיות

96,816,000תקבולים ממשרד החינוך

בשקלים חדשיםצד ההכנסות

39,494,000תקבולים ממשרד הרווחה
6,122,000תקבולים ממשלתיים אחרים

20,337,000מענק כללי לאיזון
6,116,000מענקים אחרים ממשרד הפנים

168,885,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

432,592,000

26,100,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

458,692,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

43,089,000הכנסה מותנה
501,781,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
77,423,000שכר כללי

97,386,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

174,809,000סך הכול הוצאות כלליות

85,545,000שכר עובדי חינוך
85,304,000פעולות חינוך
170,849,000סך הכול חינוך

11,161,000שכר עובדי רווחה
47,913,000פעולות רווחה
59,074,000סך הכול רווחה

164,000פירעון מילוות מים וביוב
21,646,000פירעון מילוות אחר

21,810,000סך הכול פירעון-מילוות

1,700,000הוצאות מימון
4,350,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

432,592,000

26,100,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

458,692,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

43,089,000הוצאה מותנה
501,781,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ח בסיוון התשע"ז )12 ביוני 2017(
)חמ 3-360-ה1(

                                                       שמעון מעתוק
                                   ממלא מקום הממונה על מחוז הדרום

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

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

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

הכספים 2017, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
59,243,000ארנונה כללית

    -מפעל המים
3,581,000עצמיות חינוך

485,000עצמיות רווחה
8,576,000עצמיות אחר

71,885,000סך הכול עצמיות

34,626,000תקבולים ממשרד החינוך
22,443,000תקבולים ממשרד הרווחה

5,448,000תקבולים ממשלתיים אחרים
21,646,000מענק כללי לאיזון

379,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
84,542,000סך הכול תקבולי ממשלה

84,000תקבולים אחרים
100,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

156,611,000

11,040,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

167,651,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

3,522,000הכנסה מותנה
171,173,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
32,696,000שכר כללי

31,491,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

64,187,000סך הכול הוצאות כלליות

23,842,000שכר עובדי חינוך
27,916,000פעולות חינוך
51,758,000סך הכול חינוך

5,955,000שכר עובדי רווחה
25,788,000פעולות רווחה
31,743,000סך הכול רווחה

1,311,000פירעון מילוות מים וביוב
6,975,000פירעון מילוות אחר

8,286,000סך הכול פירעון-מילוות

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
753,000הוצאות מימון

224,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

156,951,000

10,700,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

167,651,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

3,522,000הוצאה מותנה
171,173,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

 כ' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
)חמ 3-360-ה1(

                                                         שמעון מעתוק
                                   ממלא מקום הממונה על מחוז הדרום

 תמצית תקציב רגיל של עיריית רהט
לשנת הכספים 2017

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

2017, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
23,300,000ארנונה כללית

70,000מפעל המים
2,762,000עצמיות חינוך

1,082,000עצמיות רווחה
7,352,000עצמיות אחר

34,566,000סך הכול עצמיות

165,888,000תקבולים ממשרד החינוך
32,080,000תקבולים ממשרד הרווחה

3,790,000תקבולים ממשלתיים אחרים
25,268,000מענק כללי לאיזון

4,781,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
231,807,000סך הכול תקבולי ממשלה

2,095,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

268,468,000

23,700,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

295,768,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
295,768,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
21,765,000שכר כללי

33,765,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

55,530,000סך הכול הוצאות כלליות

98,947,000שכר עובדי חינוך
69,941,000פעולות חינוך
168,888,000סך הכול חינוך

5,580,000שכר עובדי רווחה
33,310,000פעולות רווחה
40,890,000סך הכול רווחה

1,260,000פירעון מילוות מים וביוב
962,000פירעון מילוות אחר

2,222,000סך הכול פירעון-מילוות

938,000הוצאות מימון
    -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

268,468,000

27,300,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

295,768,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
295,768,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(
)חמ 3-360-ה1(

שמעון מעתוק  
                                   ממלא מקום הממונה על מחוז הדרום

 עדכון תמצית תקציב של עיריית רחובות
לשנת הכספים 2017

לפי פקודת העיריות
 אני מודיעה, בהתאם לסעיף 209 לפקודת העירות1 )להלן 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הפקודה(,   -
שנאצלה לי2, אני מאשרת בזה את תקציב עיריית רחובות לשנת 

2017, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
416,300,000ארנונה כללית

15,000,000מפעל המים
9,940,000עצמיות חינוך

2,000,000עצמיות רווחה
60,834,000עצמיות אחר

504,074,000סך הכול עצמיות

בשקלים חדשיםצד ההכנסות

200,999,000תקבולים ממשרד החינוך
78,609,000תקבולים ממשרד הרווחה

10,020,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

780,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
290,408,000סך הכול תקבולי ממשלה

24,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

818,482,000

75,000,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
893,482,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
893,482,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
178,927,000שכר כללי

185,894,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

364,821,000סך הכול הוצאות כלליות

183,773,000שכר עובדי חינוך
128,544,000פעולות חינוך
312,317,000סך הכול חינוך

22,490,000שכר עובדי רווחה
94,473,000פעולות רווחה
116,963,000סך הכול רווחה

1,011,000פירעון מילוות מים וביוב
19,470,000פירעון מילוות אחר

20,481,000סך הכול פירעון-מילוות

3,900,000הוצאות מימון
    -הוצאות בחירות

    -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

818,482,000

75,000,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

893,482,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
893,482,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ה באדר התשע"ז )23 במרס 2017(
)חמ 3-360-ה1(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
1,631,000הוצאות מימון

724,000הוצאות בחירות
180,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

447,584,000

30,299,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

477,883,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
477,883,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-360-ה1(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

 עדכון תמצית תקציב של עיריית רמת השרון
לשנת הכספים 2017

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

הכספים 2017, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
237,500,000ארנונה כללית

300,000מפעל המים
4,499,000עצמיות חינוך

1,069,000עצמיות רווחה
48,728,000עצמיות אחר

292,096,000סך הכול עצמיות

78,228,000תקבולים ממשרד החינוך
22,512,000תקבולים ממשרד הרווחה

480,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

209,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
101,429,000סך הכול תקבולי ממשלה

700,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

394,225,000

19,827,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

414,052,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
414,052,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

 עדכון תמצית תקציב של עיריית רמלה
לשנת הכספים 2017

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה, בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הפקודה(,   -
שנאצלה לי2, אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית רמלה 

לשנת הכספים 2017, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
187,052,000ארנונה כללית

    -מפעל המים
11,899,000עצמיות חינוך

1,622,000עצמיות רווחה
47,565,000עצמיות אחר

248,138,000סך הכול עצמיות

87,443,000תקבולים ממשרד החינוך
53,543,000תקבולים ממשרד הרווחה

7,983,000תקבולים ממשלתיים אחרים
40,028,000מענק כללי לאיזון

10,040,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
199,037,000סך הכול תקבולי ממשלה

409,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

447,584,000

30,299,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
477,883,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
477,883,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
96,063,000שכר כללי

109,027,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

205,090,000סך הכול הוצאות כלליות

73,403,000שכר עובדי חינוך
75,395,000פעולות חינוך
148,798,000סך הכול חינוך

14,731,000שכר עובדי רווחה
59,378,000פעולות רווחה
74,109,000סך הכול רווחה

771,000פירעון מילוות מים וביוב
16,281,000פירעון מילוות אחר

17,052,000סך הכול פירעון-מילוות

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשל"א, עמ' 1523.
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.1200/2017

.225.7.2017

מוסדות להשכלה גבוהה בישראל3.
אוניברסיטה עברית, טכניון, אוניברסיטת תל אביב, אונ' 

בר אילן, אונ' חיפה, אונ' בן גוריון בנגב, מכון ויצמן 
למדע,

ארגון הסגל האקדמי
חינוך4.
כאמור בהסכם מיום 54.12.2016.
תיקונים בהסכם מיום 64.12.2016.
.714.8.2017
25.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1201/2017

.215.6.2017

חברת נמל אילת בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

עובדי הגוררות5.

תנאי עבודה6.

.714.8.2017

15.6.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1202/2017

.25.7.2017

מי עדן ייצור )2007( בע"מ,3.
הסתדרות הכללית

ייצור משקאות4.

עובדים בקצרין5.

תנאי עבודה6.

.715.8.2017

5.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1203/2017

.224.7.2017

חברת איטונג בע"מ ח.פ 3511212615.
חברת איטונג ריצופים בע"מ ח.פ 520037821,

הסתדרות החדשה
ייצור4.
כלל העובדים שאינם מועסקים בחוזה אישי5.
תנאי עבודה6.
.79.8.2017
24.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1204/2017

.225.6.2017

אלקטל - לוסנט ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

אלקטרוניקה4.

כלל העובדים5.

הארכת תוקף הסכם ורשת בטחון6.

.76.8.2017

25.6.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1205/2017

.214.6.2017

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
79,977,000שכר כללי

116,306,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

196,283,000סך הכול הוצאות כלליות

91,079,000שכר עובדי חינוך
58,988,000פעולות חינוך
150,067,000סך הכול חינוך

7,500,000שכר עובדי רווחה
28,672,000פעולות רווחה
36,172,000סך הכול רווחה

    -פירעון מילוות מים וביוב
10,603,000פירעון מילוות אחר

10,603,000סך הכול פירעון-מילוות

1,000,000הוצאות מימון
100,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

394,225,000

19,827,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

414,052,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
414,052,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ב בניסן התשע"ז )18 באפריל 2017(
)חמ 3-360-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל כללי של משרד הפנים  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2017
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1199/2017

.212.6.2017

רשות שדות התעופה בישראל3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

עובדי בטחון5.

תוספות שכר ותנאי עבודה6.

.710.8.2017

12.6.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
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כאמור בהסכם5.

החלטת ועדת מעקב תוספות שונות6.

.724.9.2017

3.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2017
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1207/2017

.225.7.2017

חברת רכבת ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה יבשתית4.

כלל העובדים5.

שינויים ועדכונים בהסכמי עבודה6.

.724.9.2017

25.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1208/2017

.29.8.2017

אמניר תעשיות מחזור בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית נייר4.

כלל העובדים5.

תוספות שכר שונות והגדלת הפרשות לקרן השתלמות6.

.712.9.2017

9.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1209/2017

.229.8.2017

אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

עובדי תחזוקה5.

תנאי עבודה ושכר6.

.719.9.2017

29.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1210/2017

.226.7.2017

ת.א.ת טכנולוגיות בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית אג"מ

היי טק4.

כאמור בסעיף 53.

תנאי עבודה6.

.724.9.2017

.831.3.2020 - 26.7.2017

הובלה ימית4.

כאמור בסעיף 3 )עובדי רשות הספנות והנמלים 5.
במשרד התחבורה(

הוספת דרגות ומענק6.

.72.8.2017

14.6.2017 -  לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1206/2017

.22.7.2017

.3
ממשלת ישראל,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.

.5
עובדי אגף מכס ומע"מ ברשות המיסים המועסקים 

באגף מכס ומע"מ
תוספות שכר ופיילוט מעבר גשר אלנבי6.
.76.8.2017
2.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2017 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17031/2017

.27.8.2017

מרכז השלטון המקומי3.
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4.
עובדי חינוך5.
הודעה מס' 14/17 גמולי ניהול6.
.724.9.2017
7.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17032/2017

.27.8.2017

מרכז שלטון מקומי3.
שלוש הערים הגדולות,

 הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4.
כאמור בהודעה5.
הודעה מס' 13/17 תוספת ניהול6.
.724.9.2017
7.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17033/2017

.23.8.2017

מרכז שלטון מקומי מועצות אזוריות,3.
הסתדרות החדשה/מהנדסים/הנדסאים/טכנאים

מינהל מקומי4.
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תנאי עבודה עובדי מחסנים וביטוחים6.

.719.9.2017

20.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1217/2017

.227.7.2017

המשביר לצרכן בתי כולבו בע"מ,3.
הסתדרות הכללית החדשה / המעו"ף

מסחר4.

כאמור בסעיף 51.

תוספת שכר והקפאת תוספת ותק6.

.724.9.2017

27.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1218/2017

.229.8.2017

חברת פי.אייץ. איי נטוורקס שותפות מוגבלת,3.
הסתדרות החדשה

שירותי תקשורת4.

כאמור בסעיף 511.

תנאי עבודה ושכר6.

.717.9.2017

.828.8.2020 - 29.8.2017

.1219/2017

.210.8.2017

חרושת כבלים מסילות בע"מ ח.פ 3,510265846.
הסתדרות החדשה מרחב עמקים

תעשיית מתכת4.

כאמור בסעיף 510.

תנאי עבודה6.

.717.9.2017

10.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1220/2017

.222.8.2017

מסלול אקדמי המכללה למינהל,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.724.9.2017

.830.9.2018 - 22.8.2017

.1221/2017

.27.9.2017

מרכז להשכלה בתל חי ע"ש גרטרוד ומורסי רודמן 3.
בע"מ )חל"צ(,

הסתדרות החדשה
חינוך4.
כאמור בסעיף 51.6.
תנאי עבודה6.
.724.9.2017
.81.1.2020 - 1.1.2017

.1222/2017

.23.9.2017

.1211/2017

.28.8.2017

אסם השקעות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / עובדי המזון והפרמצבטיקה

תעשיית מזון4.

כאמור בסעיף 3-4 להסכם5.

תנאי עבודה6.

.724.9.2017

.831.3.2018 - 1.4.2016

.1212/2017

.29.8.2017

בנק אגוד לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

פקידים5.

תנאי עבודה6.

.724.9.2017

9.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1213/2017

.29.8.2017

רשת משען,3.
הסתדרות החדשה

מגורים טיפוליים4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.724.9.2017

9.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1214/2017

.210.8.2017

עמותת עובדי תיאטרון החאן,3.
הסתדרות החדשה

אמנות4.

כאמור בסעיף 52-1.

תוספת להסכם מיום 617/12/2003.

.724.9.2017

10.8.2017 -  לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1215/2017

.29.8.2017

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה יבשתית4.

כאמור בהסכם 52012.

שינויים ותוספות להסכם 62012.

.724.9.2017

9.8.2017 -  לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1216/2017

.220.7.2017

אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

עובדים זמניים5.
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.1228/2017

.28.8.2017

אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

12 עובדים בכל שנה5.

דרגות אישיות6.

.76.9.2017

8.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1229/2017

.24.9.2017

טמבור בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית כימיקלים4.

עובדים קבועים5.

תנאי שכר6.

.724.9.2017

.831.12.2018 - 1.1.2017

.1230/2017

.29.8.2017

בנק אגוד לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

שירותים פיננסיים4.

פקידים5.

שכר ותנאים לשנים 62014-2018.

.710.9.2017

9.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1231/2017

.222.8.2017

מכללה אקדמית תל חי,3.
הסתדרות הכללית

חינוך4.

עובדים מנהליים5.

תנאי עבודה6.

.710.9.2017

.831.12.2019 - 1.1.2017

.1232/2017

.210.9.2017

סאיסאנקט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

מתכת4.

כלל העובדים5.

המשך העסקה בתנאים זהים של 80% מהעובדים6.

.710.9.2017

10.9.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1233/2017

.225.7.2017

חברת רכבת ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה יבשתית4.

עובדי מרכז השליטה והבקרה5.

תנאי עבודה 6.

פז בתי זיקוק אשדוד בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית דלק4.

כאמור בסעיף 56.

תנאי עבודה6.

.724.9.2017

.83.9.2022 - 3.9.2017

.1223/2017

.217.7.2017

נירטל יעוץ בטחוני אבטחה ושירותים בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

שירותי שמירה4.

מאבטחי טיולים5.

תנאי עבודה6.

.76.9.2017

17.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1224/2017

.223.7.2017

מרכז קהילתי מתנ"ס מעלה אדומים,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

פעילות פנאי4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.76.9.2017

.81.1.2019 - 1.1.2017

.1225/2017

.22.8.2017

שיאון שמירה ואבטחה שירותים וניקיון בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ

שירותי שמירה4.

שומרים ומאבטחים ועובדי ניקיון5.

תנאי עבודה6.

.76.9.2017

2.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1226/2017

.25.7.2017

דן באר שבע תחבורה )2016( ח.פ 3,515420156.
הסתדרות החדשה

הובלה4.

כאמור בסעיפים 511-12.

תנאי עבודה6.

.76.9.2017

5.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1227/2017

.29.8.2017

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

שירותים פיננסיים4.

201 עובדים5.

העסקה זמנית6.

.76.9.2017

9.8.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
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.1239/2017

.21.9.2016

רשות שדות התעופה בישראל,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

כאמור בסעיף 53.

תנאי עבודה נספח א'6.

.724.9.2017

.831.12.2017 - 1.9.2016

.1240/2017

.29.1.2017

רשות שדות התעופה בישראל,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

כאמור בסעיף 56.

תנאי עבודה נספח ב'6.

.724.9.2017

9.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1241/2017

.229.12.2017

תיאטרון החאן,3.
שח"מ ארגון שחקנים בישראל,

פעילויות פנאי4.

שחקנים5.

תנאי עבודה6.

.711.9.2017

29.12.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1242/2017

.22.3.2016

נאמנות תיאטרון הקאמרי של תל אביב3.
שח"מ ארגון שחקנים בישראל,

פעילויות פנאי4.

שחקנים5.

תנאי עבודה6.

.711.9.2017

2.3.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1243/2017

.22.3.2016

תיאטרון הבימה )חל"צ(3.
שח"מ ארגון שחקנים בישראל,

פעילויות פנאי4.

שחקנים5.

תנאי עבודה6.

.712.9.2017

2.3.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

ט"ז בחשוון התשע"ח )5 בנובמבר 2017(  
שלמה יצחקי  

                                       הממונה הראשי על יחסי עבודה

.724.9.2017

25.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1234/2017

.230.7.2017

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

ביטוח4.

כאמור בסעיף ג'5.

תנאי עבודה6.

.724.9.2017

30.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1235/2017

.229.3.2017

החקלאית אגודה שיתופית לביטוח ולשירותים 3.
וטרינריים למקנה ישראל,

הסתדרות הרופאים הוטרינריים בישראל
שירותי בריאות4.
כלל רופאי השדה5.
תנאי עבודה6.
.76.9.2017
.831.12.2021 - 1.1.2017

.1236/2017

.230.3.2017

יקבי ברקן בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור משקאות4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.76.9.2017

.831.12.2019 - 1.1.2017

.1237/2017

.225.7.2017

חברת רכבת ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה יבשתית4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.724.9.2017

25.7.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1238/2017

.214.2.2017

רשות שדות התעופה בישראל,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה נספח ג'6.

.724.9.2017

.831.12.2017 - 1.4.2015
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,152-0103655
הוועדה  בזה  מוסרת   ,4936 עמ'  התשע"ד,   ,6790 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה הראל )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במבשרת ציון -   

חלק   ,23 ח"ח   ,29955 כגוש  המזוהה  מ"ר,   1,133 ששטחה   
ממגרש 900 )גוש ישן 29955, ח"ח ישנה 6(; 

חלק   ,21 ח"ח   ,30466 כגוש  המזוהה  מ"ר,   9,862 ששטחה   
ממגרש 801, חלק ממגרש 900, מגרש 902  )גוש ישן 29955, 

ח"ח ישנה 6; גוש ישן 30466, ח"ח ישנות 1, 2, 6, 7(.

למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם לסעיף 7א לפקודה אין   
במקרקעין  ההחזקה  כי  הודאה  משום  זו  הודעה  בפרסום 
האמורים היא חוקית או כי יש למחזיקים זכויות כלשהן 
לבעלי  פיצויים  תשלום  לדרישת  מניעה  בה  ואין  בקרקע 
הזכויות במקרקעין בגין שימוש לא חוקי שנעשה בהם על 

ידי מי מהמחזיקים.

י"ז בחשוון התשע"ח )6 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2(

רותי שורץ-חנוך  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הראל  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,152-0103655
הוועדה  בזה  מוסרת   ,4936 עמ'  התשע"ד,   ,6790 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה הראל )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מי/326,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2619, 
התש"ם, עמ' 1424, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה הראל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במבשרת ציון, ששטחה 8 מ"ר, המזוהה כגוש   
30462, ח"ח 17, חלק ממגרש 2000 לפי תכנית מי/326.

למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם לסעיף 7א לפקודה אין   
במקרקעין  ההחזקה  כי  הודאה  משום  זו  הודעה  בפרסום 
האמורים היא חוקית או כי יש למחזיקים זכויות כלשהן 
לבעלי  פיצויים  תשלום  לדרישת  מניעה  בה  ואין  בקרקע 
הזכויות במקרקעין בגין שימוש לא חוקי שנעשה בהם על 

ידי מי מהמחזיקים.

יצוין כי בפרסום קודם אוזכרה חטיבת הקרקע הנ"ל, ואולם   
בטעות נשמטו ממנה 8 מ"ר.

כ"ט בתשרי התשע"ח )19 באוקטובר 2017(
)חמ 3-2(

רותי שורץ-חנוך  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

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

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תוספת

גוש 10592, חלקה 141.

י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(

)חמ 3-3(

דוד אריאלי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית טבעון  

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

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 מס'  לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
)להלן  ולבנייה שוהם  בזה הוועדה המקומית לתכנון  מוסרת 
- הוועדה(, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 6848, התשע"ד, 

עמ' 7144, בדבר תכנית שה/14/9/69/ג )להלן - התכנית(.

תוספת

חטיבת קרקע בגוש 6888, ח"ח 26.

המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקדים  התכנית  העתקי 
בשעות  בהם  לעיין  רשאי  בדבר  מעוניין  וכל  אפק,  מצפה 

העבודה הרגילות.

ד' בחשוון התשע"ח )24 באוקטובר 2017(

)חמ 3-4(

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
ענ/1239,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4169 עמ'  7461, התשע"ז, 
לתכנון ולבנייה עירון-ואדי עארה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
זכות החזקה, בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,9304 עמ'  התשע"ז,   ,7584 הפרסומים 
זו  פרסום הודעה  מיום  ג'ת  המקומית  המועצה  של  והמוחלט 

ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במבשרת ציון -  

ששטחה 3,643 מ"ר, המזוהה כגוש 29955, חלקה 22, מגרש    
500 )גוש ישן 29955, ח"ח ישנה 6(; 

ששטחה 3,222 מ"ר, המזוהה כגוש 30466, חלקה 25, מגרש   
502 )גוש ישן 30466, ח"ח ישנה 6(, חלקה 29, מגרש 501 )גוש 

ישן 29955, ח"ח ישנה 6, גוש ישן 30466, ח"ח ישנות 6, 7(; 

ששטחה 12,375 מ"ר, המזוהה כגוש 30466, חלקה 20, מגרש   
605 )גוש ישן 30466, ח"ח ישנה 2, חלקה ישנה 3, גוש ישן 
30467, ח"ח ישנה 24(, חלקה 27, מגרש 603 )גוש ישן 29955, 
ישן  גוש   ;2  ,1 ישנות  ח"ח   ,30368 ישן  גוש   ,6 ישנה  ח"ח 
ישן  )גוש   602 מגרש   ,30 חלקה   ,)7  ,6 ישנות  ח"ח   ,30466
29955, ח"ח ישנה 6, גוש ישן 30466, ח"ח ישנה 7(, חלקה 
 ,38 חלקה   ,)6 ישנה  ח"ח   ,29955 ישן  )גוש   600 מגרש   ,35
 ,30466 ישן  גוש   ,6 29955, ח"ח ישנה  ישן  )גוש   601 מגרש 

ח"ח ישנות 6, 7, גוש ישן 30470, ח"ח ישנה 2(.

למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם לסעיף 7א לפקודה אין   
במקרקעין  ההחזקה  כי  הודאה  משום  זו  הודעה  בפרסום 
האמורים היא חוקית או כי יש למחזיקים זכויות כלשהן 
לבעלי  פיצויים  תשלום  לדרישת  מניעה  בה  ואין  בקרקע 
הזכויות במקרקעין בגין שימוש לא חוקי שנעשה בהם על 

ידי מי מהמחזיקים.

י"ח בחשוון התשע"ח )7 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2(

רותי שורץ-חנוך  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הראל  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מודיעה 
טבעון )להלן - הוועדה(, כי היא חוזרת בה מרכישת הקרקע 
לפי  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת 
בילקוט  ג/405,  מס'  תכנית  לעניין  לפקודה,  ו–7   5 סעיפים 

הפרסומים 4287, התשנ"ה, עמ' 2247.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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ח"ח
הפקעה

לדרכים במ"ר
הפקעה

לשצ"פ במ"ר
הפקעה

לשב"צ במ"ר

406760-

48230285-

גוש 8817 -

631,762604-

כ' בחשוון התשע"ח )9 בנובמבר 2017(

)חמ 3-4(

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  יד/6185, 
הפרסומים 5831, התשס"ח, עמ' 3908, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  יהוד-מונוסון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
התשע"ז,   ,7528 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
עמ' 6817, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית יהוד-

מונוסון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ח"ח   ,6502 כגוש  המזוהה  ביהוד-מונוסון,  קרקע  חטיבת   
 ,318 חלקות   ,)6502 בגוש   273 ח"ח  )לשעבר   328  ,266-261
319, 341-338 בשלמות )לשעבר ח"ח 267, 269, 270, 273, 276 

בגוש 6502(; הייעוד: שב"צ, שצ"פ דרך, שביל.

כ"ה בתשרי התשע"ח )15 באוקטובר 2017(

)חמ 3-4(

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
7022, התשע"ה,  11943, שפורסמה בילקוט הפרסומים  ציבור(, 
 ,2 בסעיף  )שוהם(,  שה/14/9/69/ג  תכנית  בדבר   ,4808 עמ' 
תיאור הקרקע, בטבלה, לצד גוש 6888, בטור חלקי חלקה, "26" 

- צריך להימחק.

כ"ז בתשרי התשע"ח )17 באוקטובר 2017(
)חמ 3-4(

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בג'ת -  

ח"ח
הפקעה

לדרכים במ"ר
הפקעה

לשצ"פ במ"ר
הפקעה

לשב"צ במ"ר

גוש 8841 -

31,10962-

4538--

5773136-

670035718

7642--

8540396-

9224983-

109361,388199

11277-506

12596-351

13703338-

141,150380-

15411371-

161,214917-

183,80873186

191,208521-

202,482108404

211,229781,053

22509130-

23894-1,122

241,677284228

26710206-

273,685-3,351

28336205-

29927217-

301,356--

315,1922,432-

32767--

33142--

34260112-

37-49-

38286491-

39543107-
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

 62 החלפה  
6329 ג'  כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: שי'ח ג'ארח 

 X: 221799 קואורדינטת
 Y: 633605 קואורדינטת

גושים וחלקות:
30504 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 58 

מטרת התכנית:
שינוי הוראות בינוי ותוספת שני יחידות דיור חדשות בשי'ח 

ג'ארח.

עיקרי הוראות התכנית:
יחידת  עליונה לשם תוספת  קומה  לתוספת  בינוי  קביעת  א. 

דיור חדשה בהתאם לנספח הבינוי.
קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומה ד' לשם הרחבת יחידת  ב. 

דיור מאושרת, ולשם תוספת יחידת דיור חדשה.
הגדלת מס' יחידות דיור מ- 8 מאושרות בתכנית 6329 ג' ל  ג. 

10 יחידות דיור.
הגדלת מס' קומות מ–5 קומות ל–6 קומות מעל קומת חנייה. ד. 

קביעת שלבי ביצוע להקמת התוספות החדשות. ה. 
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ו. 

 ,7508 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמ' 6084, בתאריך 18.5.17. 

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

.www.jerusalem.muni.il הועדה המקומית ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0249631

שם התכנית: שינוי קו בנין ותוספת שטחי בנייה 
למגורים ג'בל מוכבר, ירושלים

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

101-0249631 )גרסת הוראות: 11 גרסת תשריט: 12(. 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

14080 שינוי  
 62 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: ג'בל מוכבר

 X: 222967 קואורדינטת
 Y: 629703 קואורדינטת

תיקון טעות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  בהודעה 
לצורכי ציבור(, 11943, בדבר תכנית מס' ג/405 )קריית טבעון(, 
שפורסמה בילקוט הפרסומים 4313, התשנ"ט, עמ' 3709, בגוש 

10592, חלקה "141" - צריכה להימחק.

י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(
)חמ 3-4(

דוד אריאלי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית טבעון  __________

1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקוני טעויות דפוס
בהודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )1(
ציבור(, 1943, בדבר תכנית מס' רח/311 )רחובות(, שפורסמה 
 ,4 בסעיף   ,7648 עמ'  התשע"ז,   ,7545 הפרסומים  בילקוט 
 "תיאור הקרקע", אחרי המילים "חלקה 65 בשלמות", במקום 
"ח"ח 13, 16, 18, 64, בשטח של 762 מ"ר; גוש 3767, ח"ח 44;  הייעוד: 
 דרך" צריך להיות "בשטח 762 מ"ר, ח"ח 13, 16, 18, 64; גוש 3767, 

ח"ח 44; הייעוד: דרך".

תיקון טעות דפוס זה בא במקום התיקון שפורסם בפסקה )1(   
בילקוט הפרסומים 7593, התשע"ח, עמ' 89.

)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )2(
לצורכי ציבור(, 1943, לעניין תכנית מס' ג/13014 )לב הגליל(, 
שפורסמה בילקוט הפרסומים 7515, התשע"ז, עמ' 6323, בסעיף 

4, תיאור הקרקע, אחרי "85" צריך להיות "86, 87".

)חמ 3-2(

בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )3(
ציבור(, 1943, לעניין תכנית מס' ג/13014 )לב הגליל(, שפורסמה 
בילקוט הפרסומים 7580, התשע"ז, עמ' 9180, בסעיף 2, תיאור 

הקרקע, אחרי "85" צריך להיות "86, 87".

)חמ 3-4(

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0208306

שם התכנית: שינוי הוראות בינוי ותוספת שתי 
יחידות דיור חדשות בשי'ח ג'ארח 

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

101-0208306 )גרסת הוראות: 9 גרסת תשריט: 7(. 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.
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מ"ר  ב–1383   100 שטח  בתא  למסחר  בנייה  שטחי  קביעת    .5
מתוכם 555 מ"ר שטח עיקרי 148 מ"ר שטח שרות ו–680 מ"ר 

שטח שרות לחניה.
 100 שטח  בתא  ומרפאות  למשרדים  בנייה  שטחי  קביעת    .6

ב–572 מ"ר שטח עיקרי ו–118 מ"ר שטח שרות. 
ומרפאות בתא  בנין לשטחי שרות למשרדים  קווי  קביעת    .7

שטח 100 בהתאם לסימון בתכנית הבינוי. 
 9 שטח  בתא  תת-קרקעי  לחניה  למעבר  הנאה  זיקת  מתן    .8

עבור תא שטח 100. 
שינוי יעוד בתא שטח 100 ממגורים ב' עם חזית מסחרית    .9

)לא לפי מבא"ת( למגורים, מסחר ותעסוקה משולב.
העברת 350 מ"ר שטחי שרות למטרת חנייה מתא שטח 12    .10

לתא שטח 100. 
תוספת 2 יח"ד בתא שטח 17 מ–22 יח"ד ל–24 יח"ד.    .11

העברת יח"ד אחד מתא שטח 7 לתא שטח 1.    .12
העברה של 90 מ"ר שטח עיקרי מיועד למגורים מתא שטח    .13

3 לתא שטח 7. 
שינוי 0-0 בתא שטח 8 וקביעת 0-0 חדש ב–378.10 מ' מעל    .14

פני הים.
קביעת שטחים לחניה מקורה ב–7071 מ"ר.    .15

העברת שטח שרות מיועד לחניה לשטח שרות כללי מעל    .16
ומתחת למפלס כניסה הקובעת. 

קביעת תנאים להיתר בנייה וקביעת הוראות בנייה.   .17
קביעת שלביות ביצוע.    .18

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעוניין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
וכל  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  הזכאי לכך ע"פ סעיף 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
המתנגדים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית, נחל שורק 8, 
יומצא  02-9900778, העתק להתנגדות  טלפון:  בית שמש  רמת 
רח'  ירושלים  ולבנייה מחוז  למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

שלומציון המלכה 1 ירושלים טלפון : 02-6290222 . 

ולא תידון, אלא אם כן הוגשה  התנגדות לתכנית לא תתקבל 
כל  את  המתאמת  תצהיר  ובליווי  הנימוקים  בפירוט  בכתב 
התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות 
וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה 

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
102-0182444

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0182444 
המהווה שינוי לתכנית מס' מי/במ/853. לפי תקנון מונה תדפיס 

מס' 25 ותשריט מונה תדפיס מס' 18.

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: שכ' ב', רמת בית שמש. רח' רשב"ג 2-6 ויהודה הנשיא 

13-17. גוש 5942 חלקה 12. 

גושים וחלקות:
השטח שבין קואורדינאטות רוחב 199270 וקואורדינאטות אורך 

.626350

גושים וחלקות:
30920 )לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 1 

מטרת התכנית:
גבל  בשכ'  למגורים  בנייה  שטחי  ותוספת  בניין  קווי  שינוי 

מוכבר, ירושלים. 

עיקרי הוראות התכנית:
קיימות  יח"ד  הרחבת  מדרגות,  חדר  להשלמת  בינוי  קביעת   .1
ותופסת מרפסות, הכל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח.

קביעת קווי בניין לבנייה כאמור.  .2
הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–650 מ"ר מתוכם   .3

450 מ"ר שטחים עיקריים ו–200 מ"ר שטחי שירות.
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .4

קביעת הוראות בגין עץ לשימור.  .5

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים 7424 עמ' 
2393, בתאריך 15.1.17. 

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

.www.jerusalem.muni.il הועדה המקומית ירושלים

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית 
מפורטת מס' 102-0485383

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מפורטת  לתכנית  שינוי  המהווה  תכנית  מופקדת  שמש  בית 
הנקראת " תכנית מס' 102-0485383 המהווה שינוי לתכנית מס' 

בש/160/א' גרסה 25 להוראות התכנית ו-15 לתשריט. 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
הנביא  הנביאה,  דבורה  רח'  שמש,  בית  רמת  ג'2,  שכ'  ישוב: 

עובדיה, חולדה הנביאה ושמואל הנביא. 

גושים וחלקות:
 34517 וגוש  34516 חלקות 4-7  גוש   ,36-52 34515 חלקות  גוש 
חלקה 12. השטח בין קואורדינאטה רוחב 199325 וקואורדינאטה 

אורך 623466.

עיקרי הוראות התכנית
קביעת בנייה לצורך תוספת שטח עיקרי ושרות, תוספת 2 י"חד 
תוספת שטחי מסחר ותוספת שטחי משרדים ומרפאות וכיוצ"ב 

מעל קומת מסחר.
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.   .1

קביעת בנייה לצורך הרחבת יחידות מאושרות.   .2
בתא שטח 100, קביעת בנייה לצורך הרחבת שטחי מסחר    .3
והוספת שימושים למטרת משרדים, מרפאות וכיוצ"ב מעל 

קומת המסחר.
קביעת שטחי בנייה למגורים ב–54420 מ"ר מתוכם 32200    .4

מ"ר שטח עיקרי ו–15699 מ"ר שטח שרות.
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הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.  .4
לדירה  מעל  טכניים  מתקנים  למעט  בנייה  כל  תותר  לא   .5

בקומת הגג.
התכניות  עפ"י  יהיה  )הדופלקס(  הגג  דירת  של  הבינוי   .6

התקפות לעניין נסיגות מקו מתווה הבניין וכדו'.

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

דרך בגין 125, תל אביב(.

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

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0536334

 שם התכנית: תוספת יח"ד, הקלות ושינויי בינוי 
ברח' אברבנאל 37

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת תכנית מפורטת מס': 501-0536334.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, תמ"א 38, 501-0211441

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
שטח התכנית: 600.000

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: אברבנאל 37, 39, בני ברק 

גושים וחלקות:
גוש: 6195 חלקה/ות: 383

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

שינויי בינוי בדירת הנכה עפ"י סעיף 62א)א()5(.  ג.  
שינויים בק"ב, תוספת קומה ד', תוספת יח"ד וניוד שטחים  ד.  

שניתן לאשר בדרך של הקלה עפ"י סעיף 62א)א()9(. 
תוספת קומה, יח"ד ושטחים עפ"י תמ"א 38. ה.  
קביעת שטח ציבורי עתידי בקומת הקרקע. ו.  

עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד:   )1(

תוספת 7 יח"ד בתכנית זאת.   1.1
תוספת 2 יח"ד בהקלה )שבס(.   1.2

תוספת 4 יח"ד עפ"י תמ"א 38.    1.3
דירות בהקלה,  גג,  דירות  כולל  יח"ד   22 יותרו  סה"כ    1.4
 2 יח"ד +   7( דירות תמ"א 38 מעבר ליח"ד המותרות 

דירות גג(. 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי במערך יעודי קרקע מאזור מגורים ג' עם חזית מסחרי   .1
)יעוד שאינו לפי מבא"ת( לאזור מגורים ב' עם חזית מסחרי.

קביעת בינוי כמסומן בתשריט.   .2
קביעת קווי בנין לבנייה.   .3

הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל–10300 מ"ר שטח )מתוכם    .4
שרות  שטח  מ"ר  ו–2802  למגורים  עיקרי  שטח  מ"ר   6468

למגורים ו–1030 מ"ר שטח עיקרי למסחר(
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות בנייה.   .5

קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .6
תוספת קומה וקביעת שיא גגות.   .7

הריסת מבנים ע"פ סימון בנספח הבינוי.   .8

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 7.7.17, 
ובילקוט הפרסומים מס' 7559 עמוד 8193 בתאריך 2.8.2017. 

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

פתוחים לקהל.

משה מונטג  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בית שמש  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0488361

שם התכנית: תוספת יח"ד בבניין קיים
והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 
מופקדת תכנית מתאר מקומית תכנית מפורטת מס' 501-0488361.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/א, בב/105/ב, בב/547, בב/109

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
שטח התכנית: 1724.000
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: נורוק 34

גושים וחלקות: 
גוש: 6195, חלקה/ות: 672 חלק

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

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יח"ד אחת בבניין קיים ע"י חלוקה של יח"ד בהיתר   .1
בקומה ב באגף האמצעי וחיבור חלק ממנה לשטח בקומת 

הגג ליצירת יח"ד נוספת..
לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר עפ"י   .2

תכנית זו וזו תהיה סטייה ניכרת.
בהתאם  א'  הנוספת שבקומה  ליח"ד  סוכה  מרפסת  תותר   .3

לתכניות תקפות.
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גוש: 6592 מחלקה: 85 עד: 85 חלקי
גוש: 6592 מחלקה: 7 עד: 7 חלקי

עיקרי מטרות התכנית: 
חיבור דרך אריה שנקר.

עיקרי הוראות התכנית:
יעוד  שינוי  ידי  על  חיבורה,  לצורך  שנקר  אריה  דרך  הארכת 
התכנון  לחוק  62א)א()2(  סעיף  פי  על  לדרך,  חקלאית  מקרקע 

והבנייה.

מיום   7568 הפרסומים  בילקוט  תוקף  למתן  פורסמה  התוכנית 
16/08/2017 עמ' 8547 ובעיתונות מיום 08/08/2017.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5/5/2017 ובילקוט פרסומים 7506, עמ' 6030, בתאריך 15/5/2017.

תיקון הטעות אושר בישיבת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הרצליה משנה 611 מיום 08/11/2017 .

פירוט התיקון:
בפרסום אישור התכנית מילקוט פרסומים מס' 7568, עמוד 8548, 
בתאריך 16/08/2017בהודעה למתן תוקף שפורסמה צוין פורסם 

בטעות: 
גוש 6592 חלקה 90 ותוקן בפרסום זה, במקום: גוש 6592 חלקה 7.

כמו כן, לא פורטו בעיקרי התוכנית הפרטים הבאים: 
הארכת דרך אריה שנקר לצורך חיבורה, על ידי שינוי יעוד מקרקע 

חקלאית לדרך, על פי סעיף 62א)א()2( לחוק התכנון והבנייה.
בפרסום זה קיים תיקון בעיקרי והוראות התכנית.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
הועדה  ובמשרדי   ,4 קומה   ,22 גוריון  בן  רח'  הרצליה  ובנייה 
המחוזית, מחוז תל-אביב, כתובת: בגין ,1255 , תל-אביב טלפון 
03-7632585-03. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הרצליה  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
506-0441998

שם התכנית: רג/מק/3/1255/ב
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
תל  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  גן,  רמת 

אביב, מופקדת תכנית מפורטת מס' רג/506-0441998. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 כפיפות רג/ 1255 / 3 / א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: רמת-גן, רח' נוה יהושע -41 51

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6180 מחלקה: 508 עד: 508 חלקי 
גוש: 6180 מחלקה: 512 עד: 513 שלם 
גוש: 6180 מחלקה: 521 עד: 521 חלקי

גבולות התכנית: 
שכונת נווה יהושע - רחוב נווה יהושע 51-41

שינויים שניתן לאשר בדרך של הקלה:   )2(
הקלה בשיעור 10% בק"ב צידיים מ–4.5 )הנדרש לבנין    2.1

בן 4 קומות( ל–4.05 מ'.
כמסומן  הבנין,  לקווי  מעבר  שמש  מרפסות  הבלטת    2.2

בנספח הבינוי.
בנייה מעבר לקווים הנ"ל למעט סוכות תהיה סטייה    2.3

ניכרת. 
ניוד שטחים בין הקומות.   .2.4

תוספת קומה אחת, יח"ד ושטחים עפ"י תמ"א 38.    )3(
שינויי בינוי:   )4(

4.1 שינויים בנסיגות בדירת הנכה כמסומן בנספח הבינוי. 
קביעת שטחים לתמורה ציבורית כמסומן בנספח הבינוי,    )5(

שייבנו לאחר מתן תוקף לתכנית בעניין זה. 
הבינוי הסופי לעניין ציפוי חזיתות, עיצוב הבניין ופיתוח    )6(

המגרש, יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
היחידה  עם  בתאום  ייהרסו  בחלקה  הקיימים  המבנים  כל   )7(

לאיכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין וכדו'. 
בקומת העמודים לא תותר כל בנייה למעט שטח ציבורי    )8(
חדרי אשפה  כניסה,  לובי  כגון  לבניין  ושטחים משותפים 

וגז, חדר עגלות וכדו'. 

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

דרך בגין 125, תל אביב(.

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

של המתנגד. 

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר תיקון טעות סופר אישור תכנית מתאר 
מקומית מס' הר/מק/2393/א' 504-0503797

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר תיקון טעות סופר בהוראות אישור תכנית 
מתאר מקומית הר/מק/2393/א- חיבור דרך אריה שנקר באזור 

מס' מבא"ת 504-0503797 גרסא: הוראות- 8 תשריט- 6. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי הר / 253 / א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: הרצליה

ישוב: הרצליה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6591 מחלקה: 2 עד: 2 חלקי
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מטרות התכנית: 
שינוי בינוי על ידי קביעת קו בניין לקומת הקרקע לחזית    .1

הקדמית והאחורית. 
גובה הבניינים מ- 21 קומות  ידי שינוי  שינוי הבינוי על    .2

למגורים וקומת גג ל- 23 קומות למגורים. 
במגדלי  הדיור  יחידות  מס'  ושינוי  דיור  יחידת  תוספת    .3

המגורים ל- 168 יחידות דיור. 

עיקרי הוראות התוכנית: 
שינוי בינוי על ידי קביעת קו בניין לקומת הקרקע לחזית    .1
לחוק התכנון  62א)א()4(  פי סעיף  על  והאחורית,  הקדמית 
קו  יהיה  החולה  ברחוב  המערבית  שלחזית  כך  והבנייה, 
הבניין 2.60 מטר במקום 4 מטר ואילו לכיוון השצ"פ ממזרח 

יהיה קו הבניין 1.60 מטר במקום 3.00 מטר. 
סעיף  פי  על  הבניינים,  גובה  שינוי  ידי  על  הבינוי  שינוי    .2
62א)א()5( לחוק התכנון והבנייה, מ- 21 קומות וקומת גג 

ל- 23 קומות למגורים מעל קומת קרקע. 
הגדלת מס' יחידות הדיור לכדי 168 יחידות דיור )במקום    .3
167 יחידות מותרות(, ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות 

עיקריות, על פי סעיף 62א)א()8( לחוק התכנון והבנייה. 
ניוד שטחי בנייה בין הקומות השונות מעל הקרקע, לצורך    .4
תכנון הדירות בקומה הנוספת, על פי סעיף 62א)א()9( לחוק 

התכנון והבנייה. 
תוספת 195 מ"ר שטחי בנייה עיקריים לכל אחד מהמגרשים    .5

על פי סעיף 62א)א()16)א()1( לחוק ובסך הכל 210 מ"ר. 
התקנת  לאפשר  מנת  על  חלקית  טכנית  קומה  פיצול    .6

מערכות בתחום הקומה הכפולה. 
דיירים  לשימוש  מפולשת,  לא  מלאה,  קרקע  קומת  בניית    .7

ומערכות. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7/4/2017 ובילקוט פרסומים 7522, עמ' 6622, בתאריך 8/6/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה רמת גן, רח' המעגל 26 , ר"ג, טלפון: 036753394. ובמשרדי 
הועדה המחוזית, מחוז תל אביב. כל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

www.ramat-gan.muni.il , האינטרנט העירוני

אביבית מאור נמרודי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רמת גן  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי זבולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
301-0497164

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 301-0497164 

- חילופי שטחים בנחלה 56 בכפר ביאליק.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי לתכנית זב/71

כפיפות לתכנית מק/זב/71/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: זבולון

רחוב מיכאל 33, כפר ביאליק

מטרות התכנית: 
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים בכל תחום התכנית.

עיקרי הוראות התוכנית: 
התכנית  תחום  בכל  בעלים  הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד    .1

לפי סעיף 62א)א()1( לחוק. 
עוד  כל  למגרש  ממגרש  דיור  ויחידות  בנייה  שטחי  ניוד    .2
סעיף  לפי  הדיור  ויחידות  הבנייה  שטחי  סה"כ  שונה  לא 

62א)א)9( לחוק. 
כל מגרש שיכלול שטח לבניין ציבורי יכלול שטח צמוד לחצר.    .3
העברת יחידות דיור ושטחי בנייה ממגרש למגרש בשלב    .4
היתר הבנייה תוגבל להיקף שטחי הרצפות לצורכי ציבור 

בלבד. 

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

בגין 125, קומה 13 ת"א. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי רמת גן 

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
רג/506-0322073

שם התכנית: רג/מק/2/1255/ד'
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 

רג/506-0322073. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתכניות 1255 / 2 , 1255 / 2 / ב , 340 / ג / 21 

החלפה לתכנית מק / 340 / ג / 33 
כפיפות לתכנית תמא / 4 / 2

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

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6180 מחלקה: 496 עד: 496 שלם 
גוש: 6180 מחלקה: 516 עד: 517 שלם 
גוש: 6180 מחלקה: 520 עד: 520 שלם 
גוש: 6181 מחלקה: 611 עד: 611 חלקי 
גוש: 6181 מחלקה: 637 עד: 637 חלקי 
גוש: 6181 מחלקה: 638 עד: 638 חלקי 
גוש: 6181 מחלקה: 684 עד: 684 חלקי

גבולות התכנית: 
שכונת נווה יהושע - רחוב החולה 10-8
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מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר אישור שינוי תוכנית מתאר מס' 
354-0422618

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

354-0422618 שינוי לתוכנית מתאר מס' ען/במ/359

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
באקה אל ג'רבייה 

גושים וחלקות: 
חלק מגוש מוסדר 8777, חלקות בשלמותן 17-18

עיקרי הוראות התוכנית: 
חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים א( 

שינוי בהוראות בדבר בינוי. ב( 
שינוי בקווי בניין לעניין מבנים קיימים. ג( 

שינוי בגודל מגרש מינימאלי . ד( 
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בשיעור 7 % ה( 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התוכנית  הפקדת  על  הודעה 
12/05/2017 ,בילקוט הפרסומים 7506, התשע"ז, עמ' 6031 ביום 

15.5.2017

נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון  התוכנית האמורה 
רח'   , חיפה  מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עירון  ולבנייה 
פל"ים 15 א' חיפה טל. 8633448 - 04 , כל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל.

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עירון - ואדי עארה

מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
352-0528703

שם התכנית: שינוי קו בניין ברחוב שז"ר זלמן 30, 
קריית ים

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ובנייה  כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון   ,1965 תשכ"ה - 
חיפה,  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  קריות, 
 12 הוראות  גרסת   .352-0528703 מס'  מופקדת תכנית מפורטת 

תשריט 8

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/230 

שינוי 352-0181800 
שינוי 352-0160796 

כפיפות ק/130

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: קרית ים

כתובת: שז"ר זלמן 30 , קרית ים
התכנית נמצאת בקרית ים ברחוב שז"ר זלמן 28 , 30 ו32

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 10451 חלקות במלואן: 24

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 11839 חלקות במלואן: 44

עיקרי הוראות התכנית: 
מגורים  "אזור  לבין  בנחלה"  חקלאי  "שטח  בין  מיקום  החלפת 

בנחלה", ללא שינוי בגודל השטחים.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20/06/2017 ובילקוט פרסומים 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "זבולון". מועצה אזורית זבולון דואר כפר המכבי 30025. 
ובמשרדי הועדה המחוזית )כתובת: שד' פל-ים 15, חיפה. טל: 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   )04-8633433

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה זבולון  

מרחב תכנון מיוחד: חריש

הודעה בדבר הכנת תוכנית וקביעת תנאים למתן 
היתרי בנייה

)תוכנית מס' 307-0589028(
ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיפים 77 ו-78 בחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה 
הכנת  על  בחוק   77 סעיף  לפי  הודעה  לפרסם  החליטה  חריש 
לפיהם  בחוק   78 סעיף  לפי  תנאים  ולקבוע  מפורטת  תוכנית 
בשטחים  בקרקע  לשימוש  היתרים  ו/או  בנייה  היתרי  יינתנו 

הכלולים בהודעה זו.

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
יישוב: חריש

גושים וחלקות:
גוש: 9070, חלקות: 32, 33, 47

שטח התוכנית: 13.395 דונם.

השינויים המוצעים:
בזכויות  המגרשים,  של  הקרקע  בייעודי  שינויים  נשקלים 
בתוכניות  הקבועות  הבינוי  ובהוראות  הבינוי  בגובה  הבנייה, 

התקפות במתחם.

מטרת התוכנית:
לבצע איחוד וחלוקה, ולתכנן את המקרקעין באופן שישפר את 

האפשרויות התכנוניות למצות זכויות בשטח התוכנית.

תנאים למתן היתר בנייה:
 78 לסעיף  בהתאם  קבעה,  המיוחדת  הוועדה  כי  בזה  נמסרת 
היתר  למתן  מגבלות  התשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון  בחוק 

בנייה כדלקמן:
ניתן להוציא היתר בנייה למסוף תחב"צ בחלקה 47 בשטח   .1

של כ-500 מ"ר, כולל הסדרי החניות.
לא יינתנו היתרי בנייה בחלקות 32 ו-33.  .2

כל המעוניין, רשאי לעיין במסמכי הפרסום במשרדי הוועדה 
המיוחדת לתו"ב – חריש, בשעות קבלת קהל.

דוד מגן-מונסונגו  
יושב ראש הוועדה המיוחדת  

לתכנון ובנייה חריש  
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עיקרי הוראות התכנית: 
כללי לשני תאי השטח  א. 

שינוי הוראות בינוי ושינוי חלוקת שטחי בנייה בתוך    .1
שטח  ניוד  62.א.א.)6(  62.א.א.)5(,  סעיף  לפי  המבנה 
הכניסה  לקומת  מתחת  ממפלס  מ"ר   34.8 של  עיקרי 

לקומות המגורים. 
מ"ר   50 )סה"כ  מ"ר   24.58 עד  עיקרי  שטח  תוספת    .2
תוספת שטח עיקרי יחד עם שטח מבוקש לתא שטח 

154B( לפי סעיף 62.א.א16 
למשטח  מתחת  למבנה  קרקעי  תת  בניין  קו  הגדרת    .3

חניה לפי סעיף 62.א.א.)4( 
 154A קביעת הוראות לתא שטח ב. 

שירות  שטח  והגדלת  המחסן  בשטח  ההגבלה  ביטול    .1
מתחת למפלס החניה עד 25 מ"ר במקום 12.5 מ"ר ללא 

תוספת שיטחי שירות מהמותרים בתכנית. 
הקטנת קו בניין צידי עבור סככה מ-3 מ' ל-1.8 מ' לפי    .2

תשריט. 
 154B קביעת הוראות לתא שטח ג. 

תוספת 25.42 מ"ר שטח עיקרי בזכויות הבנייה לטובת    .1
יח"ד 646 ב'. לפי סעיף 62.א.א.16 

הקטנת קו בניין קדמי המצוי מתחת למפלס חניה לפי    .2
סעיף 62.א.א)4( 

תוספת שימושים למבנה מתחת לחניה.    .3

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3/2/2017 ובילקוט פרסומים 7463, עמ' 4239, בתאריך: 7/3/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה השומרון, המייסדים 52, זכרון יעקב, טלפון: 04-6305522 
הפלי"ם  כתובת: שד'  חיפה,  מחוז  הועדה המחוזית,  ובמשרדי 
15/ב חיפה. טלפון: 04-8616252. כל המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

ארנון גלעדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה השומרון  

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי יהוד מונוסון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
411-0477729

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מונוסון  יהוד 
מרכז, מופקדת תכנית מפורטת מס' 411-0477729 - נורדאו 11 

יהוד מונוסון גרסת הוראות 18 תשריט 11

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות תמא/2/4

כפיפות תמא/34/ב/3
כפיפות יד/מק/2113
כפיפות יד/מק/5001
כפיפות ממ/1/10004
כפיפות ממ/2/10004

מטרת התכנית:
מתן אפשרות להקמת מרפסות עבור מבנה 30 והסדרת קו בניין 

עבור מבנים 28,32 ברחוב שז"ר זלמן, קריית ים. 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין קדמי ואחורי לצורך הקמת מרפסות עבור מבנה 
30 והסדרת קו בניין עבור מבנים 28,32 ע"פ המסומן בתשריט 

מצב מוצע, לפי סעיף 62א )א( 4 לחוק התכנון והבנייה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. ובאתר האינטרנט של הועדה בכתובת 
WWW.VKRAYOT.CO.IL, כל מעוניין בקרקע בבנין או בכל 
פרט תיכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סע'  פי  על  לכך  הזכאי  כל 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
קריות, רח' הגדוד העברי 4 קרית מוצקין, טלפון: 04-8715291, 
חיפה,  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

כתובת: רח' פל ים 15, חיפה, טלפון: 04-8616222.

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.

יוסי אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קריות  

מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
שם התכנית: שינוי הוראות בינוי ותוספת שטח עיקרי 
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה –1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה 
 57 הוראות  תדפיס  מונה   .353-0286591 מס'  מפורטת  תכנית 

מונה תדפיס תשריט 39

כתובות שבהן חלה התכנית:
מס' בית: 9 

גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
גוש: 11293 מחלקה: 154 עד: 154 חלקי/שלם: שלם 

שטח התכנית בדונם : 0.749

יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית : מק / ש / 22 / יא, ש/מק/783, 

ש/מק/950, ש/11, ש/1121/א, ש/207, ש/383, ש/390, ש/555, 
ש/מק/22/כא,ש/מק/383/א, ש/מק/950/א, ש/מק/960/ד 

מטרת התכנית
 ,154B עבור תא שטח  הוספת שימושים  בינוי,  הוראות  שינוי 
קומת  אל  מהמרתף  עודפים  מאושרים  עיקריים  שטחים  ניוד 
לחוק   101 תיקון  במסגרת  עיקרי  מ"ר   50 תוספת  המגורים, 
מתחת  למבנה  קרקעי  תת  בניין  קו  הגדרת  והבנייה,  התכנון 

לחניה והגדרת קוי בניין לגגון/סככה. 
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 מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
406-0543694

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לוד, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 406-0543694 - חיבור שכונת ס"ח 

לרחוב המסגר. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות לד/1000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: לוד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 3985 מחלקה: 35 עד: 35 חלקי
גוש: 3985 מחלקה: 40 עד: 40 חלקי
גוש: 3985 מחלקה: 41 עד: 41 חלקי
גוש: 3985 מחלקה: 42 עד: 42 חלקי
גוש: 3985 מחלקה: 45 עד: 45 חלקי
גוש: 3985 מחלקה: 46 עד: 46 חלקי
גוש: 3985 מחלקה: 47 עד: 47 חלקי
גוש: 3985 מחלקה: 48 עד: 48 חלקי
גוש: 3985 מחלקה: 72 עד: 72 חלקי

מטרות התכנית: 
המסגר  רחוב  של  סטטוטורית  להסדרה  תכנונית  מסגרת  יצירת 
והסדרת  קלר  הלן  לרחוב  המחקר  רחוב  שבין  במקטע  הקיים 
הכניסה לשכונת ס"ח באמצעות הארכת דרך מאושרת למגרשים 

סמוכים.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי ייעוד משטח חקלאי לדרך מוצעת.

2. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך ולפיתוח הנופי.
3. הגדרת תנאים לביצוע עבודות/היתרי בנייה/הרשאות.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .2 המלך  דוד  שד'  לוד,  ובנייה, 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, 

רמלה, טלפון: 08-9788444(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה לוד  

שינוי גמ/365/א
שינוי ממ/865

שינוי ממ/865/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: יהוד מונוסון

נורדאו 11

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6711 מחלקה: 185 עד: 185 בשלמות

מטרות התכנית: 
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

שרות  שטחי  והגדרת   7% של  שטח  הוספת  יח"ד,   2 הוספת 
מותרים ליחידות הדיור הנוספות.

עיקרי הוראות התכנית: 
חלוקת החלקה ל-2 מגרשים בהסכמת כל הבעלים עפ"י סעיף 

62א )א( )1( לחוק.
מגרש מס' 1   .1

א. קביעת 2 יח"ד עפ"י סעיף 62א )א( )8( לחוק.
62א  סעיף  עפ"י  המשותף  בגבול  מ'   0 בניין  קו  קביעת  ב. 

)א( )4( לחוק.
ג קביעת מרחק מינימלי בין בניינים ל- 7.8 מ'.

ד. שינוי בגובה המבנים מ-9.00 מ' ל-9.50 מ' עפ"י סעיף 
62א )א( )4א( לחוק.

7 אחוז משטח המגרש עפ"י  בנייה של  זכויות  ה. תוספת 
סעיף 62א )א( )16( )א( )2( לחוק.

מגרש מס' 2   .2
קביעת 2 יח"ד עפ"י סעיף 62א )א( )8( לחוק. א.  

קביעת קו בניין 0 מ' בגבול המשותף עפ"י סעיף 62א  ב.  
)א( )4( לחוק.

7.8 מ' בקומת  בין בניינים ל-  קביעת מרחק מינימלי  ג  
הקרקע ו-5.3 מ' בקומה א'.

שינוי בגובה המבנים מ-9.00 מ' ל-9.50 מ' עפ"י סעיף  ד.  
62א )א( )4א( לחוק.

תוספת זכויות בנייה של 7 אחוז משטח המגרש עפ"י  ה.  
סעיף 62א )א( )16( )א( )2( לחוק.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  המשרדים 
משרד הפנים www. iplan.gov.il כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יהוד  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .6 הקסמים  מרבד  רח'   , מונוסון 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, 

רמלה, טלפון: 08-9788444(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה יהוד-מונסון  
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מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 
מרכז מופקדת תכנית מתאר מס' 413-0518704 רצ/מק/ 4/150/1 

גרסת התכנית: הוראות- 20 תשריט- 14

המתייחסת לתכנית הבאה:
סוג היחס מס' התכנית
החלפה 413-0180570

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון 

שכונה: נרקיסים, רחובות : החצב; הפיקוס; הצבר 

גושים וחלקות :
גוש: 4240 חלק מס'י חלקות בחלקן 14

גוש: 4243 חלק מס'י חלקות בחלקן 51-52, 2-4

מגרשים מתכנית קודמת : 38-37, 613, 710-708 , 1527 מתוכנית: 
413-0180570

מטרת התכנית:
תכנית איחוד וחלוקה שמטרתה הגדלת שטח בנייני ציבור על 
חשבון ביטול דרך והקטנת שצ"פ ושינוי מיקומם של שני מגרשי 

מגורים ללא שינוי בזכויות ובהוראות הבנייה בהם.

עיקרי הוראות התכנית:
תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.   .1

הגדלת שטח בנייני ציבור על חשבון ביטול דרך והקטנת שצ"פ.   .2
ל-400%,  הכוללים  הבנייה  זכויות  סך  הגדלת   - בשב"צ    .3

עדכון הנחיות והוראות בינוי ושינוי מס' קומות.
שינוי  ללא  מגורים  מגרשי  שני  של  מיקומם  שינוי    .4
המאושרות  הבנייה  ובהוראות  בזכויות  בשימושים, 

מתכנית 413-0180570 צריפין מתחם 4.
שינוי קוי בנין.   .5

שינוי זכויות והוראות בינוי בשצ"פ.   .6
קבעת זיקות הנאה למעבר ציבורי בשב"צ.   .7

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

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

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
תשמ"ט-1989. בכתב ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין 
את מס' התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם, כתובת, טלפון ונייד.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
408-0387399

נת/מק/62/553 - מגורים ברחוב בארי 55
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 
408-0387399, מונה תדפיס הוראות: 17, מונה תדפיס התשריט: 9

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

שינוי נת/7/400
שינוי נת/304

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: בארי מבית: 55 שכונה: מרכז העיר 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8267 חלקות במלואן: 938

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקווי בניין צדדיים מ-4.00 מ' ל-3.60 מ' לפי סעיף  א.  

62א)א()4( לחוק.
לפי  מ'  ל-3.00  מ'  מ-8.00  למרתף  קידמי  בניין  בקו  שינוי  ב.  

סעיף 62א)א()4( לחוק.
ל–קומת מרתף+ק.  ע"ע  קומות  מ-4  שינוי  קומות:  תוספת  ג.  
סעיף  לפי  טכני  למגורים+גג  קומות  גבוהה+8   כניסה 

62א)א()4א( לחוק.
תוספת של 10 יח"ד שינוי מ-13 יח"ד ל-23 יח"ד לפי סעיף  ד.  

62א)א()8( לחוק.
שטחי  מסה"כ   60% המהווה  מ"ר   917 של  שטח  תוספת  ה.  

הבנייה, עפ"י סעיף 62א)א1()1()א()2( לחוק.
המגרש  משטח   20% המהווה  מ"ר   209 של  שטח  תוספת  ו.  

עפ"י סעיף 62א)א()16()א()1( לחוק.
סעיף  עפ"י  הקרקע  תת  בקומת  מ"ר   60 של  שטח  תוספת  ז.  

62א)א1()8( לחוק.
הגדלת תכסית מ-30% ל-40% בהתאם לסעיף 62א)א()9(  ח.  

לחוק.
הבלטת מרפסות עד 2 מ' מעבר לקו בניין קידמי עפ"י סעיף  ט.  

62א)א()9( לחוק.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט הפרסומים 7506, בעמוד 6034 , בתאריך 12/07/2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  רח'  ובנייה,  לתכנון  מקומית  ועדה  ובנייה 
המחוזית  הועדה  ובמשרדי   09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר, 

מחוז מרכז, כתובת: רח' הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444.
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל.
אינג' אלי דלל  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדה תכנית מתאר מקומית מס' 
413-0518704 רצ/מק/4/150/1

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
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תוספת   -  417-0501643 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מרכז, 
מתן שד/מק/44/9/104.   -  39 חלקה   ,8807 בגוש  בנייה  זכויות 

גרסת הוראות: 10, תשריט: 8

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי שד/מק/9/104/א/4

שינוי שד/במ/9/104
שינוי שד/במ/9/104/א/2

שינוי שד/במ/9/104/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דרום השרון

מתן, רחוב הדר

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8807 מחלקה: 39 עד: 39 בשלמות

מטרות התכנית: 
הוספת שטח בנייה עיקרי למגרש 529.

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת 34 מ"ר שטח עיקרי, שהם 7% משטח המגרש, לחלקה 39 

בגוש 8807 לפי סעיף 62א )א( 17 ב.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ,49945 ירק  נוה   500 ת.ד.  קרית המועצה  דרום השרון,  ובנייה, 
באתר  התכנית  מסמכי  את  לראות  ניתן   ,03-9000560 טלפון: 
יומצא  ההתנגדות  העתק   ,www.iplan.gov.il התכנון  מינהל 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, 

רמלה, טלפון: 08-9270170(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה דרום השרון  

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
מס' 453-0465211

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 453-0465211 

שינוי לתכנית / כפופה לתכניות 
שינוי ל זמ/211 

שינוי ל זמ/1/800 
כפיפות ל בר/2/36 

כפיפות ל זמ/מק/268 
כפיפות ל תמא/38 
כפיפות ל זמ/5/36 
כפיפות ל זמ/280 

 מרחב תכנון מקומי גזר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
426-0465047 )גז/מק/26/11(

נמסרת בזו הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 426-0465047 

)גז/מק/26/11( – משמר דוד. גרסאות תשריט 12, תקנון 30.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

גז/13/11 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: משמר דוד

x 190611 :קואורדינטה
 636640y :קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 5143, מוסדר, חלקי חלקה: 34

מטרת התכנית:
הוספת שטח עיקרי מעל לקרקע.

תוספת  מבוקשת  כן  )על  המרתף  לקומת  עיקרי  שטח  הוספת 
קומה( והוספת שטח שירות לקומת המרתף.

הוספת קומה.
הגבהת שטח השירות לקומת המרתף מגובה 2.20 מ' לגובה 2.40 מ'.

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת שטח עיקרי של 47 מ"ר לפי סעיף 62א)17()ב(.  .1

20 מ"ר מהשטח העיקרי המבוקש הינו לקומת המרתף ו-   
27 מ"ר מהשטח העיקרי המבוקש הינו לשטחים עיקריים 

מעל הקרקע.
סעיף  לפי  מ"ר   65 של  קרקעי  תת  שירות  שטח  תוספת   .2

62א)15(.
תוספת קומה - 3 קומות במקום 2 קומות לפי סעיף 62א)א()9(.  .3
שינוי קו בנין צידי שמאלי מ- 3.0 מ' ל- 2.70 מ' לפי סעיף   .4

62א)א()4(.
מ'   2.20 מגובה  המרתף  בקומת  השירות  שטחי  הגבהת   .5

לגובה 2.40 מ' לפי סעיף 62א)א()9(.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7/7/2017 ובילקוט פרסומים 7543, עמ' 7587, בתאריך 11/7/2017

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מצפה גזר  

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
417-0501643

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  השרון,  דרום 
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למרתף  דרכה  וגישה  בניין  לקווי  מחוץ  אנגלית  חצר  הסדרת 
במרווח של 1.50 מ' מגבול המגרש ובעומק רצפת המרתף. 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 35 מ"ר שטח עיקרי תת קרקעי בתאי שטח 2-4 לפי סעיף 

62א )א( 16. 
תוספת 150 מ"ר שטח שרות תת קרקעי לתא שטח 2 לפי סעיף 

62א )א( 15. 
תוספת 140 מ"ר שטח שרות תת קרקעי לתא שטח 3 לפי סעיף 

62א )א( 15. 
תוספת 65 מ"ר שטח שרות תת קרקעי לתא שטח 4 לפי סעיף 

62א )א( 15. 
העברת זכויות בנייה בין של 100 מ"ר מתא שטח 4 לתא שטח 

3 ללא שינוי בסך השטחים מעל הקרקע לפי סעיף 62א )א( 6. 
הסדרת חצר אנגלית מחוץ לקווי בניין וגישה דרכה למרתף לפי 

סעיף 62א )א( 5, 62א )א( 4. 
במרווח של 1.50 מ' מגבול המגרש ובעומק רצפת המרתף. 

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים א,ג,ה, ובשעות -8.00
מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים  שבהם   12.00
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה, בן ציון גליס 9 פתח תקווה, טלפון: 03-9302051, 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

הרצל 91, רמלה, טלפון: -9788444 08(.

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

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
455-0501718, ממ/מק/4212

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אפק,  מצפה 
גרסת   .455-0501718 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מרכז, 

הוראות: 16, גרסת תשריט: 7

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי: ממ/במ/4100, ממ/מק/2/4100.

כפיפות: ממ/23/534/ג/1, ממ/23/534/ג/2, ממ/מק/5/4100.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: סביון

כתובת: האנפה 18 , סביון

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 7252 חלקה: 115

מטרת התכנית:
תוספת שטחים במרתף עיקרי ושרות. 

שינוי בקו בנין לבריכת שחייה. 
שינוי קווי בנין לחצר אנגלית ולמפלסו. 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: מזכרת בתיה , כתובת: שד אליהו מס' 23

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 3898 מחלקה: 150 עד: 150 בשלמות

מטרות התכנית:
לחוק  62א)א()5(  סעיף  עפ"י  התוכנית  בהוראות  שינויי    .1

תכנון ובנייה.
שינויי קווי בנין עפ"י סעיף 62א)א()4( לחוק תכנון ובנייה.   .2

שינוי בגודל המגרש המינימאלי לפי סעיף 62א)א(7.   .3

עיקרי הוראות התכנית:
גובה המרתף עבור חניה בלבד יוגבה ל- 3.0 מ'.   .1

גבול  עד  יהיו  החיצוניים  קירותיו  לרבות  המרתף  שטח    .2
המגרש לצורך חניה בלבד.

ומדרך  המבנה  מתוך  יהיה  חניה  עבור  למרתף  גישה    .3
חיצונית עפ"י תוכנית פיתוח כחלק מהבקשה להיתר.

שינויי קווי בנין בקומת המרתף מ-5מ' ל- 0 לצורך חניה    .4
בלבד לפי סעיף 62א)א()4( לחוק תכנון ובנייה.

גודל מגרש מינימאלי יקטן מ-1700 מ"ר ל-1563 מ"ר.   .5

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים - הארץ ביום 
15/06/17 ישראל היום ביום 15/06/17 "ערים" ביום 15/06/17 - 

ובילקוט פרסומים מס' 7532, מיום 27/06/17 עמ' 7075.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה "זמורה" בניין מרכז ביל"ו צומת עקרון )על כביש 411(, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

רון מוסקוביץ'  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה זמורה  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
455-0456897

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אפק,  מצפה 
גרסת   .455-0456897 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מרכז, 

הוראות: 15, גרסת תשריט: 8

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי: ממ/4158, ממ/מק/1/4158

 כפיפות: ממ/23/534/ג/1, ממ/23/534/ג/2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: סביון

רחוב: השושנה 3, סביון

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 6725 חלקות: 221, 222

מטרת התכנית:
תוספת שטח עיקרי ושטח שרות למרתפים בתאי שטח 2-4. תא 

שטח 1, ללא שינוי. 
זכויות בנייה 100 מ"ר שטח עיקרי קיים מתא שטח 4  העברת 

לתא שטח 3 מעל הקרקע . 
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)דרומי( מ-5 מ' ל-4.80 מ' כמסומן  הקטנת קו בניין קדמי  ד.  
בתשריט, לפי סעיף 62א)א()4( לחוק התו"ב.

30 מ"ר שטח עיקרי ממתחת לכניסה הקובעת למעל  ניוד  ה.  
לכניסה הקובעת, לפי סעיף 62א)א()9( לחוק התו"ב.

לפי  ל-41.2%,  מ-40%  קרקע  קומת  תכסית  שטח  הגדלת  ו.  
סעיף 62א)א()9( לחוק התו"ב.

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה ב-7% משטח המגרש  ז.  
השטח  למניין  יתווסף  מהשטח  חלק  כאשר  מ"ר,   35 שהם 
וחלק  מ"ר(  )כ-15  הקובעת  הכניסה  מעל  המותר  עיקרי 
מהשטח יתווסף למניין שטח השירות המותר )כ-20 מ"ר(, 

לפי סעיף 62א)א()17(ב' לחוק התו"ב.

ובשעות  בימים   , בתוכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון:  מנהל  של 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין, 
ידי התוכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה "שורקות" דואר גבעת ברנר מיקוד 60948 טלפון: 
08-9412991 או 08-9412714, העתק התנגדות יומצא למשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז קריית הממשלה 

שד' הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788444.

התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  פירוט  בכתב, 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדר נוהל בהתנגדויות לתוכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו 

התשמ"ט – 1989(

משה קזולה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה שורקות  

מרחב תכנון מרחבי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
457-0388157

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המרחבית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
שרונים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 457-0388157 )הצ/מק/311/1-5( 

- גירסאת תקנון 9 ותשריט 6.

המהווה שינוי לתכניות הבאות :
הצ / 1-5 / 0 

הצ / 1-5 / 100א 
הצ / 1-5 / 200 
הצ / 1-5 / 202 
הצ / 1-5 / 50 

הצ / 5 / 7 
הצ / 1-5 / 89א 

תמא / 35 
תממ / 21 / 3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
מ.מ. תל-מונד

רחוב: ההדס

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח במרתף לפי תיקון 101 לחוק לפי סעיפים: 

תוספת 135 מ"ר שטח שרות במרתף לפי סעיף 62א )א( 15 
תוספת 70 מ"ר שטח עיקרי במרתף לפי סעיף 62א )א( 16 

שינוי לקו בניין לבריכה לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 4: קו בנין 
אחורי מ - 8 מ' ל 3.0 מ'. קו בנין צדדי מ- 4 מ' ל - 2.60 מ. 

הסדרת קו בנין לחצר אנגלית ומפלסה וגישה דרכה למרתף לפי 
סעיף 62א )א( 4 ולפי סעיף 62א )א( 5. 

הגדלת תכסית מ- 200 מ"ר ל - 270 מ"ר לפי סעיף 62א )א( 9. 
לא תותר כל בנייה שהיא מחוץ לקווי הבנייה המותרים. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים א,ג,ה, ובשעות -8.00
מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים  שבהם   12.00
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה, בן ציון גליס 9 פתח תקווה, טלפון: 03-9302051 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  .העתק 

הרצל 91, רמלה, טלפון: -9788444 08(.

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

תשמ"ט - 1989.

משה פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מצפה אפק  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר/מפורטת מס' 
456-0436840

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה - 1965 בדבר הפקדת תכנית מפורטת 456-0436840, 

גרסת הוראות: 20 גרסת תשריט: 18

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית בר/1/138
שינוי לתוכנית בר/2/138

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: נחל שורק

ישוב: בית חלקיה

גושים וחלקות:
גוש: 4728 מחלקה: 69 עד: 69 בשלמות

מטרות התכנית:
הוספת זכויות בנייה, ניוד שטחים, הגדלת תכסית ושינוי בקווי 

בנין.

עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת קו בניין אחורי )צפוני( מ-5 מ' ל-3 מ', לפי סעיף  א.  

62א)א()4( לחוק התו"ב.
הקטנת קו בניין צידי )מזרחי( מ-3 מ' כמסומן בתשריט, לפי  ב.  

סעיף 62א)א()4( לחוק התו"ב.
הקטנת קו בניין צידי )מערבי( מ-3 מ' ל-2.87 מ' כמסומן  ג.  

בתשריט, לפי סעיף 62א)א()4( לחוק התו"ב.
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גוש: 8036 חלקה: 432 
גוש: 8036 חלקה: 433 

שטח התכנית : 3.055 דונם

מטרת התכנית : 
הגדלת הצפיפות ע"י תוספת יחידות דיור. 

עיקרי הוראות התכנית :
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים של תאי השטח  א.  

)מגרשים(. לפי סעיף 62 א )א( )1( לחוק התכנון והבנייה. 
 330 של  )מינימום  מגרש  שטח  גודל  בדבר  הוראות  שינוי  ב.  

מ"ר(. לפי סעיף 62 א )א( )7( לחוק התכנון והבנייה. 
הגדלת מס' יחידות הדיור )תוספת שתי יחידות דיור מ-4  ג.  

ל-6.(. לפי סעיף 62 א )א( )8( לחוק התכנון והבנייה. 
יעלה על 7%  הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה שלא  ד.  
משטח תא השטח )תוספת זכויות בנייה עיקריות של 213 

מ"ר( , לפי סעיף 62 א )א( )16( )2( לחוק. 
קביעת זכות מעבר .לפי סעיף 62 א )א( )19( לחוק התכנון  ה.  

והבנייה. 
לפי סעיף 62 א )א( )5( לחוק- שינוי בהוראות בינוי ועיצוב  ו.  

אדריכלי,)ביטול הוראה בדבר תכסית(. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/4/2017 ובילקוט הפרסומים 7490, התש"ס, עמ' 5305, בתאריך 

27/4/2017

המרחבית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
נתניה,  פולג,  אזה"ת  1ג',  הצורן  "שרונים"  ולבנייה  לתכנון 
המרכז,  מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  טלפון:8636012-09 
)כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה רמלה, טלפון : 9788444-08(. 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  כל 

האמורים פתוחים לקהל.

רון מוסקוביץ'  
מ"מ יושב ראש הוועדה המרחבית

לתכנון ובנייה שרונים  

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 
207-0483610

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  טבריה, 
גרסת:   207-0483610 מס'  מפורטת  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות - 7 תשריט - 7

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג / 10517 

כפיפות ג / 11764 
כפיפות ג / 18071

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית: טבריה.

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 15062 חלקי חלקה: 215 

גושים וחלקות:
גוש: 7787 חלקות: 465, 551, 554 ח"ח: 479, 568

שטח התכנית: 9.678 דונם

מטרת התכנית : 
דרך  הארכת  בהסכמה,  וחלוקה  איחוד  ע"י  שטח  חילופי 

מאושרת לצורך גישה 
לדרך סמוכה מאושרת. 

עיקרי הוראות התכנית :
בהסכמת  מגרשים,  של  וחלוקה  איחוד  ע"י  שטח  חילופי    .1
ז', ללא שינוי בשטח  ג' סימן  הבעלים, כמשמעותם בפרק 
 )2( בפסקאות  האמור  למעט  קרקע  ייעוד  כל  של  הכולל 

ו-)3(. עפ"י סעיף 62.א.)א()1(. 
וכן  תוקף,  בת  בתכנית  המאושר  בתוואי  דרך  הרחבת    .2
הארכת דרך בתוואי מאושר לצורך גישה למגרש סמוך או 
לצורך גישה לדרך סמוכה שאינה דרך שאושרה בתכנית 
סעיף  עפ"י  מחוזית.  מתאר  בתכנית  או  ארצית  מתאר 

62.א.)א()2(. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הצורן  ובנייה,  לתכנון  המרחבית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
התנגדות  העתק   .8636012-09 טלפון:  נתניה,  פולג,  אזה"ת  1ג' 
קרית   ,91 הרצל  )כתובת:  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא 

הממשלה רמלה, טלפון: 08-9788444(. 

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

תשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת: 457-0410258
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 457-0410258 

)הצ/מק/423/1-4(, גירסאת תקנון מס' 22 תשריט 7. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
הצ / 1-4 / 0א 

הצ / 1-4 / 100 
הצ / 1-4 / 100א 

הצ / 130 
הצ / 1-4 / 130ג 

הצ / 1-4 / 15 
הצ / 1-4 / 200 

הצ / מק / 1-4 / 130ז

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קדימה-צורן, רחוב: רמז מס' בית: 7

גושים וחלקות:
גוש: 8036 חלקה: 426 
גוש: 8036 חלקה: 427 
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה המקומית 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  המחוזית  והועדה 
פתוחים לקהל. בועדה המקומית בעיריית עכו בימים א,ב,ג,ה 
מעוניין  כל   .1600-1800 בשעות  ג'  וביום   0800-1300 בשעות 
עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה עכו, רח' ויצמן 35, מיקוד 24100, עכו 
הוועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק   04-9956111-2 טל: 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון, מעלה יצחק 29 בנין סיטי 

1 נצרת עילית טל: 04-6508508. 

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

תשמ"ט – 1989.

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עכו  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
 260-0311902

מס' מקומי בבכ/מק/11/15/9186
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 260-0311902, 
מס' מקומי בבכ/מק/11/15/9186– תכנית לשינוי בינוי והסדרת 

מערכת דרכים- מג'ד אל כרום, גרסת הוראות 14 , תשריט 12

המהווה שינוי לתכניות: 
ג / 9186 , ג/16168

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: מג'ד אלכרום

שטח התוכנית: 149.006 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 19054 : חלקי חלקי חלקות: 1,14,73

גוש: 19059 : חלקי חלק מחלקה: 11
3,4,13,22-137,139- בשלמות:  חלקות  חלקי   :  19629 גוש: 

147,149,158, חלקי חלקות: 14,19,138,148 

עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת דרכים והארכתן

שינוי קווי בנין במגרשים למגורים 
תוספת קומות וגובה מבנה.

שינוי הוראות בינוי.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
התשע"ו,  א  באדר  ז'   ,7207 הפרסומים  ובילקוט   ,  10/03/2016

עמוד 3512 בתאריך 16/02/2016

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ובמשרדי   04-9027501 טלפון:  הכרם,  בית  בקעת  ולבנייה 
עילית,  נצרת   595 ת.ד  כתובת  צפון,  מחוז  המחוזית,  הוועדה 

עיקרי הוראות התוכנית :
תוספת אחוזי בנייה

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. וכן באתר האינטרנט של מנהל תכנון: 
www.iplan.gov.il .כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני 
הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
בין הפרסומים  פרסומה של ההודעה המאוחרת  ימים ממועד 
טבריה  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי   , בעיתונים 
התנגדות  העתק   ,04  –  6739526 טלפון:   ,508 ת.ד.  הארץ  טבור 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

.)04 – 6506508

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

תשמ"ט – 1989.

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה טבריה  

מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
213-0466490

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי   ,1965  - התשכ"ה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עכו  ולבנייה 
הצפון, מופקדת תכנית 0466490 - 213 שינוי קו בניין במגרש 

תעשייה "פומקסליין" גוש 10412 חל' 22, עכו.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

משנה את התכניות הבאות:
ג/ 849, 

כפופה לתכניות הבאות:
תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 35

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
עכו, אזור התעשייה דרום

גושים וחלקות:
גוש 10412, חלקה בשלמות: 22.

מטרת התכנית: 
הקטנה "נקודתית" של קווי בניין עפ"י המצב הקיים.

עיקרי התכנית:
קביעת קווי בנין בהתאם למצב קיים כלהלן: א.  

התכנית  עפ"י  מ'   3 במקום   - מזרח  לצפון  קדמי  בניין  קו   
כמסומן  מדרגות,  חדרי  בשני  מ',   2.2 עד  המאושרת, 

בתשריט, עפ"י סעיף 62א)א()4( לחוק.
התכנית  עפ"י  מ'   3 במקום   - מזרח  לדרום  קדמי  בנין  קו   
המאושרת,עד 0 מ', בפינת הבניין בלבד, כמסומן בתשריט, 

עפ"י סעיף 62א)א()4( לחוק.
קביעת גובה הבניין 16.6מ', עפ"י סעיף 62א)א()4א( לחוק. ב.  
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עיקרי הוראות התכנית: 
לחוק  )א()16(  62א  סעיף  במסגרת  בנייה  זכויות  של  תוספת 
התכנון והבנייה, למגרש שיעודו מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 
הממוקם בסמוך לרח' דרור בכרמיאל, לבניית בית הספר על פי 

דרישת הפרוגרמה של משרד החינוך.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/3/2017 ובילקוט פרסומים 7484, עמ' 5061, בתאריך 6/4/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה כרמיאל. כתובת: כרמיאל, שד' קק"ל 100, טל' 04-9085674. 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: קריית הממשלה, 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .08-6508508 טל'  עילית,  נצרת 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה כרמיאל  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
262-0341123 - גלג/58/15/9169

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 262-0341123 

גרסת הוראות 8 ,גרסת תשריט 5,

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ג/12735 

שינוי ג/9169 
שינוי ג/12906 

שינוי ג/668

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: עיריית סכנין 

ישוב: סכנין 

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 19318 חלקי חלקות: 47

עיקרי הוראות התכנית:
 הכשרת מגרש 47/11/1 לבנייה חדשה 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 , 10/03/17 ובילקוט הפרסומים מס' 7430,התשע"ז, עמוד 2620 

בתאריך 23/01/17 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
כל   .04-6746741 טלפון  סכנין,   80 ת.ד.  הגליל"  "לב  ולבנייה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין, 

האמורים פתוחים לקהל.

נביל דאהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה לב הגליל  

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
255-0359224

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

בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .04-6508508 טלפון: 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אינג' סאמי אסעד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ובנייה בקעת בית הכרם  

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
208-0476820

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 208-0476820 

- רח' אנקור 55, כרמיאל. גרסת הוראות 1 תשריט 1.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות גנ/17007
כפיפות ג/21056

שינוי כר/מק/16/11053
שינוי כר/מק/8/424

שינוי ג/11053

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: כרמיאל

גבעת מכוש, אנקור, כרמיאל .

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 18991 מחלקה: 187 עד: 187 בשלמות

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בהוראות פיתוח שטח.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך:   ,6099 עמוד   ,7508 פרסומים  ובילקוט   18/05/2017

 .22/05/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה כרמיאל. כתובת: כרמיאל, שד' קק"ל 100, טל' 04-9085674. 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: קריית הממשלה, 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .08-6508508 טל'  עילית,  נצרת 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
208-0485821

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 
208-0485821 - מגרש מבני ציבור ברח' דרור- הגדלת זכויות 

בנייה ותכסית. גרסת הוראות 1 תשריט 1.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/20935

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: כרמיאל

כרמיאל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 18983 מחלקה: 47 עד: 47 חלקי
גוש: 18983 מחלקה: 48 עד: 48 חלקי
גוש: 18983 מחלקה: 49 עד: 49 חלקי
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הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
255-0377853

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הגליל,  מעלה 
הצפון, מופקדת תכנית מפורטת תכנית מפורטת מס' 255-0377853. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ל- ג / 11097 

כפיפות ג / 9953 
כפיפות תמא / 35 

כפיפות תממ / 9 / 2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.א מעלה יוסף 

ישוב: מושב שתלוה 
השכונה הצפונית במושב שתולה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19862 מחלקה: 4 עד: 4 חלקי
גוש: 19862 מחלקה: 7 עד: 7 חלקי
גוש: 19865 מחלקה: 3 עד: 3 חלקי
גוש: 19865 מחלקה: 4 עד: 4 חלקי

גוש: 19865 מחלקה: 25 עד: 25 חלקי
גוש: 19865 מחלקה: 27 עד: 27 חלקי

גוש: 19866 מחלקה: 3 עד: 3 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של   .1
כל יעוד קרקע ע"פ סעיף 62א)א()1( לחוק התכנון והבנייה. 
62א)א()4(  סעיף  ע"פ  בתכנית  הקבועים  בנין  בקווי  שינוי   .2

לחוק התכנון והבנייה. 
שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר עיצוב אדריכלי ע"פ    .3

סעיף 62א)א()5( לחוק התכנון והבנייה. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9979659 טלפון:  הגליל"  "מעלה 
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה קריית הממשלה ת.ד 

595 נצרת עלית 17000 

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

תשמ"ט - 1989. 

ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הגליל",  "מעלה 
מס'  מפורטת  תכנית  מפורטת  תוכנית  מופקדת  הצפון,   מחוז 

 .255-0359224

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ל- ג / 10298 

כפיפות ג / 14833 
כפיפות ג / 20063 

כפיפות ג / 9953

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.א מעלה יוסף 

ישוב: מושב צוריאל
מושב צוריאל, נחלות 1 ו- 66, שוכבים על הדרך מס' 2.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19901 מחלקה: 8 עד: 8 חלקי

גוש: 19901 מחלקה: 16 עד: 16 חלקי
גוש: 19901 מחלקה: 19 עד: 19 חלקי

גוש: 19908 מחלקה: 1 עד: 1 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
1.   א. חלוקת אזור מגורים של הנחלה מס' 66 במושב צוריאל 
שבנחלה  בנייה  זכויות  וחלוקת  מגורים  מגרשי  לשני 

בין שני מגרשים המוצעים עפ"י סעיף62א )א( )1(. 
בנחלה  מגורים  קרקע  יעוד  גבולות  ושינוי  הסדרת  ב.  
רגולרית  בצורה  )שינוי  קיימת  בנייה  הסדרת  לצורך 
של יעוד מגורים בלי לשנות שטח יעוד קרקע( וצירוף 

שטח מבני משק לנחלה מס' 1. 
באזור  מ'(   0: בנין  )קו  משק  מבני  ביעוד  בנין  בקווי  שינוי    .2
הגובל עם יעוד קרקע מגורים ומגורים בישוב כפרי -עפ"י 

סעיף62א )א( )4(. 
קביעת הוראות בינוי עפ"י סעיף 62 א )א( )5(.    .3

שינוי גובה מבנה עפ"י סעיף 62א )א( )4א(    .4
שינוי גודל מגרש מינימלי עפ"י סעיף 62 א )א( )7(.    .5

עיקרי הוראות התכנית 
החלפת שטחים בין ייעודי הקרקע ללא שינוי שטח יעודים    .1

מאושרים. 
שינוי  ללא   )3  ,2( שטח  תאי  לשני   66 מס'  נחלה  חלוקת    .2
ג/10298  תכנית  עפ"י  מותרים  ושימושים  בנייה,  בזכויות 

המאושרת. 
מגורים  קרקע:  ייעודי  שני  בין  אחוריים  בנין  בקווי  שינוי    .3

בישוב כפרי לשטח למבני משק לקו אפס. 
קביעת הוראות בינוי לגבי מקומות חניה ומבני עזר.    .4

שינוי גובה המבנים )שינוי גובה מבנים מ-8.50 מ' במצב    .5
מאושר, ל-10 מ' במצב מוצע(. 

מאושר,  במצב  ד'   1.0 )במקום  מינימלי  מגרש  גודל  שינוי    6
903 מ"ר בתא שטח 3מס' ו- 904 מ"ר בתא שטח מס' 2(. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9979659 טלפון:  הגליל"  "מעלה 
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה קריית הממשלה ת.ד 

595 נצרת עלית 17000 
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שינוי מש/מק/3/131
שינוי ג/17403

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: רקפת
מגרשים: 316, 317

שטח התוכנית: 0.9202 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 19299 חלקי חלקות: 62

מטרת התכנית:
שינוי הוראות בנייה במגרשים 316 ו-317 ברקפת.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בנין:   .1

חניה מקורה עד קו בנין קידמי וצידי עד 0. א.  
מחסן מתחת למשטח החניה. ב.  

מצללות: שינוי קווי הבנין הצידיים והאחורי. ג.  
שינוי הוראות בדבר גובה מבנה המגורים וגובה מבני העזר    .2

ואופן מדידת גובהם.
שטחי שירות: ביטול הגבלת שטח הבנייה של שטחי השירות,    .3
ללא שינוי סך שטחי השירות המותרים, ומתן הוראות בינוי 

ועיצוב.

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

עילית, מיקוד 17000 - טלפון 04-6508508. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
205-0327957

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
 :205-0327957 מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  תשכ"ה-1965, 
מגרש 202 יודפת-שינוי זכויות בנייה. גרסת הוראות 14 תשריט 11.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי לתכנית ג/10338
שינוי לתכנית ג/14932

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: יודפת
מגרש: 202

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
255-0489245

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הגליל,  מעלה 
הצפון, מופקדת תוכנית מפורטת תכנית מפורטת מס' 255-0489245. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ג / 16883 
שינוי ל- ג / 8060 

כפיפות תמא / 34 / ב / 4 
כפיפות תמא / 35 

כפיפות תממ / 9 / 2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ.מ. כסרא סמיע 

ישוב: כסרא 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19225 מחלקה: 2 עד: 2 חלקי

גוש: 19225 מחלקה: 25 עד: 25 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת קווי בניין מחדש ביחס למבנה קיים. 

שינוי קווי בניין במגרש ע"פ סעיף 62 א )א( 4 ע"פ תשריט מצב 
מוצע 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9979659 טלפון:  הגליל"  "מעלה 
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה קריית הממשלה ת.ד 

595 נצרת עלית 17000 

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

תשמ"ט - 1989. 

מושון גבאי  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה מעלה הגליל  

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
205-0523753

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  משגב, 
מגרשים   - רקפת   :205-0523753 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

316 + 317. גרסת הוראות 18 תשריט 11.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/במ/131
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בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5/5/2017 ובילקוט פרסומים 7506, עמ' 6042, בתאריך 15/5/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
 ובנייה משגב. כתובת: משגב, א.ת. תרדיון, משגב, טל' 04-9990102. 
נצרת   595 ת.ד.  כתובת:  צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי 
עלית, טל' 04-6508508. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
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רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה משגב  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
602-0509109

התכנון  לחוק   ,  89 לסעיף  בהתאם   , הודעה  בזה  נמסרת 
ב"ש  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי   ,1965  - תשכ"ה  והבנייה, 
 ובמשרדי הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית מפורטת מס' 
מס'  תכנית  הוראות  כל  חלות  זו  תכנית  על   602-0509109

214/03/2 2/מק/417 למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

שטח התכנית: 0.458דונם.

גוש וחלקה:
גוש: 40128 חלקה: 69 מגרש : 465 

המבקש: ורד ויניב לביא

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין לבריכה וחדר מכונות בגבול עם מגרש שכן   .1

ל- 1 מ', מןתר 2 מ' לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 4.
תוספת זכויות בנייה של 50 מ"ר לשטח עיקרי. מותר 180   .2

מ"ר מוצע 230 לפי סעיף 62א )א( 16 )א()2(.
0 לפי  מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין   .3

סעיף 62א)א( סעיף קטן 4.
שינוי מפלס ה- 0.00 עפ"י סעיף 62א)א( סעיף קטן 5.  .4

מאושר:+56  
מוצע:+57  

ללא שינוי ברום גובה אבסולוטי.  
שינוי בקו בניין צידי )צפוני( מאושר: 2, מוצע 1, שינוי בקו    .5
בניין )מזרחי( מאושר 4, מוצע 3 לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 4.

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

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

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 

שטח התוכנית: 0.6910 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 17681 חלקות במלואן: 59

מטרת התכנית:
גובה  שינוי  תכסית,  הגדלת  מותר,  עיקרי  בנייה  שטח  הגדלת 
המבנה, שינוי של קווי הבניין ושינוי הוראות בינוי ועיצוב ע"מ 

לאפשר שני מבנים במגרש.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת שטח בנייה עיקרי מותר מ 250 מ"ר ל 300 מ"ר. סה"כ  א-  

שטחי הבנייה במגרש יסתכמו ב-370 מ"ר.
הגדלת תכסית מ 45 % ל 50 %. ב-  

וקו  מ'   0.0 עד   3.0 מ  אחורי  בנייה  קו  בנייה:  בקווי  שינוי  ג-  
בנייה צידי מ 3.0 עד 0.0 מ' והסדרת קו בניין קדמי בהתאם 

למבנה הקיים ובהתאם לתשריט מצב מוצע.
מבנים  שני  לאפשר  ע"מ  ובינוי  עיצוב  הוראות  שינוי  ד-  

נפרדים במגרש.
הגובה  מדידת  ואופן  המבנה  גובה  בדבר  הוראות  שינוי  ה-  
ממפלס הקומה התחתונה ביותר של המבנה במקום מפני 

קרקע טבעית או חפורה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/7/2017 ובילקוט פרסומים 7543, עמ' 7596, בתאריך 11/7/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
 ובנייה משגב. כתובת: משגב, א.ת. תרדיון, משגב, טל' 04-9990102. 
נצרת   595 ת.ד.  כתובת:  צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי 
עלית, טל' 04-6508508. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
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מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
205-0481283

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 205-0481283: 
 10 הוראות  גרסת  יודפת.   701 מגרש   - בנייה  אחוזי  הגדלת 

תשריט 5.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי לתכנית ג/10338
שינוי לתכנית ג/14932

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: יודפת
מגרש: 701

שטח התוכנית: 0.5020 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 17681 חלקות במלואן: 122

מטרת התכנית:
הגדלת שטחי בנייה עיקריים ושינוי מדידת גובה מבנה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת השטח העיקרי המותר לבנייה מ- 180 מ"ר ל-230 מ"ר, 
המהווה תוספת של 50 מ"ר. סה"כ שטחי הבנייה יסתכמו ב 280 

מ"ר ושינוי מדידת גובה מבנה.
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מטרות התכנית:
שינוי קו בניין צידי דרומי וקו בניין אחורי מערבי לקו בניין אפס 
על מנת לנצל בצורה מיטבית את שטח המגרש וליצירת דופן 

בנויה לשטח הציבורי הפתוח הממוקם ממערב למגרש.

עיקרי הוראות התכנית:
מערבי  אחורי  בניין  וקו  דרומי  צידי  בניין  קו  משנה  התכנית 
לקו בניין אפס על מנת לנצל בצורה מיטבית את שטח המגרש 
וליצירת דופן בנויה לשטח הציבורי הפתוח הממוקם ממערב 
למגרש ומאפשרת הקמת חדר טרפו נפרד למבנה הראשי בקו 

בניין 0, כשימוש נלווה לשימושים המותרים במגרש. 

המבשר  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
דרום  כאן   -  27/01/2017  - היום  ישראל   20/01/2017  -
03/02/2017ובילקוט פרסומים 7445, מיום 09/02/2017 עמ' 3388

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:08-6874781   ,97 הקוממיות  רחוב  גת  קריית  ו.מ.  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז הועדה המחוזית ,כתובת : רח' 
התקוה 4 ת.ד. 68 באר שבע, כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר תיקון אישור תכנית ע"י הוועדה 
המקומית מס' 606-0472464

נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 606-0472464 

גרסת: הוראות-22 תשריט- 6

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קרית גת

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

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

גוש: 1866 מחלקה: 78 עד: 130 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 138 עד: 141 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 145 עד: 147שלם 

גוש: 1866 מחלקה: 149 עד: 149 חלקי 
גוש: 1866 מחלקה: 153 עד: 153 חלקי 
גוש: 1866 מחלקה: 184 עד: 191 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 194 עד: 202 שלם 

מגרשים: 
מגרש: 1 שלם מתוכנית: 9/ 03/ 112/ 3/ 
מגרש: 1 שלם מתוכנית: 9/ 03/ 112/ 8 

מטרות התכנית:
א. תוספת שטחים למגרשי מגורים.

ב. תוספת יח"ד.
ג. שינוי הוראות בינוי.

ד. שינוי וקביעת קווי בניין.

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

משה אלמקייס  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי מצפה רמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
613-0493304

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 613-0493304 
 4 הוראות:  גרסת  רמון.  מצפה   26 שחק  עין  רח'   47 מגרש   -

תשריט: 3

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 7/117/03/27

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מצפה רמון

עין שחק 26, מצפה רמון

גושים וחלקות: 
גוש: 39596 חלקי חלקות: 94, 95, 97

גוש: 39597 חלקי חלקות: 31

עיקרי הוראות התכנית: 
מ-3  ואחורי  ל-2  מ-3  צדדי   ; ל-5  מ-6  קדמי  בנין  קו  שינוי 

ל-2.8 )כמסומן בתשריט(

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20/3/2017 ובילקוט פרסומים 7506, עמ' 6048, בתאריך 15/5/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה מצפה רמון. שד' בן גוריון 8 )מעל הדואר(, טל' 08-6596254. 
באתר האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il. ובמשרדי 
הועדה המחוזית, מחוז דרום, כתובת: קריית הממשלה - משרד 
הפנים באר-שבע, טל' 08-6263778. כל המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

רוני מרום  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מצפה רמון  

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר תיקון אישור תכנית ע"י הוועדה 
המקומית מס' 606-0435602

נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 606-0435602 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: 9 / 02 / 140 / 2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קרית גת

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 3092 מחלקה: 65 עד: 65 שלם

מגרשים: 
מגרש: 400 שלם מתוכנית: 2/140/02/9 
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התקוה 4 ת.ד. 68 באר שבע, כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר ביטול אישור תכנית ע"י הוועדה 
המקומית מס' 606-0472464

נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 606-0472464 

גרסת: הוראות-21 תשריט- 6

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קרית גת

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

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

גוש: 1866 מחלקה: 78 עד: 130 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 138 עד: 141 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 145 עד: 147שלם 

גוש: 1866 מחלקה: 149 עד: 149 חלקי 
גוש: 1866 מחלקה: 153 עד: 153 חלקי 
גוש: 1866 מחלקה: 184 עד: 191 שלם 
גוש: 1866 מחלקה: 194 עד: 202 שלם 

מגרשים: 
מגרש: 1 שלם מתוכנית: 9/ 03/ 112/ 3/ 
מגרש: 1 שלם מתוכנית: 9/ 03/ 112/ 8 

מטרות התכנית:
 א. תוספת שטחים למגרשי מגורים.

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

 ד. שינוי וקביעת קווי בניין.

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

על פי תכנית הסבה שאושרה בישיבה מס' 94-1, תוספת  ב.  
בתחום  מקורה  וחניה  למחסנים   15% בסך  שירות  שטחי 

המגרש, ועוד 15 מ"ר לממ''דים. 
62א)א()8(.  סעיף  לפי  זכויות,  תוספת  ללא  יח"ד  תוספת  ג.  
כחלק  המגרש,  בתחום  תתאפשר  דיור  יחידת  תוספת 
מהבנין העיקרי, בתנאי שיוצג פתרון חניה בתחום המגרש. 
וקביעת  בחצר  מחסן  בניית  אדריכליות  הנחיות  שינוי  ד.  

הוראות בינוי לפי סעיף 62א)א()5(. 
שינוי וקביעת קוי בניין לפי סעיף 62א)א()4(.  ב.  

קביעת מיקום מרחב מוגן בקו בניין 0 לפי סעיף 62א)א()5(.  ו.  
האחדה של גובה הבניינים בגבול התכנית לכדי 3 קומות  ז.  

לפי סעיף 62א)א()4א(. 

היום  ישראל  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
- 22/02/2017 כאן דרום - 24/02/2017 - המבשר 22/02/2017 

ובילקוט פרסומים מס' 7468, מיום 16/03/2017 עמ' 4405

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

על פי תכנית הסבה שאושרה בישיבה מס' 94-1, תוספת  ב.  
בתחום  מקורה  וחניה  למחסנים   15% בסך  שירות  שטחי 

המגרש, ועוד 15 מ"ר לממ''דים. 
62א)א()8(.  סעיף  לפי  זכויות,  תוספת  ללא  יח"ד  תוספת  ג.  
כחלק  המגרש,  בתחום  תתאפשר  דיור  יחידת  תוספת 
מהבנין העיקרי, בתנאי שיוצג פתרון חניה בתחום המגרש. 
וקביעת  בחצר  מחסן  בניית  אדריכליות  הנחיות  שינוי  ד.  

הוראות בינוי לפי סעיף 62א)א()5(. 
שינוי וקביעת קוי בניין לפי סעיף 62א)א()4(.  ב.  

קביעת מיקום מרחב מוגן בקו בניין 0 לפי סעיף 62א)א()5(.  ו.  
האחדה של גובה הבניינים בגבול התכנית לכדי 3 קומות  ז.  

לפי סעיף 62א)א()4א(. 

היום  ישראל  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
- 22/02/2017 כאן דרום - 24/02/2017 - המבשר 22/02/2017 

ובילקוט פרסומים מס' 7468, מיום 16/03/2017 עמ' 4405

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:08-6874781   ,97 הקוממיות  רחוב  גת  קריית  ו.מ.  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז הועדה המחוזית ,כתובת : רח' 
התקוה 4 ת.ד. 68 באר שבע, כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר ביטול אישור תכנית ע"י הוועדה 
המקומית מס' 606-0435602

נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 606-0435602 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: 9 / 02 / 140 / 2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קרית גת

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 3092 מחלקה: 65 עד: 65 שלם

מגרשים: 
מגרש: 400 שלם מתוכנית: 2/140/02/9 

מטרות התכנית:
שינוי קו בניין צידי דרומי וקו בניין אחורי מערבי לקו בניין אפס 
על מנת לנצל בצורה מיטבית את שטח המגרש וליצירת דופן 

בנויה לשטח הציבורי הפתוח הממוקם ממערב למגרש.

עיקרי הוראות התכנית:
מערבי  אחורי  בניין  וקו  דרומי  צידי  בניין  קו  משנה  התכנית   
לקו בניין אפס על מנת לנצל בצורה  מיטבית את שטח המגרש 
וליצירת דופן בנויה לשטח הציבורי הפתוח הממוקם ממערב 
למגרש ומאפשרת הקמת חדר טרפו נפרד למבנה הראשי בקו 

בניין 0, כשימוש נלווה לשימושים המותרים במגרש. 

 - המבשר  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20/01/2017 ישראל היום - 27/01/2017 - כאן דרום 03/02/2017 

ובילקוט פרסומים מס' 7445, מיום 09/02/2017 עמ' 3388

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
97,  טלפון:08-6874781  ו.מ. קריית גת רחוב הקוממיות  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז הועדה המחוזית ,כתובת : רח' 
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חלוקת תא שטח 210 ביעוד מבנים ומוסדות ציבור, נווה זהר,  
גרסת הוראות 5, גרסת תשריט 1.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 
תחום התכנית. 

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

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התוכנית  סוג היחס 

כפיפות   תתל/35
100/02/10 כפיפות  

שינוי   5/112/02/10
ד/6/112/02/10 שינוי  

8/112/02/10 שינוי  
שינוי   656-0161281

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: "תמר" 

ישוב : נווה זהר.

גבולות תוכנית:
X 234754 קוארדינטה
Y 562998 קוארדינטה

גושים וחלקות לתכנית: 
 גוש: 100146 חלקי חלקות: 6

מטרת התכנית:
התאמת תא שטח ביעוד מבנים ומוסדות ציבור לצרכי הרשות 
ובזכויות  בגודלם  שווים  תאים  לשני  חלוקתו  ע"י  המקומית 

הבנייה שלהם.

עיקרי הוראות התכנית: 
חלוקת תא שטח 210 בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, לשני   .1
תאי שטח שווים בשטחים, ללא שינוי בסך השטח הייעוד 

לפי סעיף 62 א' )א( )1( לחוק.
קביעת קווי בנין לשני תאי השטח שנוצרו מהחלוקה הנ"ל,   .2

לפי סעיף 62 א )א( )4( לחוק.
לפי  בבניינים  להקים  שמותר  הקומות  ומס'  גובה  קביעת   .3

סעיף 62 א )א( )4א( לחוק.
תאי  שני  בין  לבנייה  המותרים  הבנייה  שטחי  חלוקת   .4
השטח, מבלי לשנות את השטח הבנייה הכולל לפי סעיף 

62 א )א( )6( לחוק.
שינוי הוראות בדבר גדול מגרש שמותר להקים עליו בנין,   .5
את  לשנות  מבלי  המוצעים,  השטח  תאי  לשני  בהתאמה 

שטח הבנייה הכולל, לפי סעיף 62 א )א( )7( לחוק.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6696 עמוד   ,7524 מס'  פרסומים  ובילקוט   07/06/17,08/06/17

בתאריך 12/06/17. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08-6688841 ד.נ.ים המלח, טלפון:  זוהר  נווה  ובנייה, 
רח'  הממשלה  קריית  כתובת:  דרום,  מחוז  המחוזית,  הועדה 
התקווה 4, ב"ש, טלפון: 08-6263830. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב ליטבינוף  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה תמר  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
97,  טלפון:08-6874781  ו.מ. קריית גת רחוב הקוממיות  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז הועדה המחוזית ,כתובת : רח' 
התקוה 4 ת.ד. 68 באר שבע, כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קריית גת  

מרחב תכנון מקומי שדרות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 611-0555888
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי   ,1965 תשכ"ה 
ועדה  מחוז  ובנייה  לתכנון  מהחוזית  הועדה  ובמשרדי  שדרות 
מחוזית דרום מופקדת תכנית מפורטת מגרש 31 שכונה צפונית 
א', שדרות מס' 611-0555888 המהווה שינוי ל- 35/101/02/21,  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: שדרות

מגרש 31 שכונה צפונית א'

גושים וחלקות:
גוש: 1882 חלקות בשלמותן: חלקות בחלקן: 74, 76, 83

מטרת התכנית: 
שינוי קווי בניין צידי ואחורי, הגדלת תכסית, ללא תוספת זכויות.

עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת קו בניין צידי לדרום ולצפון 2.7 מ'.  .1

הקטנת קו בניין אחורי למזרח 2.7 מ'.  .2
הקטנת קו בניין קדמי למערב עבור מצללה בלבד 2.0 מ'  .3

הגדלת תכסית בנייה בקומת הקרקע מ–40% ל–50% סה"כ.  .4

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שדרות.  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית )כיכר ספרא 

על דרך בגין( טלפון 08-6620275

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

.1989

דורון טקטוק  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה שדרות  

מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
 656-0490516

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה – 1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 656-0490516 
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בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 28374-11-17

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

ובעניין פירוק עמותת קנאדיל לתרבות ולתמיכה בקהילה, 
ע"ר 58-057455-6,

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

בקשה  הוגשה   13.11.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  לבית המשפט 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 27.12.2017, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.13.12.2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 13.12.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 68274-06-17

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

ח"פ בע"מ,  אורבניים  אלמנטים  ב.ג.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-282554-8

והמבקשת: עיריית תל–אביב-יפו, ע"י ב"כ עו"ד דוד ששון 
ואח', מרח' דניאל פריש 3, תל אביב 6473104, טל' 03-6912511, 

.office@sassonlaw.co.il פקס' 03-6912507, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.2.2018 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

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

דוד ששון, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 16041-09-17

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

ובעניין פירוק עמותת כיתת אומן, ע"ר 58-057738-5.

המבקשים: שמואל גבריאל ושבעה עובדים נוספים, כולם 
טל' ירושלים,   ,34 יהודה  בן  מרח'  קלמן,  פיני  עו"ד  ב"כ   ע"י 

.052-8027000

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

27.12.2017 בשעה 8.50.

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

שימסור 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.

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

                                  פיני קלמן, עו"ד
                                    בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 62992-10-17

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

 ובעניין פירוק חברת אחבאב אלרחמאן בע"מ )חל"צ(, ח"פ
,51-474992-8

והמבקשים: אימאן אבו גנאם, חמאד נגווא וערובה דבש, 
ע"י ב"כ עו"ד מוחמד יונס, מרח' צלאח א–דין 22, ירושלים, טל' 

02-6266900, נייד 058-6266900.

בקשה  הוגשה   31.10.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 27.12.2017 בשעה 10.40.

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 25.12.2017.

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

יונס מוחמד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 44186-07-17

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

ח"פ בע"מ,  ומסחר  שיווק  אלנג'ם  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-178433-2

תופיק  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  מסארוה  ורוד  והמבקשים: 
עתאמני, ת"ד 1097, כפר קרע.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.12.2017 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00 

ביום 21.12.2017.

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

תופיק עתאמני, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 24382-10-17

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

 ובעניין פירוק חברת א. נאטור בנייה והנדסה בע"מ, ח"פ
51-442549-5, מכפר יאסיף,

והמבקשת: אס.אר. אקורד בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד איתן ארז, 
טל' אביב,  תל   ,23 בגין  מנחם  מדרך  החברה,  של  זמני   מפרק 

03-5669002, פקס' 03-5669001.

בקשה  הוגשה   16.10.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

28.1.2018 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 14.1.2018.

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

איתן ארז, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 13840-09-17

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

ובעניין פירוק חברת רונן דבורה בע"מ, ח"פ 51-382099-3, 
מרח' הגלגל 40, רמת גן.

והמבקשים: יריב כנען ואח', ע"י ב"כ עו"ד ארז הימן, משד' 
פקס'  ,03-6098040 טל'   ,6492807 אביב  תל   ,39 המלך   שאול 

.03-6098050

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.12.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.11.2017.

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

ארז הימן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 29348-11-17

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

ח"פ בע"מ,  נדל"ן  ניהול  סינרגיה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-401316-8

והמבקשת: ארמונות הגבעה ברקן בע"מ, ח"פ 51-153607-0, 
ע"י ב"כ עו"ד ארז חבר, ממשרד עמית, פולק, מטלון ושות', רח' 

ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 7.

בקשה  הוגשה   13.11.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 11.3.2018 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 4.3.2017.

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

ארז חבר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 58851-10-17

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

ח"פ בע"מ,  ושות'  אי.גי.אם  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-497467-4

בעצמו  כנאמן,  בתפקידו  שפלר  ישראל  עו"ד  והמבקשים: 
ו/או ע"י עו"ד שולי זסלבלסקי ו/או דורית פיכטמן-רובין ואח', 
מרח' אבא הלל סילבר 7 )בית סילבר(, רמת גן, טל' 03-6130920, 
פקס' 03-6131082, ורו"ח אריאל אלפסי בתפקידו כנאמן, ממשרד 

עו"ד ד"ר שלמה נס ושות', טל' 03-6114455, פקס' 03-6133343.

בקשה  הוגשה   30.10.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.12.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

או  שפלר,  ישראל  עו"ד  לידי  למסור  יש  ההודעה  את 
לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר 

מיום 6.12.2017.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 6.12.2017.

ישראל שפלר, עו"ד       אריאל אלפסי, רו"ח
ם ני מ א                             נ

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 59231-10-17

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

ח"פ בע"מ,  ובניו  ישעיהו  ירון  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-402699-6

ח"פ  בע"מ,  לבניה  גמר  ומוצרי  פרויקטים  פנל  והמבקשת: 
צור ישראל  ו/או  פישמן  רוברט  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-329868-7 

ו/או מרדכי סופר ו/או רועי צור ו/או מרים פישמן ו/או תום 
אלט ו/או יולה דומנסקי ו/או עדי גאליס, מרח' מנחם בגין 7, 
פקס'  ,03-7526170 טל'   ,5268102 גן  רמת  ספורט",  "גיבור   בית 

.03-7526169

בקשה  הוגשה   30.10.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.12.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 7.12.2017.

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

יולה דומנסקי, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 52686-10-17

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

ח"פ בע"מ,  )ידע(  פ.ג. רשת מכללות  פירוק חברת   ובעניין 
,51-268659-3

דוד,  בן  אביחי  עו"ד  ב"כ  ע"י  גדעון,  בן  תמי  והמבקשת: 
מרח' אליעזר מזל 4, ראשון לציון.

בקשה  הוגשה   26.10.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

28.1.2018 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 14.1.2018.

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

אביחי בן דוד, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 33355-05-17
פר"ק 56633-05-17

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

ובעניין פירוק חברת אשבד - נכסים בע"מ, ח"פ 51-169293-1,

 והמבקשות: 1. ל.נ.ה. נכסים והשקעות בע"מ )בפירוק(, ח"פ
עו"ד  ו/או  בעצמו  קמיל  חיים  רו"ח  המפרק  ע"י   ,51-169301-2
נס  שלמה  ד"ר  ממשרד  ואח',  קידר  סמיון  ו/או  לדרמן  עמית 
ושות', רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן 5268102, טל' 03-6114455, 
 .51-398469-0 ח"פ  בע"מ,  עזריה  בן   .2  .03-6133343  פקס' 
3. תדהר )3000( יזמות והשקעות בע"מ, ח"פ 51-398430-2, שתיהן 
ממשרד  פרוד,  אלי  ו/או  עוזרי  בועז  ו/או  צור  תדהר  עו"ד  ע"י 
 עורכי דין תדהר צור, רח' אחד העם 28, תל אביב 6514107, טל'

03-5614000, פקס' 03-5615000.

 25.5.2017 וביום   16.5.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לפרק את החברה  לבית המשפט המחוזי מרכז  הוגשו בקשות 
הנזכרת לעיל, וכי בקשות פירוק אלה יישמעו לפני בית המשפט 

היושב בדין ביום 14.1.2018 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.12.2017.

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

         סמיון קידר, עו"ד                      תדהר צור, עו"ד
   ב"כ המפרק של המבקשת 1       ב"כ של המבקשות 2 ו–3
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שם האגודה: גלעד סיור ותיור - אגודה שיתופית לשירותים   )4(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006255-4.  
המען: רח' הגלעד 107, מעלה אפרים 90638.  

תאריך רישום: ב' בחשוון התשע"ח )22 באוקטובר 2017(.  
סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.  

סוג משני: שירותים.  

שם האגודה: גורן הצפון - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )5(
מס' האגודה: 57-006256-2.  

המען: כפר המכבי, ד' כפר המכבי.  
תאריך רישום: ב' בחשוון התשע"ח )22 באוקטובר 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: פרינגב - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )6(
מס' האגודה: 57-006260-4.  

המען: ארז, ד"נ חוף אשקלון 79150.  
תאריך רישום: י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי סיווג אגודה

להלן נתונים בעניין האגודה:

להתישבות  עקיבא  בני  קבוצת   - עציון  כפר  האגודה:  שם 
חקלאית שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-001974-5.

המען: כפר עציון, ד"נ צפון יהודה 90912.

תאריך רישום: ט"ז באייר התשכ"ח )14 במאי 1968(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

כ"ז בתשרי התשע"ח )17 באוקטובר 2017(
אלה אלון  

סגנית רשם האגודות השיתופיות  

הודעות על שינוי שמות אגודות
השם הקודם: מיניפלסט עין שמר אגודה חקלאית שיתופית   )1(

בע"מ.

השם החדש: עין שמר תעשיות - אגודה שיתופית חקלאית   
בע"מ.

מס' האגודה: 57-003860-4.  

מיום: ב' בחשוון התשע"ח )22 באוקטובר 2017(.  

אגודה   - ושיווק  יבוא  ביולוגיות  תעשיות  הקודם:  השם   )2(
שיתופית חקלאית בע"מ.

השם החדש: בית העמק יבוא ושיווק - אגודה שיתופית   
חקלאית בע"מ.

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 20867-09-17

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

,51-416009-2 ח"פ  בע"מ,  גלוריה  סלבי  חברת  פירוק   ובעניין 
סלבי  מנהלה:  אצל  או   ,7760019 אשדוד   ,36 העבודה  מרח' 

שמידט, מרח' יהדות ספרד 2/7, אשקלון,

והמבקשים: רוזינסקי קונסטנטין ואח', ע"י ב"כ עו"ד סימה 
08- טל'  אשדוד,   יוניטרייד,  בניין   ,1/148 הרצל  משד'  טל, 

8528548, פקס' 08-8528549.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.1.2018 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.

סימה טל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: שומרון סיור ותיור - אגודה שיתופית לשירותים   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006252-1.  
המען: רח' יחזקאל שטרייכמן 14, תל–אביב-יפו 6967113.  
תאריך רישום: ב' בחשוון התשע"ח )22 באוקטובר 2017(.  

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.  
סוג משני: שירותים.  

שם האגודה: אגודת מורי הדרך בעלי רכב אשכול או מדברי    )2(
- אגודה שיתופית לשירותים בע"מ.

מס' האגודה: 57-006253-9.  
המען: רח' שערי ניקנור 38, תל–אביב-יפו.  

תאריך רישום: ב' בחשוון התשע"ח )22 באוקטובר 2017(.  
סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.  

סוג משני: שירותים.  

שם האגודה: ירדן סיור - אגודה שיתופית לשירותים בע"מ.  )3(
מס' האגודה: 57-006254-7.  

המען: רח' מעלה גיא אוני 218, ראש פינה.  
תאריך רישום: ב' בחשוון התשע"ח )22 באוקטובר 2017(.  

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.  
סוג משני: שירותים.  
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בר חנין הובלות ומנופים בע"מ
)ח"פ 51-238944-6(

)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   ,3.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
בר חנין, מרח' דרך ירושלים 2/2, קריית עקרון, טל' 050-5232694, 

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 25.12.2017, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דוד ברחנין, מפרק

כל-כך קול-סכסס בע"מ
 )ח"פ 514815125(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14/11/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שרלי פארזאן, מרח' מונטיפיורי 33, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,31/03/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19:00, 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. 

שרלי פארזאן, עו"ד, מפרק

קומרסייה בע"מ
 )ח"פ 515286821(

)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 

מס' האגודה: 57-005434-6.  

מיום: י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(.  

י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(
אלה אלון  

סגנית רשם האגודות השיתופיות  

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

יאאד נכסים 2010 בע"מ
)ח"פ 51-448988-9(

)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 
אמרל,  חברת  במשרדי   ,13.00 בשעה   ,25.12.2017 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח  רח' אבא הלל 14, בית עוז, קומה 9, רמת 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

לילך לב, מפרקת

שיזאפ בע"מ
)ח"פ 51-505214-0(

)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 
אמרל,  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,25.12.2017 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח  רח' אבא הלל 14, בית עוז, קומה 9, רמת 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

לילך לב, מפרקת

ריוורבד טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-414683-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.12.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ריבלין 
22, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלישע סער, רו"ח, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/01/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רונן בן יצחק, מפרק

קבן שוקי הון והשקעות בע"מ
 )ח"פ 513428912(

)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 
20/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פורת 

קרבי, מרח' הדר 63, קיסריה, טל' 04-6648860, 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 08/02/2018, 
בגין  מנחם  דרך  רח'  אילון,  יחזקאל  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  12, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

פורת קרבי, מפרק

יעקב אברמנטו מזון בע"מ
 )ח"פ 514395466(

)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 
19/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,6407603 תל–אביב-יפו   ,1 טוסקניני  מרח'  גסט,  זהבה  רויטל 

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 19/02/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  15:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רויטל זהבה גסט, עו"ד, מפרקת

19/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נדב מונסליזה, מרח' הגלבוע 18, תל–אביב-יפו 6522342, 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 04/02/2018, 
בשעה 11:00, אצל פריידקס ושות', רואי חשבון, רח' קרליבך 10, 
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. 

נדב מונסליזה, עו"ד, מפרק

מוקד אלפא אבטחה בע"מ
 )ח"פ 514184282(

)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 
09/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טימור 

גלעדי , 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 09/01/2018, 
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. 
טימור גלעדי, מפרק

סטורן מתכות סחר בינלאומי בע"מ
 )ח"פ 514189505(

)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 
09/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן 

בן יצחק, 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. 
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יובל שנהר אחזקות בע"מ
 )ח"פ 515230647(

)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 
19/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תומר שנהר, מרח' משה קול 8, תל–אביב-יפו 6962660, 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 20/03/2018, 
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. 

תומר שנהר, עו"ד, מפרק

בר הראל אחזקות בע"מ
 )ח"פ 515260388(

)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 
19/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל 
שנהר, מרח' אוסקר שינדלר 8, תל–אביב-יפו 6930163, 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 20/03/2018, 
תל–  ,8 קול  משה  רח'  שנהר,  תומר  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב-יפו, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יובל שנהר, מפרק

קופר. מי. בע"מ
 )ח"פ 515142495(

)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 
19/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,6423904 תל–אביב-יפו   ,4 ויצמן  מרח'  גרנות,  אבירם 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/03/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבירם גרנות, עו"ד, מפרק

סנגם ארועים והפקות בע"מ
 )ח"פ 513887679(

)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 
16/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,6423904 תל–אביב-יפו   ,4 ויצמן  מרח'  גרנות,  אבירם 

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 18/03/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבירם גרנות, עו"ד, מפרק
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דומו נ.ש אחזקות בע"מ
 )ח"פ 514206358(

)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 
20/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,51201 ברק  בני   ,1 גוריון  בן  דוד  מרח'  לביא,  שמואל 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/04/2018, 
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. 

שמואל לביא, עו"ד, מפרק

חנאל יעוץ בע"מ
 )ח"פ 513175927(

)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 
26/10/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלכסנדר סקורניק, מבית לחם הגלילית 1, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

אלכסנדר סקורניק, מפרק

רבדים סולאר בע"מ
 )ח"פ 514506385(

)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 
07/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנה 

כספי, מרח' חרמון 48, מבשרת ציון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

דנה כספי, מפרקת

גוטי חקלאות בע"מ
 )ח"פ 512719584(

)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 
02/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

אלי חדד, מעולש, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק אלי חדד, מפרק
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ב.פ.י. חקלאות בע"מ
 )ח"פ 512922758(

)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 
02/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

חדד, מעולש, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק חדד, מפרק

שמ-ואל הנדסה ובקרה בע"מ
 )ח"פ 513488437(

)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 
19/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 

נחשון, מרח' דוד סחרוב 17, 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 07/01/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שמואל נחשון, מפרק

אגם תיירות ואירועים בע"מ
 )ח"פ 513960039(

)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 
08/10/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון 

זוהר, מרח' אייר 2, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

אלון זוהר, מפרק

זאוספורט קלאב בע"מ
 )ח"פ 514010545(

)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 
09/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

מימון, 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 07/01/2018, 
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. 

יהודה מימון, מפרק
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עירן דלל הפקות בע"מ
 )ח"פ 513620351(

)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 
02/10/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עירן 

דלל, מרח' אוסישקין 22, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

עירן דלל, מפרק

ב.ד. זילברשטיין סוכנויות בע"מ
 )ח"פ 513876250(

)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 
02/10/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נירית 
למפרקת  מודיעין-מכבים-רעות,   ,4 עוז  מגדל  מרח'  גודס, 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

נירית גודס, מפרקת

פרוטכניקס בע"מ
 )ח"פ 514023126(

)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 
15/10/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  נתניה,   ,9 היהודית  הבריגדה  מרח'  אילטוב,  אדוארד 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

אדוארד אילטוב, מפרק

פ.ע קור בע"מ
 )ח"פ 515557403(

)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 
21/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פאדי 

עואודה, מכפר כנא 11, מיקוד 16930, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/03/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

פאדי עואודה, מפרק
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ארנקי שרון בע"מ
 )ח"פ 511424905(

)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 
15/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שי שוראקי, מרח' עוזיאל 81, רמת גן 5234415, 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 20/02/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שי שוראקי, עו"ד, מפרק

רוסו - אשד הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ
 )ח"פ 513261305(

)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 
21/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,6713701 תל–אביב-יפו   ,52 בגין  דרך  מרח'  סרי,  ארז 

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 22/03/2018, 
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. 

ארז סרי, עו"ד, מפרק

טיולי שטח רמת רזיאל בע"מ
 )ח"פ 515147148(

)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 
20/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,9546427 ירושלים   ,15 נשרים  כנפי  מרח'  נתנאל,  גיא 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/03/2018, 
ונוטריון,  דין  עורכי  משרד  מורדוך-שומר,  אצל   ,09:00 בשעה 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

גיא נתנאל, עו"ד, מפרק

פרופיט סי.ג'י. בע"מ
 )ח"פ 514176387(

)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 
14/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מיכאל נובוסלסקי, 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 14/01/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, 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 נובוסלסקי, מפרק
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ריידר מערכות טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 515725893(

)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 
15/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/01/2018, 
דין  עורכי  ושות',  עברון  המבורגר  במשרד   ,10:30 בשעה 
ונוטריונים, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ירון סובול, עו"ד, מפרק

סי.טי.ווין בע"מ
 )ח"פ 514180355(

)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 
09/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים 

כהן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/01/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, 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. 

אפרים כהן, מפרק

סולאר בעמק בע"מ
 )ח"פ 514596832(

)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 
08/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שמואל זרמטי, מרח' חרמון 48, מבשרת ציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שמואל זרמטי, מפרק

מסלול אס.או.טי. 2010 בע"מ
 )ח"פ 514526326(

)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 
08/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנה 

כספי, מרח' חרמון 48, מבשרת ציון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

דנה כספי, מפרקת
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שדה דוד 1 סולאר בע"מ
 )ח"פ 514526474(

)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 
08/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנה 

כספי, מרח' חרמון 48, מבשרת ציון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

דנה כספי, מפרקת

שדה דוד 2 סולאר בע"מ
 )ח"פ 514526482(

)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 
08/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנה 

כספי, מרח' חרמון 48, מבשרת ציון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דנה כספי, מפרקת

מלילות סולאר בע"מ
 )ח"פ 514488501(

)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 
08/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנה 

כספי, מרח' חרמון 48, מבשרת ציון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

דנה כספי, מפרקת

בראשית יצור ושווק רהיטים בע"מ
 )ח"פ 511806226(

)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 
02/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד 

זוארץ, מרח' אחד העם 11, בת ים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

נמרוד זוארץ, מפרק
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שדה דוד 3 סולאר בע"מ
 )ח"פ 514526342(

)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 
08/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנה 

כספי, מרח' חרמון 48, מבשרת ציון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

דנה כספי, מפרקת

שלבים התזת בטון בע"מ
 )ח"פ 514028794(

)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 
02/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד 

זוארץ, מרח' אחד העם 11, בת ים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

נמרוד זוארץ, מפרק

יואל צוקרמן שיווק ומסחר בע"מ
 )ח"פ 514995216(

)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 
15/10/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאה 

צוקרמן, מרח' יפו 46, ירושלים, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2018, 
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. 

לאה צוקרמן, מפרקת

מרפאות מומחים - ד"ר מאיר רקוץ בע"מ
 )ח"פ 513261826(

)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 
18/10/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נמרוד טאובר, מרח' מצדה 7, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/02/2018, 
בשעה 10:30, במשרד אלוני דוידוב טאובר, עורכי דין, בכתובת 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

נמרוד טאובר, עו"ד, מפרק
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עירון - רון גימור בניה בע"מ
 )ח"פ 513592246(

)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 
08/10/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
רון  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

עטייה, מרח' דיזנגוף 20, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,07/01/2018 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. 

רון עטייה, מפרק

באי צרכנות דיגיטלית בע"מ
 )ח"פ 515394518(

)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 
22/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שירה אלימלך, מרח' כנפי נשרים 24, רמת גן, 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 29/03/2018, 
1, מיתר, לשם הגשת  רח' אירוס  12:00, אצל עזרן אור,  בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

שירה אלימלך, עו"ד, מפרקת

ע.ב מפעל לייצור נייר טואלט בע"מ
 )ח"פ 514345529(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

 ,27/10/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עלי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עסלי, מרח' אלעירק 1188, כפר קרע 30075, 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.

עלי עסלי, מפרק

דיימקס בע"מ
 )ח"פ 510787815(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,16/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן 
בן נר, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו 6423806, 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.

רן בן נר, עו"ד, מפרק

ציטרון השקעות בע"מ
 )ח"פ 512083270(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,19/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל דידי, 

מרח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן 52521, 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.

מיכאל דידי, עו"ד, מפרק

נוה מרדכי בע"מ
 )ח"פ 510396351(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,29/06/2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
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עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
מיכאל דידי, מרח' דרך מנחם בגין 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.

מיכאל דידי, עו"ד, מפרק

נוה זהבה בע"מ
 )ח"פ 510395924(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,29/06/2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מיכאל דידי, מרח' דרך מנחם בגין 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.

מיכאל דידי, עו"ד, מפרק

דנעוז השקעות בע"מ
 )ח"פ 511554446(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,29/06/2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מיכאל דידי, מרח' דרך מנחם בגין 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.

מיכאל דידי, עו"ד, מפרק

אדרי אינטרנט בע"מ
 )ח"פ 514180603(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

 ,20/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אדרי, מרח' יעקב חזן 25, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר אדרי, מפרק

אדיוס בע"מ
 )ח"פ 512571811(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,19/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
זהבה  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  התקבלה החלטה 

גוסיאטינסקי, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

זהבה גוסיאטינסקי, מפרקת

 התברואן חברה להדברת מזיקים ולאחזקת
מערכות ביוב בע"מ

 )ח"פ 510812993(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,19/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יעקס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אלון, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקס אלון, מפרק

 רועי קרעב - מרכז להוראה פרטית רעננה
)2010( בע"מ

 )ח"פ 514517127(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
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 ,19/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,6407603 תל–אביב-יפו   ,1 טוסקניני  מרח'  גסט,  זהבה  רויטל 

למפרקת 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.

רויטל זהבה גסט, עו"ד, מפרקת

או. אף השקעות בע"מ
 )ח"פ 513617274(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

תמר מעוז, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

תמר מעוז, עו"ד, מפרקת

ל.ד. - א.מ.א. אופנה בע"מ
 )ח"פ 512721424(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,20/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

זילברשטין, מרח' הסתת 6, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה זילברשטין, מפרק

י.ט פתרונות דנטליים בע"מ 
 )ח"פ 514242056(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

 ,20/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ירון אברהם אילון, מרח' ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון 7518302, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון אברהם אילון, עו"ד, מפרק

 מדור לירז מכסים בע"מ
 )ח"פ 512545211(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,20/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אהוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

יוסף שליסר, מרח' מצדה 7, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהוד יוסף שליסר, מפרק

טיק טק טיקט בע"מ
 )ח"פ 513515379(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,14/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
רועי גיל, מרח' יחזקאל קויפמן 6, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי גיל, עו"ד, מפרק

ב.ע. יבנה בע"מ
 )ח"פ 514572007(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
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 ,20/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ירון אברהם אילון, מרח' ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון 7518302, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון אברהם אילון, עו"ד, מפרק

היכל אדם בע"מ
 )ח"פ 513664342(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,13/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עדי תדהר, מרח' גלגל הפלדה 20, הרצליה, 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.

עדי תדהר, עו"ד, מפרקת

אגתא רומא 
 )ח"פ 514437615(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/10/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרקת   ,5260206 גן  רמת   ,134 ז'בוטינסקי  מרח'  פריד,  טובה 

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.

טובה פריד, עו"ד, מפרקת

טאי טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 515462521(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

 ,20/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
גסטון  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

רנדלשטיין, 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.

גסטון רנדלשטיין, מפרק

יבולי שדה דרום בע"מ 
 )ח"פ 510965809(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עמית בן עמי, מרח' גולדברג 2, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית בן עמי, מפרק

 החברה הישראלית לחיזוק מבנים בפני רעידות
אדמה בע"מ

 )ח"פ 513706788(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,21/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
8, הרצליה 4612001, למפרקת  עינת פלץ פולג, מרח' המנופים 

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.

עינת פלץ פולג, עו"ד, מפרקת

ספרינג דיאגנוסטיקס בע"מ
 )ח"פ 512640780(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
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 ,22/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז 

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רז לבנת, עו"ד, מפרק

ש.ב. חי אינטרנשיונל אימפורט בע"מ
 )ח"פ 513856831(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אמיר אהרון שקד, מרח' הרב לוין 13, עפולה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר אהרון שקד, עו"ד, מפרק

מילקטק בע"מ
 )ח"פ 514495969(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,22/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
בעז שפירא, מרח' דרך יפו 145א, חיפה 3525114, 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.

בעז שפירא, עו"ד, מפרק

אינפורמה ישראל פ.א.א בע"מ
 )ח"פ 513204875(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,16/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דורון אלמוג, מרח' מצדה 7, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון אלמוג, עו"ד, מפרק

טופס ישיר בע"מ
 )ח"פ 514967629(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,21/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו גלעד קוצר, 

מרח' גיבורי ישראל 24, נתניה 4250422, 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.

עידו גלעד קוצר, מפרק

רוברט סילבר בע"מ
 )ח"פ 510906050(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,13/04/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוברט 

מרטין סילבר, מרח' חניתן 15, 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.

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

רוברט מרטין סילבר, מפרק

אבני חן המזרח התיכון בע"מ
 )ח"פ 512428160(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,21/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב הלפרן, מרח' 

שדרות בן גוריון 77, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דב הלפרן, מפרק

המשבב בע"מ
 )ח"פ 510882467(

)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'  14:00, במשרדי החברה,  15/01/2018, בשעה  ביום  תתכנס 
נחל שניר 7, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

זאב זלמן שטנרליכט, מפרק

יעף עתיד בע"מ
 )ח"פ 513564096(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16/01/2018, בשעה 12:00, אצל זיסמן אהרוני גייר 
ושות', רח' שדרות רוטשילד 45, 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.

מור לימנוביץ, עו"ד, מפרק

דרימיקס סלף ברטנדינג בע"מ
 )ח"פ 515143303(

)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 03/01/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
פלי"ם 7, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמיר בן חורין, עו"ד, מפרק

קולאקטיב בע"מ
 )ח"פ 513861518(

)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 03/01/2018, בשעה 14:00, אצל שנהב ושות', 
עורכי דין ונוטריון, רח' הנחושת 4, מגדלי אור, בניין B, קומה 
11, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

אנג'לס המוסיקה בע"מ
 )ח"פ 513072124(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 03/01/2018, בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' אריה 
דולצ'ין 22, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורון אביקסיס, עו"ד, מפרק

אדיוס בע"מ
 )ח"פ 512571811(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,04/01/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

זהבה גוסיאטינסקי, מפרקת

 התברואן חברה להדברת מזיקים ולאחזקת
מערכות ביוב בע"מ

 )ח"פ 510812993(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,04/01/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלון יעקב, מפרק

קובי שושן החזקות )1998( בע"מ
 )ח"פ 512675091(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס ביום 04/01/2018, בשעה 14:00, אצל המפרקת, רח' יגאל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,65 אלון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קרן ארד ליבוביץ, עו"ד, מפרקת

ביי משי מספרות בע"מ
 )ח"פ 514027093(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/01/2018, בשעה 12:00, אצל המפרקת, רח' יגאל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,65 אלון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קרן ארד ליבוביץ, עו"ד, מפרקת

ל.ד. - א.מ.א. אופנה בע"מ
 )ח"פ 512721424(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/01/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הסתת 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,6
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה זילברשטין, מפרק

מוסך מירון 2007 בע"מ
 )ח"פ 513974683(

)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 
סיון  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   ,04/01/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,19 רא"ל  מרדכי  מקלף  רח'  זילברמן, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אלי ויצמן, מפרק

הקו הירוק באינטרנט בע"מ
 )ח"פ 511557043(

)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 07/01/2018, בשעה 10:00, אצל עו"ד סיון זילברמן, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,19 ברוך  מקור  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף קיטרו, מפרק

גוד טיים - מוצרי איכות בע"מ
 )ח"פ 512964602(

)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 31/01/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמית משה חרחס, עו"ד, מפרק

טיים - מוצרי איכות בע"מ
 )ח"פ 512955774(

)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 31/01/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמית משה חרחס, עו"ד, מפרק

נאות יעקב בע"מ
 )ח"פ 510156722(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה   ,07/01/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יאיר יעקובוביץ, עו"ד, מפרק

בי.די.טי ישראל מדיה אוטומיישן בע"מ
 )ח"פ 515340073(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16/01/2018, בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' מנחם 
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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

אלי קפלן ובניו בע"מ
 )ח"פ 511603599(

)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 07/01/2018, בשעה 20:00, אצל המפרק, רח' 
מדינת היהודים 89, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריאל פרידמן, עו"ד, מפרק

מיטיב לי בע"מ
 )ח"פ 513607838(

)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 15/01/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' גיבורי 
סופי של המפרק, המראה  דוח  נתניה, לשם הגשת   10 ישראל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קובי אורן, עו"ד, מפרק

השקעות עשר קומות בע"מ
 )ח"פ 511526295(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11/01/2018, בשעה 10:00, אצל קבוצת דלק בע"מ, 
רח' שד אבא אבן 19, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהרון טטרו, עו"ד, מפרק

נאות דנקנר תחזוקה ושרותים )1982( בע"מ
 )ח"פ 510935901(

)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 
אלעד  אצל   ,10:00 בשעה   ,11/01/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  הרצליה,   ,4 הסדנאות  רח'  בע"מ,  מגורים  ישראל 

דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אהרון טטרו, עו"ד, מפרק

פרויקט מעלה החמישה דנקנר-מגידפרו בע"מ
 )ח"פ 514045046(

)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 
אלעד  אצל   ,10:00 בשעה   ,11/01/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  הרצליה,   ,4 הסדנאות  רח'  בע"מ,  מגורים  ישראל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אהרון טטרו, עו"ד, מפרק

ג.ד.א.ד. פיתוח עתלית בע"מ
 )ח"פ 512814914(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 11/01/2018, בשעה 10:00, אצל אלעד ישראל 
מגורים בע"מ, רח' הסדנאות 4, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהרון טטרו, עו"ד, מפרק

חנות רידמן )1997( בע"מ
 )ח"פ 512510322(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10:00 בשעה   ,24/01/2018 ביום  תתכנס 
חיים לבנון 26, 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.

סאלי רידמן, מפרקת

רידמן קליניקות בע"מ
 )ח"פ 512510314(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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רח'  החברה,  במשרדי   ,10:30 בשעה   ,24/01/2018 ביום  תתכנס 
חיים לבנון 26, 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.

סאלי רידמן, מפרקת

זלבסקי, דביר ושות' - משרד עורכי דין
 )ח"פ 512608928(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
זלבסקי  המפרקת  אצל   ,16:00 בשעה   ,07/01/2018 ביום  תתכנס 
סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,30 הימים  ששת  דרך  ושות', 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מורן ברוך, עו"ד, מפרקת

גן לינה בע"מ
 )ח"פ 514760958(

)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 07/01/2018, בשעה 15:00, אצל המפרקת, רח' 
טבנקין 25, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ריבי גלעד, מפרקת

 י.ב. אלירד קונסטרוקוציות מתכת חקלאות
ותעשיה בע"מ
 )ח"פ 513703850(

)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 07/01/2018, בשעה 15:00, במשרדי עו"ד בלאיש 
ושות', רח' נח"ל 1, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אופק יעקב בלאיש, עו"ד, מפרק

עידן מ.ש.צ. מיכון משרדי בע"מ
 )ח"פ 511632366(

)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 

13:00, במשרדי המפרק,  ביום 07/01/2018, בשעה  הנ"ל תתכנס 
רח' מצדה 7, בניין ב.ס.ר. 4, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקים, 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורן תבור, עו"ד      פביאן סלמן, עו"ד 
                                      מ פ ר ק י ם

קבוצת אחדות התהילה בע"מ
 )ח"פ 515355618(

)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 08/01/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  ברקוביץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ינאי לושי, עו"ד, מפרק

אפקו סחר וציוד )1991( בע"מ
 )ח"פ 511604357(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14/01/2018, בשעה 14:00, אצל עו"ד אריה בדנר, 
רח' בדנר 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל משה שקד, מפרק

חלקות 174 175 גוש 6762 בע"מ
)ח"פ 51-025309-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בר  רח'  החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,27.12.2017 ביום  תתכנס 
כוכבא 115, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל ריינר, מפרק  

חלקות 173 172 גוש 6762 בע"מ
)ח"פ 51-025310-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, אצל 
המפרק, דוד רייטנר, רח' אורי צבי גרינברג 19, חיפה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
שי הראל, עו"ד  
בא כוח החברה

נ.ע.מ. מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-374422-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס 
במשרדי בא כוח המפרק, רח' מעברות 6, חיפה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניל הורביץ, עו"ד, מפרק  

עדי אופטיק בע"מ
)ח"פ 51-354174-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס 
במשרדי בא כוח המפרק, רח' מעברות 6, חיפה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניל הורביץ, עו"ד, מפרק  

א.א. ספיינט ישראל 2012 בע"מ
)ח"פ 51-476353-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.1.2018, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' מכבי 7, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  מוצקין, לשם הגשת  קריית 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסי סבג, עו"ד, מפרק  

לירנו בע"מ
)ח"פ 51-166781-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.1.2018, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, עו"ד 

בר  רח'  החברה,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,27.12.2017 ביום  תתכנס 
כוכבא 115, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל ריינר, מפרק  

דיאמונד ודיאמונד'ס בע"מ
)ח"פ 51-276768-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,15.00 בשעה   ,31.12.2017 ביום  תתכנס 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים ניר, מפרק  

סנוד - השקעות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-553352-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.12.2017, בשעה 12.00, במשרדי עורכי הדין כבירי 
נבו קידר בלום ושות', מגדל משה אביב, רח' ז'בוטינסקי 7, קומה 46, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עמרי כבירי, עו"ד, מפרק  

ר.ת. בע"מ
)ח"פ 51-066457-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, אצל 
המפרק, דוד רייטנר, רח' אורי צבי גרינברג 19, חיפה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

שי הראל, עו"ד  
בא כוח החברה

ריל טיים רייטנר בע"מ
)ח"פ 51-244620-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

שגיא גרשגורן, מפרק  

א.ט. נחתומי בע"מ
)ח"פ 51-543771-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.1.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,14 פהר  אילונה 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד נחתומי, מפרק  

אקס.וי.זד - מימדים חדשים בע"מ
)ח"פ 51-314160-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,11 רח' שקד  אצל המפרק,  ביום 14.1.2018, בשעה 10.00,  תתכנס 
ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ציון יזדי, מפרק  

דותן שווק ותקשורת המונים בע"מ
)ח"פ 51-115572-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.1.2018 ביום  תתכנס   הנ"ל 
מוטה גור 7, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם דותן, מפרק  

וופי פאי בייקברי בע"מ
)ח"פ 51-457939-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.1.2018 ביום  תתכנס   הנ"ל 
דיזנגוף 154, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 

דוד שלום, רח' חיים עוזר 21, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירן לוי, מפרק  

סוויט אנד מור בע"מ
)ח"פ 51-378398-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יגאל  רח'  החברה,  במשרדי   ,19.00 בשעה   ,9.1.2018 ביום  תתכנס 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר פורת, עו"ד, מפרק  

דוד תורג'מן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-387425-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,19.00 בשעה   ,10.1.2018 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,3 נחום 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר פורת, עו"ד, מפרק  

אופק מור מאפים בע"מ
)ח"פ 51-395736-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,19.00 בשעה   ,11.1.2018 ביום  תתכנס 
התרופה 14, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר פורת, עו"ד, מפרק  

קליקדו בע"מ
)ח"פ 51-494584-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.1.2018, בשעה 10.00, במשרדי עמית, פולק, מטלון 
ושות', רח' ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6, רמת החייל, תל אביב, 
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שמש גולדשטיין השקעות בע"מ
)ח"פ 51-202777-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.1.2018 ביום  תתכנס   הנ"ל 
סופי של המפרק, המראה  דוח  עגנון 1, הוד השרון, לשם הגשת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתניאל יבין, רו"ח, מפרק  

גג )ייצור ושווק מזון לבקר( בע"מ
)ח"פ 51-1088918-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.1.2018, בשעה 10.00, באולם הישיבות של המועצה 
האזורית הגליל העליון, בכניסה הדרומית של העיר קריית שמונה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

מיכל בן ארי, עו"ד, מפרקת  

ציפסטאר אבן גבירול תל אביב בע"מ
)ח"פ 51-544686-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.1.2018, בשעה 10.00, במשרדי רואי חשבון גוטליב 
דמתי, רח' ארלוזורוב 1, רמת גן, טל' 052-2486784, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגיא דמתי, רו"ח, מפרק  

סטודיור בע"מ
)ח"פ 51-281836-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.1.2018, בשעה 10.00, אצל בא כוח החברה עו"ד 
יוסף פיימן גהוורי, רח' ירושלים 2, ראשון לציון, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק פרי, מפרק  

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

אורנה שטינלאוף, מפרקת  

טרייניקה בע"מ
)ח"פ 51-479875-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.1.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' עמירם 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,18 מידן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל מליחי, מפרק  

כושר תקשורת יצירתית בע"מ
)ח"פ 51-258756-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.1.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' כרמלי 19, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מנחם דותן, מפרק  

קומות הכרך בע"מ
)ח"פ 51-065106-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.1.2018, בשעה 16.00, במשרד עו"ד שוב ושות', רח' 
ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביעד שוב, עו"ד, מפרק  

בולינט בע"מ
)ח"פ 51-472556-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.1.2018 ביום  תתכנס   הנ"ל 
סופי של המפרק, המראה  דוח  עגנון 1, הוד השרון, לשם הגשת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נתניאל יבין, רו"ח, מפרק  




