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מינוי ממלאי מקום נציג השר להגנת הסביבה 
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים 

מועדפים לדיור
לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 

שעה(, התשע"ד-2014

הבנייה  לקידום  לחוק  5)א()6(  סעיף  לפי  סמכויותי  בתוקף 
התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים 
וסעיף 48א)א( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, אני ממנה 
עייק, עדית אורלב, עודד  לוין, מיכל  ליאב, שי-לי  את אליאור 
בוועדה  נציגי  מקום  לממלאי  קפלן,  ופרל  זיסו-כהן  ורד  נצר, 

הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.

המינוי של כל אחד מהמתמנים יעמוד בתוקפו כל עוד הוא 
משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4917(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ה, עמ' 216.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 168.  2

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית חצור הגלילית
לפי החוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי הדת 
היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, קבעתי שהמועצה הדתית 

חצור הגלילית תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כלהלן:

יוסף אלול

אליהו עמר

ישראל הרשקוביץ

אבישי נאמן

שמעון מלכה

אהובה צ'ווה

בתיה צדק

תוקף המינוי מיום כ"ג בחשוון התשע"ז )24 בנובמבר 2016(.

כ"ג בחשוון התשע"ז )24 בנובמבר 2016(
)חמ 3-140-ה1(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית חצור הגלילית
לפי תקנות המועצות היהודיות )חילופי גברי(, התשכ"ז-1966

היהודיות  הדתיות  המועצות  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
מונה  כהן  יהונתן  כי  מודיע  אני  התשכ"ז-11967,  גברי(,  )חילופי 

לחבר המועצה הדתית חצור הגלילית במקום יוסף אלול2.

תוקף המינוי מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-140-ה2(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ק"ת התשכ"ז, עמ' 135.  1

י"פ התשע"ז, עמ'2592.  2

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת רישיונות
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בהתאם לתקנה 30)ב( לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-11977, 
ניתנת בזה הודעה, כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, 
התשל"ו-21976, תתכנס ביום ד', י"ז באדר התשע"ז )15 במרס 

2017(, בשעה 9.00.

הוועדה תתכנס במשרדי מחלקת רישוי נוטריונים, רח' כנפי 
נשרים 15, בניין התאומים, קומה 2, גבעת שאול, ירושלים 9134302.

בקשות חדשות והשלמת מסמכים לא יתקבלו יאוחר מיום 
ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(.

מסמכים שיתקבלו לאחר מועד זה ייאלצו להמתין למועד 
הישיבה הבאה.

כ' בטבת התשע"ז )18 בינואר 2017(
)חמ 3-303-ה2(  

                                                 אמי פלמור
                              המנהלת הכללית של משרד המשפטים

                                       יושבת ראש ועדת הרישיונות
1  ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.

2  ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול בלא צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978

הכללי,  האפוטרופוס  לחוק  7)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ח-11978 )להלן - החוק(, אני מודיע כי -

עקב שינוי המדד כאמור בסעיף 7)ב( לחוק, התעדכן הסכום 
הנקוב בסעיף 7)א( לחוק ומיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( 

הוא 50,300 שקלים חדשים.

י' בטבת התשע"ז )8 בינואר 2016(
)חמ 3-4767(

דוד האן  
האפוטרופוס הכללי  

ס"ח התשל"ח, עמ' 61; התשע"ג, עמ' 121; י"פ התשע"ו, עמ' 2687.  1

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, 

התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף 6)א(
)הוראת שעה(, התש"ע-32010,  לחוק רישום שיכונים ציבוריים 
או  מטעמה  או  המדינה  בידי  שהוקמו  בניינים  כי  מאשר  אני 
ביוזמתה, או שנרכשו בידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט 
)1 בינואר 1995(, או שנכללו בתכנית שאושרה  בטבת התשנ"ה 
בטבת  י"ב  יום  עד  התשכ"ה-41965,  והבנייה,  התכנון  חוק  לפי 
יום ה' בטבת  ובנייתם החלה לפני  )31 בדצמבר 1998(  התשנ"ט 
התשס"א )31 בדצמבר 2000( על המקרקעין המפורטים להלן, הם 

שיכונים ציבוריים:
 

י"פ התשע"ד, עמ' 3612.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  3

ס"ח התשכ"ד, עמ' 307.  4
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חלקות בשלמותגושהמקום

1816238נהריה

3704566רחובות

396928אופקים

3994242-1דימונה

641156הוד השרון

6390134פתח תקווה

395158באר שבע

ט"ו בכסלו התשע"ז )15 בדצמבר 2016(
)חמ 3-74(

איברהים טאטור  
סגן מנהל אגף בעלות ורישום   

רשות מקרקעי ישראל  

הסמכת מפקחת
 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא 

והסחר בו(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי הגדרת "מנהל" שבסעיף 1 לצו הפיקוח 
על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו(, התשל"א-11971, 
אני מסמיך את מנהלת אגף פיקוח על מזון לבעלי חיים בשירותים 

הווטרינריים, אניאלה בן יאיר גלבוע, למפקחת לעניין הצו.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכת משמשת בתפקידה.

כ' בכסלו התשע"ז )20 בדצמבר 2016(
)חמ 3-858-ה1(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ק"ת התשל"א, עמ' 1518; התשע"ג, עמ' 1594.  1

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שראיתי  ומאחר  המכרות1,  לפקודת   113 לסעיף  בהתאם 
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן, אני 
המפורטות  הציון  נקודות  בין  המצוי  המחצבה  ששטח  מודיע 

למטה, טעון שיקום:

שם המחצבה
נקודות ציון התוחמות 
בעלותאת השטח הטעון שיקום

מצפה רמון

מחפורות ממזרח 
לכביש מס' 40

181350/505823

181727/505763

181685/505411

181737/505349

181872/505322

181786/504843

181214/504944

רשות מקרקעי 
ישראל

ז' בכסלו התשע"ז )7 בדצמבר 2016(
)חמ 3-567-ה1(

שארבל שחאדה   
  המפקח על המכרות

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910; ס"ח התשל"ג, עמ' 192.  1

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שראיתי  ומאחר  המכרות1,  לפקודת   113 לסעיף  בהתאם 
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן, אני 
המפורטות  הציון  נקודות  בין  המצוי  המחצבה  ששטח  מודיע 

למטה, טעון שיקום:

שם המחצבה
נקודות ציון התוחמות 
בעלותאת השטח הטעון שיקום

ג.ל. מגדל צדק 
מחצבות הטיילת 

הצפונית

196360/665761

196510/665441

196409/665198

196070/665136

195982/665150

195800/665118

195811/665340

195578/665274

195671/665606

195844/665642

195864/665558

196007/665507

196108/665563

196149/665640

196149/665761

רשות מקרקעי 
ישראל

ז' בכסלו התשע"ז )7 בדצמבר 2016(
)חמ 3-567-ה1(

שארבל שחאדה  
     המפקח על המכרות

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910; ס"ח התשל"ג, עמ' 192.  1

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שראיתי  ומאחר  המכרות1,  לפקודת   113 לסעיף  בהתאם 
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן, אני 
המפורטות  הציון  נקודות  בין  המצוי  המחצבה  ששטח  מודיע 

למטה, טעון שיקום:

שם המחצבה
נקודות ציון התוחמות 
בעלותאת השטח הטעון שיקום

מג'ד אלכרום 
- בית הקברות - 

יער קק"ל

224180/757450

224180/757250

224115/757250

224115/757250

מקרקעי  רשות 
ישראל וקרן

קיימת לישראל

ז' בכסלו התשע"ז )7 בדצמבר 2016(

)חמ 3-567-ה1(
שארבל שחאדה  

                                                     המפקח על המכרות
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910; ס"ח התשל"ג, עמ' 192.  1
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הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
 לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(,

התשנ"ה-1995

בתוקף הסמכות לפי סעיף 6)א( ו–)ג( לחוק כביש אגרה )כביש 
הזיכיון  חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי 
שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ, 

אני מודיע כי מיום כ"ח באלול התשע"ו )1 באוקטובר 2016( -

סכומי  עדכון  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )1(
אגרה2, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

)א(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
פחות מ–4 טון

3.39

 )ב(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
4 טון או יותר

10.17

1.70)ג(  באופנוע

אגרה3,  סכומי  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )2(
ביחס לקטע 18, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

 )א(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
פחות מ–4 טון

4.78

  )ב(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
4 טון או יותר

14.34

2.39 )ג(  באופנוע

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(
)חמ 3-2914-ה1(

אבי דור  
המנהל הכללי של חברת  

דרך ארץ הייווייז )7991( בע"מ  
בעל הזיכיון  

 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 6348.  2

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

זכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
י'  ביום  חיפה,  באזור ההסדר של  להלן  במקרקעין המתוארים 

בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' 60055, 60058, 60060, 
60061, 60062, 60063/הים התיכון )חלק מהמים הטריטוריאליים 

של מדינת ישראל(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקיד ההסדר 
קומה  המפרש,  בניין  15א,  פלי"ם  רח'  בלשכתו,  או  במחנהו, 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  חיפה,   ,14
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שראיתי  ומאחר  המכרות1,  לפקודת   113 לסעיף  בהתאם 
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן, אני 
המפורטות  הציון  נקודות  בין  המצוי  המחצבה  ששטח  מודיע 

למטה, טעון שיקום:

שם המחצבה
נקודות ציון התוחמות 
בעלותאת השטח הטעון שיקום

מחפורת בטיחות 
מערב

שטח צפוני

261700/755500

261870/755500

261870/755380

261700/755380

שטח מרכזי

262150/755100

262150/754800

261800/754800

261800/755100

שטח דרומי

261750/754300

262000/754300

262000/754000

261750/754000

רשות מקרקעי 
ישראל

ז' בכסלו התשע"ז )7 בדצמבר 2016(
)חמ 3-567-ה1(

שארבל שחאדה  
המפקח על המכירות  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910; ס"ח התשל"ג, עמ' 192.  1

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שראיתי  ומאחר  המכרות1,  לפקודת   113 לסעיף  בהתאם 
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן, אני 
המפורטות  הציון  נקודות  בין  המצוי  המחצבה  ששטח  מודיע 

למטה, טעון שיקום:

שם המחצבה
נקודות ציון התוחמות 
בעלותאת השטח הטעון שיקום

192205/699729כפר הראה

192186/699759

192228/699786

192251/699762

רשות מקרקעי 
ישראל

ז' בכסלו התשע"ז )7 בדצמבר 2016(
)חמ 3-567-ה1(

שארבל שחאדה  
     המפקח על המכרות

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910; ס"ח התשל"ג, עמ' 192.  1
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גושים וחלקות:
גוש: 30169 חלקות: 6-2, 13-9, 15-38, 62-43, 88-70, 90, 100-93, 

108, 109, 117, 126-122, 128, 129, 131, ח"ח: 1, 68, 69
גוש: 30170 ח"ח 3

גוש: 30199: חלקות: 34-2, 36, 49-40, 52, 53, 58, 60, 62, 64, ח"ח: 
76 ,51 ,1

גוש: 30200 חלקות: 1-24, 27-32, 34, 36-37, 40

השינויים המוצעים: 
נשקלים שינויים ב: ייעודי המגרשים, בזכויות הבנייה, בגובה 
הבינוי ובהוראות הבינוי הקבועות בתכניות התקפות במתחם. 

תנאים למתן היתר בנייה: 
78 לחוק,  לס'  כי הוועדה המחוזית קבעה, בהתאם  בזה  נמסר 

מגבלות למתן היתר בנייה, כדלקמן:
תחום ההכרזה הינו: הגושים המפורטים לעיל.   .1

התנאים לפי סע' 78 הם כמפורט להלן:  .2
שנתיים  של  לתקופה  למגורים,  בנייה  היתרי  יינתנו  לא   .3
מיום פרסום ההודעה, או עד להפקדת התכנית, המוקדם 
ומעליות  ממ"דים  לבניית  היתרים  למעט  וזאת  מבנייהם 
וכן היתרי בנייה בתהליך מתקדם שמטרתם תוספת בנייה 

לדירה ספיציפית.
לא יותרו הקלות או שימושים חורגים בתחום ההכרזה.   .4

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב

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

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
507-0141317

שם התכנית: ת"א 4100 - נווה עופר החדשה )נס לגויים(
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

507-0141317 גרסת: הוראות - 59 תשריט - 44
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
תא/ ל/ 4 שינוי 
תא/ 2975 שינוי 
תא/ 720 ביטול 
תא/ ג/ 1 ביטול 
תא/ 1990 ביטול 

תא/ במ/ 14/ 2523 ביטול 
תא/ מ/ 1 ביטול 
תא/ 432 ביטול 

תא/ מק/ 3874 כפיפות 
תמא/ 12/ 1 כפיפות 

תמא/ 38 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 18/ 4 כפיפות 
תא/ ע/ 1 כפיפות 

תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 
כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  כל אדם שלא 
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד 
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו 

של אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח זכויות.

י' בטבת התשע"ז )8 בינואר 2017(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה                  

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  של  זכויות  לוח  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
י"א  ביום  הוצג  ירושלים,  נפת  כרם(,  )עין  ירושלים   -  31413
לעיון  ימים  למשך שלושים   ,)2016 בינואר   9( בטבת התשע"ז 
בן  רח'  ירושלים,  למחוז  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת 
ירושלים,  מחוז  על  הממונה  בלשכת  ירושלים,   ,34 יהודה 
ובעיריית  ירושלים,   ,1 רח' שלומציון המלכה  משרד הפנים, 

ירושלים, מחלקת הנכסים, כיכר ספרא 1, ירושלים.

דניאל אוסטר  
פקיד הסדר המקרקעין  

למחוז ירושלים  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הכנת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת 101-0417873

 שם התכנית: הכרזה על סעיפים 77-78, 
 מתחם ]תכנית מפורטת להתחדשות עירונית 

בשכונת קטמונים ח-ט[, ירושלים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת 101-0417873.
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות

תחום התכנית:
ישוב: ירושלים, רחוב: גוננים ח-ט. 

שטח התכנית: 336 דונם.
שטח בין קואורדינטות 218640 לבין קואורדינטות 629080
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל אביב-יפו .

בין הרחובות בן צבי בצפון ונס לגויים בדרום, גרינבוים במזרח 
והיינריך היינה )ציר שלבים( במערב.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6992 חלקות במלואן: 16.
גוש: 6992 חלקי חלקות: 15, 57, 58.

גוש: 7053 חלקי חלקות: 34, 35, 36, 53.
גוש: 7054 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

.23 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
גוש: 7054 חלקי חלקות: 21.

גוש: 7055 חלקות במלואן: 31, 54, 57.
גוש: 7055 חלקי חלקות: 28, 30.

גוש: 7063 חלקי חלקות: 1, 3, 5, 6.
גוש: 7089 חלקי חלקות: 14, 15, 26, 52, 56, 57, 58, 59.

X: 177967 קואורדינטה
Y: 661465 קואורדינטה

מגרשים:
 ,601-616 ,501-507 ,401-408 ,301 ,220-248 ,201-215 ,101-106

901 בהתאם לתכנית תא/ במ/ 14/ 2523

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה, בהמשך לשכונת נווה עופר,    .1

לצד יצירת מוקד חדש לתעסוקה ומלונאות.
הפיכת רחוב בן צבי בתחום התכנית לשדרה עירונית עם    .2

שימושי תעסוקה ומסחר לאורכה.
תכנון רחוב הינריך היינה בתחום התכנית כרחוב עירוני ראשי    .3
מלונאות,  תעסוקה,  מגורים,   - מגוונים  שימושים  ולאורכו 

מסחר ומוסדות ציבור.
יצירת מנגנונים לפיתוח המקום לצורך יישומה של התכנית.   .4

קביעת מבנים לשימור כמנוף להתחדשות השכונה ויצירת    .5
זיקה למקום.

קביעת צמחייה בוגרת קיימת לשימור.   .6

עיקרי הוראות התכנית:
מגורים,  של  לשימושים  בנייה  וזכויות  יעודים  קביעת    .1
ועצים  מבנים  ציבור,  מבני  שצפ"ים,  מסחר,  תעסוקה, 

לשימור, תחנת דלק, מלונאות, דרכים, שבילים וכיוצ"ב.
מגוון,  בתמהיל  יח"ד  כ-1600  דיור,  יחידות  מס'  קביעת    .2

במבנים של עד 12 קומות.
במפגש  ומלונאות  תעסוקה  מסחר  עבור  זכויות  קביעת    .3
הרחובות בן צבי והינריך היינה בהיקף כולל של כ-100,000 
 25 בני  מגדלים  בשלושה  קרקעי,  על  ושירות  עיקרי  מ"ר 

קומות כל אחד.
ציבוריים  ושימושים  תעסוקה  מסחר,  שימושי  קביעת    .4
רחובות  יצירת  לצורך  בקומות הקרקע במגרשי המגורים, 

עירוניים.
ציבור,  למבני  ופיתוח  בינוי  ועקרונות  שטחים  קביעת    .5

שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים ותשתיות.
הקיימת  הבנייה  לפינוי  תכנוניים  עקרונות  קביעת    .6
בהתאמה לבינוי החדש ע"פ מתחמי פינוי, כך שתתאפשר 

בנייה חדשה טרם הפינוי בפועל.
מגרש  כל  של  לבינוי  ומחייבים  מנחים  עקרונות  קביעת    .7
המגרשים  שבין  ביחס  בינוי  עקרונות  וכן  עצמו  בפני 

השונים בשיטת "הבלוק הפתוח".

קביעת הנחיות לפיתוח רחובות פנימיים ושטחים ציבוריים    .8
פתוחים, פיתוח דרך בן צבי כשדרה עירונית, פיתוח רחוב 
שימושים  בתמהיל  ראשי  עירוני  כרחוב  היינה  הינרייך 
גרינבוים כשדרה המחברת בין המרקם  ופיתוח רח'  מגוון 

הותיק למרקם החדש. 
קביעת הנחיות לשימור מבנים ושמירת טבע עירוני קיים.   .9

קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות לאיחוד וחלוקה    .10
מחדש, לחלק מתחום התכנית.

ופיתוח,  אדריכלי  עיצוב  תכנית  להכנת  הנחיות  קביעת    .11
תנאים למתן היתרי בנייה ולתעודת אכלוס לרבות הוראות 

לבנייה ירוקה והתניות תחבורתיות.
קביעת הסדרי תנועה וחניה בתחום התכנית.   .12

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21/4/2016 ובילקוט הפרסומים 7252, התשעו, עמ' 5315, בתאריך 

.20/4/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גוריון 68 תל אביב-יפו טלפון: 03-7247262,  בן  תל אביב, שד' 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
501-0238790

שם התכנית:תוספות ושינויים בבניין קיים, רח' פדרמן, 
בני ברק

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0238790 

גרסת: הוראות - 15 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

בב/ 105/ ד/ 2 שינוי 
בב/ מק/ 105/ ס/ 1 שינוי 
בב/ מק/ 105/ מ/ 2 שינוי 

בב/ 136 שינוי 
בב/ 105/ א שינוי 
בב/ 105/ ב שינוי 

בב/ 105/ ס/ 2 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בני ברק רחוב: פדרמן דוזיה 7 , 9 .

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6790 חלקות במלואן: 24.
גוש: 6790 חלקי חלקות: 40.

X: 184653 קואורדינטה
Y: 667432 קואורדינטה
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מטרת התכנית:
תוספות ושינויים להסדרת בניין קיים בחלקה 24 וכדלהלן: 

בפועל.  הקיים  למצב  בהתאם  קיימים  מבנים  הסדרת    .1
)הכשרת עבירות בנייה( 

תוספת יח"ד, שטחים וקומות.    .2
שינוי בינוי וניוד שטחים בין הקומות.    .3

איחוד יח"ד שפוצלו.    .4
קביעת שטחים לשימושים ציבוריים.   .5

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטחים ויח"ד ושינויי בינוי וקווי בניין להסדרת בניין 

מגורים קיים, וכדלהלן: 
שינויים בקווי הבניין כמסומן בתשריט ועפ"י המצב הקיים    .1
בפועל, לא יותרו בליטות מעבר לקווי הבניין למעט סוכות.

2.  יותרו 49 יח"ד עפ"י הפירוט הבא: 
בקומת קרקע תחתונה: 6 יח"ד )3 בכל אגף(.  א.  
בקומת קרקע עליונה: 8 יח"ד )4 בכל אגף(.  ב.  
סה"כ בקומות א-ד: 32 יח"ד )16 בכל אגף(.  ג.  

ו–2  הצפוני  באגף  )אחת  יח"ד   3 הגג:  בקומת  סה"כ  ד.  
באגף הדרומי(. 

סה"כ שטחי הבניין לא יעלו על 5384.7 מ"ר עפ"י דין )כולל    .3
לא  ציבור,  שטחי  סוכות,  שטחי  שרות,  שטח  עיקרי,  שטח 
ושטחי  הגג  על  טכניים  מתקנים  מרפסות,  שטחי  כולל 

ממ"דים שיותרו עפ"י דין. 
קביעת דירות מס' 2 ו–30 )כפי שמסומן בנספח בינוי( ביעוד    .4

ציבורי לשימושי חינוך וקהילה בהיקף כולל של 182מ"ר
הבניין יכלול סה"כ 6 קומות וקומת גג )קומת קרקע תחתונה,    .5

קומת קרקע עליונה, 4 קומות טיפוסיות וקומת דירות גג(. 
קביעת הוראות בינוי ותנאים להוצאת היתר   .6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8456 עמוד  התשעו,   ,7299 הפרסומים  ובילקוט   21/07/2016

בתאריך 07/07/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
וכל  58 בני ברק 51100 טלפון: 03-5776579,  ירושלים  בני ברק, 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
שם תכנית: תכנית מתאר לרמת עמידר

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
היתר  יינתנו  שלפיהם  התנאים  את  לצמצם  החליטה  אביב 
של  תשריט  אישור  ו/או  בקרקע  לשימוש  היתרים  ו/או  בנייה 
מנוגדים  שאינם  בנייה  היתרי  הוצאת  ולאפשר  קרקע  חלוקת 

לעקרונות התכנון שהוצגו, בתחום תכנית מס' 506-0237651

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

במזרח : כביש 4
במערב :רחוב אריה בן אליעזר

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

גושים וחלקות:
מוסדר:

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

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

.458 - 379 ,374 ,372 ,365 - 361 ,358 ,354 - 353
גוש: 6184 חלקות במלואן: 29, 32 - 33, 40 - 51, 53, 59 - 110, 

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

בתנאים המוצעים:
 6183 גוש:   , מנדל  מתתיהו  רח'  לאורך  המגורים  במגרש  א. 

חלקה 454: בהתאם להחלטת הוועדה מיום 11.4.16.
לעניין   11.4.16 מיום  המחוזית  הוועדה  להחלטת  בהמשך  ב. 
הצפוני,  בחלקו  התפוצות  רחוב  לאורך  מגורים  מגרשי 
מגרשי המגורים  להם  יתווספו   78-59 חלקות:   ,6184 גוש: 
יהיו  בנייה  היתר  להוצאת  התנאים   :79-94 בחלקות 

כדלקמן: 
לא יותר מימוש לפי תמא/ 38.   )1

התפוצות  ברחוב  הגובלים  במגרשים  בנייה  היתר   )2
יותנה בהתקנת חנייה בתחום המגרש בהתאם לתקן 

התקף לעת הוצאת היתר הבנייה. 
מתחם תכנית רג/מק/1088/ 1 גוש: 6183 חלקות: 209-212,  ג. 

217-220: היתרי בנייה יהיו עפ"י התכניות התקפות.
150-  ,147  ,140-141 חלקות:   6183 גוש:  אצ"ל  מזרח  אזור  ד. 

 ,198-207 ,186-195 , 179-182 ,175 ,169-173 ,158-165 ,155
389- ,383-387 ,382 ,374 ,362 ,330 ,328 ,268 ,262 ,213-216

 ,444 ,442 ,439 ,417-420 ,406-415 ,399-404 ,394-396 ,392
446, 458. גוש 6181 חלקה 308:

תותר הוצאת היתרים מכח תמא/38 להריסה ובנייה   )1
ותוספת  הרחבות  מימוש  יותר  לחילופין  או  מחדש 
יח"ד על פי עקרונות תכניות רג/1309 ורג/1309/א על 

תיקוניהן.
לא יותר מימוש זכויות או תוספת קומות )עיבוי( מכח   )2

תמא/38.
בחיזוק מבנים ללא הריסה : קו בניין קדמי יהיה 2.5 מ'   )3
, קו בניין צידי יהיה 2.7 מ', קו בניין אחורי יהיה 3 מ'.

הקמת  תותר  תמ"א/38  מכוח  ובנייה מחדש  בהריסה   )4
בצפיפות  )קרקע++7גג(  קומות   9 עד  בגובה  מבנה 

מירבית כמפורט להלן:
יח"ד   4 בני  "בתי תותח"  קיימים  במגרשים בהם  א. 

תותר הקמת 16 יח"ד.
יח"ד   6 בני  "בתי תותח"  קיימים  במגרשים בהם  ב. 

תותר הקמת 22 יח"ד.
יח"ד   8 בני  "בתי תותח"  קיימים  במגרשים בהם  ג. 

תותר הקמת 26 יח"ד.
"בתי  שאינם  בניינים  קיימים  בהם  במגרשים  ד. 
תותח" תותר הקמת יח"ד במכפיל שלא יעלה על 

1:3.5 בכפוף לשיקול דעת הוועדה המקומית.
קדמי  בניין  קו  מ',   2.5 הרחוב  לחזית  הבניין  קו  ה. 

לרחוב התפוצות 2 מ'.
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תיקבענה נסיגות כלפי הרחוב בקומות העליונות: ו. 
קו בניין אחורי 4.5 מ', קו בניין צידי 3 מ'.  )1(

הבנייה תותנה בהותרה של רצועה של 1 מ'   )2(
בנוסף לשטחים המיועדים להפקעה בתכניות 
עולי  התפוצות,  דרך  להרחבת  מאושרות 

הגרדום וסיירת דוכיפת.
מבנייה  פנויה  תיוותר  מ'   1 ברוחב  הרצועה   )3(

ומגדרות.
ימדדו מקו המגרש לאחר  הנ"ל  קווי הבניין   )4(

הפרשת הרצועה ברוחב 1 מ'.
 ,115-132  ,95-112 חלקות:   6183 גוש:  אצ"ל  מערב  אזור  ה. 
 6183 גוש   .278  ,254-257  ,248-251  ,242-245  ,232-239

חלקות 227-229 מתוך תכנית רג/מק/4/1012:
מכוח  קומות  תוספות  או  זכויות  מימוש  יותר  לא   )1

תמא/38.
והנחיות  התקפות  התכניות  עפ"י  יהיו  בנייה  היתרי   )2

מרחביות לבתי תותח.
מתחם חזון איש מצפון לרחוב אליעזר גוש: 6183 חלקות:  ו. 
בהתאם  תתאפשר  בנייה  היתרי  הוצאת   :78  ,63  ,354

לתכניות התקפות ותמא/38 ובנוסף לתנאים הבאים: 
גובה הבניינים לא יעלה על 10 קומות,   )1

בהתאם  יהיה  תמא/38  במימוש  הדיור  יחידות  מס'   )2
למדיניות הועדה המקומית למימוש תמא/38 ברחבי 

העיר.
החנייה תיקבע בתחום המגרש על פי התקן התקף.  )3

תותר כניסה אחת בלבד לרכב למגרש.  )4
קווי הבניין במימוש תמא/38 בהריסה ובנייה מחדש   )5
הקבוע  הבניין  קו  )או  לחזית  מ'  מ–2  יפחתו  לא 
בתכנית התקפה, לפי הקטן(, 3 מ' לאחור, 3 מ' לצדדים 

במגרשים ששטחם 600 מ"ר ומעלה.
במגרשים ששטחם עד 599 מ"ר - 2.70 מ' לצדדים.  )6

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

בתאריכים 25-26/5/16.

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתנאים,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
67012 טלפון: 03-7632603, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 

ולבנייה רמת גן, המעגל 26 רמת גן טלפון: 03-6753515, 

כל מעוניין, בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי סעיף 78 לחוק להגיש 
ירושלים   ,2 קפלן  ולבנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  אל  ערר 

91061, טלפון 02-6701535 או 02-6701596.

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

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
507-0196840

 שם התכנית: רמפות זמניות לגשר מודעי - 
תא/מק/4492

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 507-0196840 

גרסת: הוראות - 32 תשריט - 20
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

רג/ 812 שינוי 
תא/ 1205 שינוי 
תא/ 2000 שינוי 

תא/ 9000/ א שינוי 
G /תא שינוי 

תא/ 679 שינוי 
תתל/ 18 כפיפות 

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

בהצטלבות בין כביש מס' 20 לגשר מודעי

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6108 חלקי חלקות: 329, 681, 686.
גוש: 6110 חלקי חלקות: 287, 290, 291, 293, 295, 297, 302, 305, 

.315 ,312 ,311 ,309 ,308 ,306
גוש: 6207 חלקי חלקות: 831, 835, 868.

X: 181100 קואורדינטה
Y: 665900 קואורדינטה

מטרת התכנית:
"מודעי"  גשר  עם  במפגש   20 מס'  דרך  שולי  בינוי  שינוי    .1
ציבורית  תחבורה  נתיבי  בין  קישור  שיאפשר  באופן 
שיפותחו בתחום רצועת הדרך של דרך מס' 20, על חשבון 
שולי הדרך הסלולים עם מסלולי הנסיעה בגשר "מודעי", 
וחניית האוטובוסים  ומתחנות  גישה אל  על מנת לאפשר 

בתחנת רכבת תל אביב מרכז - "סבידור".
ציבורית  לתחבורה  העדפה  הנותן  תנועה  פתרון  יצירת    .2

ושיפור הקישוריות בין אמצעי תחבורה ציבורית.
לשפר את ניצול תשתיות התחבורה הקיימות.   .3

עיקרי הוראות התכנית:
עיצוב  או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות  של  שינוי    .1
ללא  התכנון,  במרחב   ,20 מס'  דרך  שולי  של  אדריכליים 
רמפות  הקמת  באמצעות  תקפים,  קרקע  ייעודי  שינוי 
 20 מס'  כביש  רצועת  בתחום  זמניות  ציבורית  תחבורה 

למפלס גשר מודעי.
לעניין  תא/9000/א  תכנית  של  התנועה  נספח  עדכון    .2

הכניסות לגשר "מודעי".

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1956 עמוד  התשעו,   ,7167 הפרסומים  ובילקוט   31/12/2015

בתאריך 16/12/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גוריון 68 תל אביב-יפו טלפון: 03-7247262,  בן  תל אביב, שד' 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 5158 כפיפות 
ג/ 7770 כפיפות 
ג/ 8396 כפיפות 

ג/ 20697 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ביאליק  קרית  של  התעשיה  לאזור  ממזרח  נמצאת  התכנית 

ואתר הקומפוסט, לאורך נחל הנעמן

גושים וחלקות:
גוש: 10418 חלקי חלקות: 5.

גוש: 10440 חלקי חלקות: 1 - 2.
גוש: 10441 חלקי חלקות: 3, 6.
גוש: 18076 חלקי חלקות: 3, 5.

גוש: 18077 חלקות במלואן: 2, 4.
גוש: 18077 חלקי חלקות: 1, 3.
גוש: 18756 חלקי חלקות: 13.

X: 210000 קואורדינטה
Y: 752000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגנים  "חוק  לפי  ואכרזתה  טבע  לשמורת  השטח  ייעוד    .1
הלאומיים", שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 

התשנ"ח-1998 ולפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965.
הצומח  החי,  זה  ובכלל  והנוף,  הטבע  ערכי  על  לשמור    .2

והדומם, בשטח התכנית. 
בגדות  ונטיעות  אדם  נטע  יער  שטחי  ולהרחיב  להוסיף    .3

נחלים שאינם כלולים בתמ"א 22. 
לשמור על היער הקיים ובית הגידול הלח בשטח התכנית.  .4

הבטחת המשך קיומו ותפקודו של הנחל וסביבתו לצורך    .5
בד  ותרבות,  נוף  אקולוגיה,  ערכי  ופיתוח  שיקום  שימור, 

בבד עם הבטחת תפקודו כעורק ניקוז. 
והיער  השמורה  של  המדוייקים  גבלותיהם  את  לקבוע    .6

וליצור "בהירות תכנונית" לשטחי תמ"א 35 ותמ"מ 9/2.
לדייק את גבולות השמורה והיערות בהתאם למצב הקיים    .7

בשטח.

עיקרי הוראות התכנית:
יום,  חניוני  פיתוח  ידי  על  למטיילים  השטח  את  להסדיר    .1

שבילי הליכה, שבילי אופניים, תצפיות וגשרים.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד.    .2

קביעת הוראות בנייה הנחיות בינוי ופיתוח אקסטנסיבי   .3
קביעת תנאים למתן היתרים.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19/2/2016 ובילקוט הפרסומים 7195, התשעו, עמ' 3019, בתאריך 

.28/1/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
מטה אשר -ד.נ גליל מערבי, טלפון: 04-9879621, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':261-0402651
שם התכנית:הסדרת הבינוי בראס אלבלאט - 

שפרעם - ג/ 22691
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0402651 

גרסת: הוראות - 9 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 11383 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם .

מרכז מסחרי חדש מערבית למבנה העירייה, רחוב מס' 300.

גושים וחלקות:
גוש: 10308, מוסדר, חלקי חלקות: 28.

X: 216505 קואורדינטה
Y: 745391 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ליצירת  ומסחר למסחר ומשרדים  ייעוד מאיזור מגורים  שינוי 

מסגרת תיכנונית לבנייה קיימת.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד מאיזור מגורים ומסחר למסחר ומשרדים.

2. קביעת הוראות למתן היתר בנייה.
3. קביעת זכויות בנייה ושינוי בהוראות הבנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9/9/2016 ובילקוט הפרסומים 7333, התשעו, עמ' 9510, בתאריך 

.1/9/2016

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

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':ג/ 21110

שם התכנית:שמורת טבע ויער כרי נעמן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': ג/ 21110 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות בחלק מתחום התכנית
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 2590 שינוי  
תממ/ 2/ 9 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תמא/ 35 כפיפות  
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ממערב לדרך העולה להר תבור 

X: 235880 קואורדינטה
Y: 733085 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: הגליל המזרחי.

גושים וחלקות:
גוש: 16971, מוסדר, חלקי חלקות: 20, 45, 47, 48.

מטרת התכנית:
הקמת בריכה מים עליונה בדבוריה

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מגן לאומי לשטח גן לאומי עם הוראות מיוחדות

שינוי ייעוד מדרך מאושרת לשטח גן לאומי עם הוראות מיוחדות
קביעת הוראות וזכויות בנייה
קביעת הוראות לשיקום נופי

הסדרה סטאטוטורית לבריכת מים 

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

נצרת עילית 17000 

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: טבריה, גלילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 17982
שם התכנית:מתקן הנדסי פוליה קידוחי כנרת 5 ו–10ב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 17982 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10910 שינוי 
ג/ 7505 שינוי 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':201-0258244
שם התכנית: אזור משקי קיבוץ חניתה - הקורן

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 201-0258244 

גרסת: הוראות - 16 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 3326 שינוי  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גשר הזיו .

סמוך למאגר קורן, מזרחית לקיבוץ גשר הזיו

גושים וחלקות:
גוש: 18225, מוסדר, חלקי חלקות: 7.

X: 212256 קואורדינטה
Y: 771315 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח חקלאי לייעוד חקלאי עם הנחיות מיוחדות 
לצורך הקמת לולים, רפת ומרכז לוגיסטי לקיבוץ חניתה בסמוך 

למאגר קורן.

עיקרי הוראות התכנית:
הנחיות  עם  חקלאי  לייעוד  חקלאי  שטח  ייעוד  שינוי    .1

מיוחדות - לולים, רפת ומרכז לוגיסטי.
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.   .2

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.   .3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16/9/2016 ובילקוט הפרסומים 7349, התשעו, עמ' 10211, בתאריך 

.21/9/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
מטה אשר -ד.נ גליל מערבי, טלפון: 04-9879621, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גלילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':299-0375238

שם התכנית: בריכת מים עליונה - דבוריה ג/22512
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
מקומית מחוזית מחוז צפון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 

299-0375238 גרסת: הוראות - 11 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
ג/ 16127 כפיפות 
תמא/ 13 כפיפות 
ג/ 11764 כפיפות 

טה/ מק/ 287/ 14 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טבריה רחוב: הנשיא ויצמן 30 .

X: 742800 קואורדינטה
Y: 248100 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 15284 חלקי חלקות: 78, 95.
גוש: 15286 חלקות במלואן: 138.

גוש: 15286 חלקי חלקות: 137, 173.

מטרת התכנית:
 ,30 ויצמן  הנשיא  ברח'  תעסוקה  אזור  והסדרת  מחדש  תכנון 

טבריה.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת הוראות בנייה לשטח המתחם בקו כחול לפי התשריט    .1

המצורף.
שינוי ייעוד ממלאכה זעירה ושצ"פ לשטח למסחר ותעשייה    .2

קלה ומלאכה.
הוספת קומה לכל המתחם.   .3

הגדלת אחוזי בנייה.   .4
קביעת תכסית קרקע.   .5

ביצוע שטח חניה וכביש שרות / גישה ע"ח שצ"פ.   .6
מאזן חניות לפי דרישות לשטח מסחרי.   .7

הנחיות אדריכליות לחזית אחידה.   .8
שינוי קוי בנין.   .9

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה טבריה, טבור הארץ טבריה טלפון: 04-6739526

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
מקומית מס': ג/ 21722

שם התכנית: שינוי ייעוד לאטרקציה תיירותית
מס':  תכנית  הפקדת  הודעת  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
ג/ 21722, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק 

ג/ 15600 כפיפות 
ג/ 18071 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טבריה .

יישוב: מקומית מחוזית מחוז הצפון .

גושים וחלקות:
גוש: 15725 חלקי חלקות: 9, 25.

X: 249770 קואורדינטה
Y: 745650 קואורדינטה

מטרת התכנית:
להקמת  הוראות  ומתן  קיים  מתקן  של  סטאטוטורטית  הסדרה 

מתקנים נוספים.

עיקרי הוראות התכנית:
הנדסיים,  מתקנים  המיועד  לשטח  הקרקע  ייעוד  שינוי    .1
שביל בסובב כנרת, שמורת חוף והגדרת זיקת הנאה לדרך.

התווית דרך גישה שתחבר את המתקן לדרך מאושרת.   .2
קביעת הוראות בנייה בשטח המיועד למתקנים הנדסים.   .3

תוך  נופי-סביבתי  לפיתוח  הנחיות  ומתן  הוראות  קביעת    .4
אימוץ ההנחיות של תמ"א 13 תיקון 10.

מתן הקלה מת"א 13 לבניית מתקן הנדסי לטיפול באיכות    .5
לתעלת  וחיבורו  המים  מקו  מ'  ה–50  בתחום  האגם  מי 

המוביל המלוח הקיימת.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22/7/2016 ובילקוט הפרסומים 7299, התשעו, עמ' 8463, בתאריך 

.7/7/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ולבנייה טבריה, טבור הארץ טבריה טלפון: 04-6739526, ועדה 
מקומית לתכנון ולבנייה מקומית מחוזית מחוז צפון, דרך קרית 
וכל המעוניין רשאי לעיין בה   , הממשלה נצרת עילית 17000 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/ 21515
שם התכנית:שינוי ייעוד קרקע ברחוב הנשיא ויצמן, 

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

מופקדת תכנית מפורטת מס': ג/ 21515 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 287 שינוי 
ג/ 6497 שינוי 
ג/ 4915 שינוי 

ג/ 18071 שינוי 
ג/ 3416 שינוי 
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19126 חלקות במלואן: 12, 44, 45.
גוש: 19126 חלקי חלקות: 38, 46.

גוש: 19127 חלקי חלקות: 33, 93, 98, 99.
X: 230050 קואורדינטה
Y: 759500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדלת השטח למבנים ומוסדות ציבור, הסדרת מערכת הדרכים 

וקביעת זכויות והוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי ייעוד מיעוד מגורים למבנ"צ.

- הסדרת מערכת דרכים.
- קביעת זכויות והוראות בנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 6/5/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
וכל המעוניין   ,04-9580693 טלפון:  כרמיאל  הכרם,  בית  בקעת 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':257-0306332
שם התכנית:מתקן תחנת שאיבת ביוב-אכסאל

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 257-0306332 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6540 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מדרום - מערב ליישוב אכסאל

גושים וחלקות:
גוש: 16916, מוסדר, חלקי חלקות: 2, 4.

X: 230045 קואורדינטה
Y: 730875 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקצאת שטח עבור מתקן הנדסי "מתקן תחנת שאיבת ביוב"

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד למתקן הנדסי.

קביעת הוראות למתן היתר בתחום התכנית.
קביעת הוראות וזכויות בנייה בתחום התכנית.

גישה  ישמש כדרך  השטח החקלאי בעל ההנחיות המיוחדות 
הייעוד  שטח  דרך  רק  תותר  למתקן  והגישה  ההנדסי  למתקן 

למתקנים ההנדסיים ולא דרך השפ"פ.

פורסמה בעיתונים בתאריך  והבנייה, התשכ"ה-1965,  התכנון 
 ,1835 עמוד  התשעה,   ,6942 הפרסומים  ובילקוט   26/12/2014

בתאריך 15/12/2014.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 8588 שינוי 
גנ/ 18082 שינוי 
גנ/ 16812 שינוי 
ג/ 11918 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר כנא .

גושים וחלקות:
גוש: 17391 חלקות במלואן: 25.
גוש: 17393 חלקות במלואן: 18.

גוש: 17393 חלקי חלקות: 48.

מטרת התכנית:
הקמת מרכז מבקרים

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים ב' לאטרקציה תיירותית

קביעת הוראות בנייה ביעוד אטרקציה תיירותית

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  מקומית  ועדה  ובמשרדי:   ,04-6508555 טלפון:   1753005
טלפון:   17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  העמקים,  מבוא   ולבנייה 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ושעות  בימים   ,04-6468585
.www.pnim.gov.il לקהל. וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בקעת בית הכרם

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':260-0364646

שם התכנית:ג/22923 -הרחבת שטח מבני ציבור 
והסדרת מערכת דרכים-נחף

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

260-0364646 גרסת: הוראות - 18 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 999 שינוי 
ג/ 6775 שינוי 

ג/ 11243 שינוי 
בבכ/ מק/ 6775/ 10/ 14 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נחף רחוב: חקל אלמע'רה

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

תשמ"ט - 1989.

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

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

פר"ק 1286-01-17

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

ח"פ בע"מ,  קום  סיטי  ספארק  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-506831-0

והמבקשת: אמסלם תיירות ונופש בע"מ, ח"פ 51-100769-2, 
ע"י ב"כ עו"ד נועם רז, מטישמן, פריצ'י, לוין, צדוק ושות', משרד 
פקס'  ,03-5620563 טל'  אביב,  תל   ,10 הארבעה  רח'  דין,   עורכי 

.03-5620565

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.3.2017 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 
ימי  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

עבודה לפי תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

נועם רז, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 26575-01-17

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

שמירה  לאבטחה  חברה  המלך  דוד  חברת  פירוק  ובעניין 
ותחזוקה בע"מ, ח"פ 51-395075-8,

לב  אריה  עו"ד  ב"כ  ע"י  לוין,  פלוטקין  אלה  והמבקשת: 
גנדלמן, מרח' היצירה 29, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.3.2017 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.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2/9/2016 ובילקוט הפרסומים 7327, התשעו, עמ' 9324, בתאריך 

.24/8/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
טלפון:   17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  העמקים,  מבוא  ולבנייה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6468585
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה חרמון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
256-0416503

שם התכנית:קרית חינוך -עין קניה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה 
 256-0416503 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  החרמון 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 17089 שינוי 
ג/ 19243 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תממ/ 2/ 3 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרום מערבית לישוב סמוך לנחל סער

X: 268150 קואורדינטה
Y: 793000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת קריית חינוך בדרום הישוב עין-קניה

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ללא ייעוד לשטח ציבורי למבני חינוך 

שינוי ייעוד משטח ללא ייעוד לשטח מגורים ג'
שינוי ייעוד משטח ללא ייעוד לשטח דרך מוצעת.

התווית דרך גישה למתחם קריית החינוך.
קביעת הוראות וזכויות בנייה.

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

מעלה החרמון, מסעדה 12439 טלפון: 04-6983608
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 16.2.2017.

סולימאן עאמר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 21400-12-16

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

ובעניין פירוק חברת סיירת קוברה בע"מ, ח"פ 51-400816-8,

מרח'  ענאן,  דאגר  עו"ד  ב"כ  ע"י  פארס,  רשא  והמבקש: 
הגליל 33/5, כרמיאל 2190201,

בקשה  הוגשה   11.12.2016 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 

14.2.2017 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12:00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.7.2.2017

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

דאגר ענאן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 26109-01-17

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

ח"פ בע"מ,  מזון  דברי  שיווק  ר.ר.פ.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-369905-8

והמבקש: יורי נורמיסטרוב, ע"י ב"כ עו"ד דאגר ענאן, מרח' 
הגליל 33/5, כרמיאל 2190201,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2017 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12:00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.27.3.2017

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

דאגר ענאן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

ביום 8.3.2016.

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

אריה לב גנדלמן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 29385-01-17

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

ובעניין פירוק חברת ישאל )אמלט( בע"מ, ח"פ 51-124912-0,

להסדר  הנאמן  תפקיד  בעל  גיסין,  גיא  עו"ד  והמבקש: 
ועל  בעצמו  בע"מ,   )1993( השקעות  אמלט  חברת  של  הנושים 
ידי ב"כ ממשרד גיסין ושות', עורכי דין, מרח' הברזל B38, תל 

אביב 69710, טל' 03-7467777, פקס' 03-7467700.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.3.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12:00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.12.3.2017

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

גיא גיסין, עו"ד  
נאמן להסדר נושים  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 24891-11-16

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

נקיון  שירותי  הגליל  מרכז  ו.ש.ס.  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-211477-8,

והמבקש: זידאן מדאח, ע"י ב"כ עו"ד סולימאן עאמר, מרח' 
טרומפלדור 21, ת"ד 582, עכו 24503,

בקשה  הוגשה   10.11.2016 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 

2.3.2017 בשעה 11.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   11.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.26.2.2017
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/03/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד נגה בשן ענבר, רח' חרושת 74, קריית 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ביאליק, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שלמה ויזמן, מפרק 

סקנדל )ביגוד( בע"מ 
 )ח"פ 513440859(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   18/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נורית 

כהן, מרח' הרב קוטלר 3, בני ברק, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/04/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נורית כהן, מפרקת 

קוטר מדידות ושירותי בצוע בע"מ 
 )ח"פ 511250078(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   09/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן 

קופל, מרח' שיטה 18, מיתר, 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. 

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 63284-12-16

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

ח"פ בע"מ,  הכרמל  טירת  קפה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-528210-1

והמבקשת: טירת הכרמל טריידינג בע"מ, ח"פ 51-458248-5, 
ע"י ב"כ עו"ד רון חכים, ממשרד אטיאס פרוכטר ושות', עורכי דין, 

רח' פלי"ם 6, חיפה 3309509.

בקשה  הוגשה   29.12.2016 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 

19.3.2017 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12:00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 5.3.2017.

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

רון חכים, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

אברון יו-עד בע"מ
)ח"פ 51-476367-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.2.2017, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' החשמל 
18, קומה 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר יצחק, מפרק

דרים רהיט בע"מ 
 )ח"פ 514073527(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   21/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

ויזמן, מרח' כלנית 6, כרמיאל 21960, למפרק החברה.
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אילומינטי פרונט )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512819913(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   30/11/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדב 

כהן, מבית שערים, 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 05/03/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.        
נדב  כהן, מפרק 

אדרעי אחזקות משפחתיות בע"מ 
 )ח"פ 515267094(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/01/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

סטיבן קנטור, מרח' הנחושת 4, 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.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק 

לירן ואבישי בע"מ 
 )ח"פ 515095248(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/01/2017 
לירן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שניצר, מרח' הרשת 17, בת ים, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
יונתן קופל, מפרק 

עיצובים שלטי פלריג בע"מ 
 )ח"פ 513631184(

)בפירוק מרצון(

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

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

חשמונאי קטלן, מכפר בלום, 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 05/03/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
חזי חשמונאי קטלן, מפרק 

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

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,6407515 תל–אביב-יפו   ,22 הוברמן  מרח'  לאלו,  מרדכי  דן 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/05/2017 
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. 

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

יניב ביטון, מפרק 

סוכנות לאומית לביטוח אשדוד 1963 בע"מ 
 )ח"פ 510401383(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/12/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
מודיעין-מכבים-רעות   ,68 יוסף  מרח'  קריאל,  יצחק  אסף 

7175677, 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.

אסף יצחק קריאל, עו"ד, מפרק 

זיני בייבי הלת קייר פרודקטס בע"מ 
 )ח"פ 512373069(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/01/2017 
יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

זינמן, מרח' גורדון 22, קריית יערים, 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.

יוסף זינמן, מפרק 

מ. זולוטוב ושות' מהנדסים-ניהול פרויקטים בע"מ 
 )ח"פ 513735183(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24/11/2016 
משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

זולוטוב, מרח' ניסנבוים 3, 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.

לירן שניצר, מפרק 

קופת לאן בע"מ 
 )ח"פ 513243907(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רעי 

מילר, מרח' סוקולוב 34, רמת השרון 4723503, 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.

רעי מילר, עו"ד, מפרק 

לאן תיירות ונופש בע"מ 
 )ח"פ 512513656(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רעי 

מילר, מרח' סוקולוב 34, רמת השרון 4723503, 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.

רעי מילר, עו"ד, מפרק 

גיא יניב - תנופה בס"ד בע"מ 
 )ח"פ 515148203(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/01/2017 
יניב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ביטון, מרח' אלוני ניסים 19, 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.



ילקוט הפרסומים 7429, כ"ד בטבת התשע"ז, 22.1.2017  2608

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

יצחק ליכטנפלד, מפרק 

אורבניסט טק בע"מ 
 )ח"פ 515187284(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/01/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אורון אביקסיס, מרח' אריה דולצ'ין 22, 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.

אורון אביקסיס, עו"ד, מפרק 

אחים חוא בע"מ 
 )ח"פ 512613860(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/01/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,16164 נצרת  53א,  השישי  פאולוס  מרח'  עסל,  אל  אבו  זאהי 

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.

זאהי אבו אל עסל, עו"ד, מפרק 

רחוב הבנים 21 בע"מ 
 )ח"פ 515149953(

)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 04/03/2017 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' יהושע 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,9 חנקין 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלדד סורק, עו"ד, מפרק

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

משה זולוטוב, מפרק 

לונג פון בע"מ 
 )ח"פ 514200302(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/06/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי 

צוקרמן, מרח' הירקון 113, 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.

שי צוקרמן, עו"ד, מפרק 

אינטרטל השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512860446(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף טל, 

מרח' סשא ארגוב 23/6, 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.

יוסף טל, מפרק 

נט-מד בע"מ 
 )ח"פ 513196576(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/01/2017 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ליכטנפלד, מרח' רחבת אילן 14, גבעת שמואל, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
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התיבה של בוני בע"מ 
 )ח"פ 514072578(

)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 15/03/2017 בשעה 15:00, אצל המפרק, רח' נח"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון,   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אופק יעקב בלאיש, עו"ד, מפרק

קיבוץ הזורע אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 510312853(

)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'  החברה,  במשרדי   ,10:00 בשעה   05/03/2017 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הזורע,   ,1 הזורע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שי נותקין פולניצר, עו"ד, מפרק

ג.ז.א שוקי הון בע"מ
)ח"פ 51-432582-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי גיא, מרח' לינקולן 

20, בית רובינשטיין, טל' 03-6240240, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אורלי גיא, עו"ד, מפרקת

איירונסטון רילאסטייט אינווסטמנטס בע"מ
)ח"פ 51-506092-9(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, על כינוס אסיפת נושים של החברה 
הישיבות  בחדר   ,11.00 בשעה   ,16.2.2017 ביום  שתתקיים  הנ"ל, 

במשרדי שבלת ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב.

לופ פרומין בע"מ 
 )ח"פ 511472151(

)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'  החברה,  במשרדי   ,12:00 בשעה   05/03/2017 ביום  תתכנס 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שוהם,   ,2 רימון 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ליטל כהן, עו"ד, מפרקת

העל תשורה אחזקות )2006( בע"מ 
 )ח"פ 513866400(

)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 
קרן  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   05/03/2017 ביום  תתכנס 
היסוד 38, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף כהן בנמלך, עו"ד, מפרק

ווי.זד. גלגלים חכמים בע"מ 
 )ח"פ 515065654(

)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 05/03/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' האלון 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צורית,   ,11
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ישראל זהבי, מפרק

פאקסתולוג'י בע"מ 
 )ח"פ 514653773(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19/03/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  סילבר,  בית   ,7 הלל  אבא  דרך 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ירון גולדין, עו"ד, מפרק
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פליטק בע"מ
)ח"פ 51-172188-8(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, על כינוס אסיפת נושים של החברה 
הישיבות,  בחדר   ,11.00 בשעה   ,16.2.2017 ביום  שתתקיים  הנ"ל, 

במשרדי שבלת ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק מטעם 
הנושים.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק  

ד.ל.מ מוצרי מזון קפואים בע"מ
)ח"פ 51-401323-4(

)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 
מימוני  עו"ד  משרד  אצל   ,14.00 בשעה   ,26.2.2017 ביום  תתכנס 
שלוש )עו"ד אסנת אהרוני-שלחון(, רח' החשמונאים 100, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אסנת אהרוני-שלחון, עו"ד, רו"ח, מפרקת

יעל הירשפלד בע"מ
)ח"פ 51-493246-6(

)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 
החברה,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,28.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שנקר 16, הרצליה,  לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל זלצר, מפרקת  

נ.א.ה )ניהול, אחזקות והשקעות( בע"מ
)ח"פ 51-267059-7(

)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 
תתכנס ביום 5.3.2017, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' כצנלסון 24, 
גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא לייכטר, עו"ד, מפרק  

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק מטעם 
הנושים.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק  

דורנין בע"מ
)ח"פ 51-169103-2(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, על כינוס אסיפת נושים של החברה 
הישיבות,  בחדר   ,11.00 בשעה   ,16.2.2017 ביום  שתתקיים  הנ"ל, 

במשרדי שבלת ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק מטעם 
הנושים.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק  

צ'ופאיה בע"מ
)ח"פ 51-235456-4(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, על כינוס אסיפת נושים של החברה 
הישיבות,  בחדר   ,11.00 בשעה   ,16.2.2017 ביום  שתתקיים  הנ"ל, 

במשרדי שבלת ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק מטעם 
הנושים.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק  

מידה מערכות מטבח בע"מ
)ח"פ 51-230883-4(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, על כינוס אסיפת נושים של החברה 
הישיבות,  בחדר   ,11.00 בשעה   ,16.2.2017 ביום  שתתקיים  הנ"ל, 

במשרדי שבלת ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק מטעם 
הנושים.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק  

מדיטרייניאן או ג'י בע"מ
)ח"פ 51-437310-9(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, על כינוס אסיפת נושים של החברה 
הישיבות,  בחדר   ,11.00 בשעה   ,16.2.2017 ביום  שתתקיים  הנ"ל, 

במשרדי שבלת ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק מטעם 
הנושים.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק  




