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הודעה על הפסקת כהונה של שר

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה  ,כי
כהונתו בממשלה של השר אורי אורבך ז"ל פסקה ביום פטירתו,
כ"ג בשבט התשע"ה ( 16בפברואר  ,)2015וכי בהתאם לסעיף
(24ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,1קבעה הממשלה כי השר נפתלי
בנט ממלא את תפקיד השר לאזרחים ותיקים.

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
1

ל' בשבט התשע"ה ( 19בפברואר )2015
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על הפסקת כהונה של סגני שרים
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )8לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי על פי סעיף  )2(26לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה ביום י"ג באדר התשע"ה ( 4במרס  )2015כהונתם של
סגני השרים המפורטים להלן:
חבר הכנסת צחי הנגבי חדל לכהן בתפקיד סגן שר במשרד
הבריאות.3
חבר הכנסת אבי וורצמן חדל לכהן בתפקיד סגן שר במשרד
החינוך.4
חברת הכנסת ציפי חוטובלי חדלה לכהן בתפקיד סגנית
שר במשרד המדע הטכנולוגיה והחלל.5
י"ז באדר התשע"ה ( 8במרס )2015
(חמ )3-3281

2
3
4
5

על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,22001-נמסרה
הודעה לכנסת.
י' באדר התשע"ה ( 1במרס )2015
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
י"פ התשע"ה ,עמ' .3042
י"פ התשע"ה ,עמ' .2886
י"פ התשע"ה ,עמ' .3042

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
מודיעים בזה ,לפי סעיף (25ב) לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט ,11969-כי ממלא מקום בא כוח סיעת
"ישראל ביתנו" הוא חבר הכנסת אלכס מילר במקום חברת
הכנסת פניה קירשנבאום.2
י"ד באדר התשע"ה ( 5במרס )2015
(חמ -3-16ה)2

2

לפי חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) ,התשמ"ג1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק מניעת זיהום הים
(הטלת פסולת) ,התשמ"ג( 11983-להלן  -החוק) ,אני ממנה את
אשר קדוש לחבר בוועדה למתן היתרים לפי החוק ,כנציג שר
התחבורה ,במקום בני רוז'נסקי.2
ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים 3תתוקן לפי זה.

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )8לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי על פי סעיף  )2(26לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה ביום כ"ב בשבט התשע"ה ( 11בפברואר  )2015כהונתו
של חבר הכנסת אופיר אקוניס כסגן שר במשרד להגנת הסביבה.3
ו' באדר התשע"ה ( 25בפברואר )2015
(חמ )3-3281

3

י"ג באדר התשע"ה ( 4במרס )2015
(חמ -3-1715ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
וממלא מקום השר להגנת הסביבה
1

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
2

ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"א ,עמ' .922
י"פ התשע"ד ,עמ' .7142

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים

הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר

1

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשס"א ,עמ' .168

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-

1

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1

מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד:
הממשלה ,2קבעה הממשלה כי השר משה יעלון יזמן את
ישיבות הממשלה וינהלן ,בעת העדרו של ראש הממשלה
מהארץ ,מיום י' באדר התשע"ה ( 1במרס  )2015עד יום י"ב
באדר התשע"ה ( 3במרס .)2015

2
3

ס"ח התשמ"ג ,עמ' .110
י"פ התשס"ו ,עמ' .3852
י"פ התשמ"ד ,עמ' .3217

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
י"פ התשע"ה ,עמ' .2886
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ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק מניעת זיהום הים
ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,אני ממנה
את אשר קדוש לחבר בוועדה למתן היתרים לפי החוק ,כנציג
שר התחבורה ,במקום בני רוז'נסקי.2
ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים 3תתוקן לפי זה.

המדינה והיועץ המשפטי לממשלה ,אני מטיל על משה וייס,
סגן מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,למלא את
תפקיד מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,מיום י"ט
בכסלו התשע"ה ( 11במרס  ,)2015לשלושה חודשים או עד
למינוי של קבע ,לפי המוקדם.
י"ט באדר התשע"ה ( 10במרס )2015
(חמ -3-1173ה)1
יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר

י"ג באדר התשע"ה ( 4במרס )2015
(חמ -3-2183ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
וממלא מקום השר להגנת הסביבה
1
2
3

ס"ח התשמ"ח ,עמ' .118
י"פ התשס"ה ,עמ' 2160
י"פ התש"ן ,עמ' .3363

מינוי רשות מוסמכת
לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח משולב] ,התשל"ט1979-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "רשות מוסמכת" שבסעיף
 1לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט( 11979-להלן
 הפקודה) ,אני ממנה בזה את משה ויצמן לרשות מוסמכתלעניין הפקודה.

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני ממנה את ד"ר רוני עוזרי
למנהל השירותים הווטרינריים ביום י"ד באדר התשע"ה (5
במרס  )2015עד יום י"ז באדר התשע"ה ( 8במרס .)2015
ז' באדר התשע"ה ( 26בפברואר )2015
(חמ -3-1469ה)1
1

מינוי של אבנר פלור - 2בטל.

מינוי לראש אבות בית הדין הרבני

כ' באדר התשע"ה ( 11במרס )2015
(חמ -3-144ה)1
1
2

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;84התשכ"א ,עמ' .81

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1995-

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
י"פ התשס"ט ,עמ' .2560

מינוי ממונה
לפי תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) ,התשע"ג2013-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות שירותי תיירות (בתי
מלון) ,התשע"ג( 12013-להלן  -התקנות) ,אני ממנה את מירב
פלג ,עובדת משרדי ,לממונה לעניין התקנות.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ד) לחוק הדיינים,
התשט"ו ,11995-אני ממנה את הרב יצחק אלמליח ,אב בית
הדין הרבני האזורי בתל אביב ,לראש אבות בין הדין הרבני
האזורי בתל אביב ,מיום כ"ט באייר התשע"ה ( 18במאי )2015
לתקופה של ארבע שנים.
ג' באדר התשע"ה ( 22בפברואר )2015
(חמ -3-403ה)4

1

יצחק יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ' .295

תוקף המינוי כל עוד המתמנה עובדת משרד התיירות.
כ"ד באדר התשע"ה ( 15במרס )2015
(חמ -3-1180ה)1

מינוי מפקח על ההקדשות
עוזי לנדאו
שר התיירות

1

ק"ת התשע"ג ,עמ' .532

הודעה על הטלת תפקיד מנהל השירותים
להגנת הצומח ולביקורת
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

לפי תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל  -התשנ"ג
בתוקף סמכותי לפי תקנה ק"צ( )1לתקנות הדיון בבתי
הדין הרבניים בישראל  -התשנ"ג ,1אני ממנה את רפאל אסרף,
למפקח על ההקדשות ,מיום י"ח באדר התשע"ה ( 9במרס )2015
עד יום ו' בשבט התשע"ז ( 2בפברואר .)2017
י"ח באדר התשע"ה ( 9במרס )2015
(חמ -3-2433ה)2
יצחק יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ג) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולאחר התייעצות עם נציב שירות
1
1

י"פ התשנ"ג ,עמ' .2299

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

4279

הודעה בדבר התפטרות מועמד לכנסת ה–20

הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-

לפי חוק רשות העתיקות ,התשמ"ט1989-

בהתאם לסעיף  87לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה בדבר התפטרות מועמדים
לכנסת ה– ,20כמפורט להלן:

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק רשות
העתיקות ,התשמ"ט- 11989-

.1

המועמד טלב סאנע מרשימת "הרשימה הערבית" התפטר
ביום כ"ה באדר התשע"ה ( 16במרס .)2015

.2

המועמד מוסה אבו סהיבאן מרשימת "הרשימה הערבית"
התפטר ביום כ"ה באדר התשע"ה ( 16במרס .)2015

.1

הודעתי מיום ד' באדר התשע"ה ( 23בפברואר  )2015בדבר
רשימת המועמדים לכנסת העשרים 2תתוקן לפי זה.
כ"ז באדר התשע"ה ( 18במרס )2015
(חמ -3-16ה)7

.2

סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–20
1
2

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
י"פ התשע"ה ,עמ'  ,3938עמ'  3954ועמ' .4075

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את העובדים
לימור רביב ואבי חיים ,להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם
עוסקים בעסק טעון רישוי או שקיים להם יסוד סביר לחשוב
שעוסקים בהם בעסק כאמור ,כדי לבדוק אם מקיימים בו את
הוראות החוק והתקנות על פיו ,לרבות תנאים ברישיון או
בהיתר זמני שנקבעו בסעיף  7לחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.
י"ז באדר התשע"ה ( 8במרס )2015
(חמ -3-2495ה)2
1

גילי צימנד
הממונה על איכות הסביבה
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשע"ב ,עמ' .741

מינתה מועצת רשות העתיקות את העובדים המפורטים
להלן להיות מפקחים על ביצוע חוק העתיקות,
התשל"ח- 21978-
		
קריספין שחר

גולדינג מאיר ניסים

		
זידאן עדנאן

כהן רותם

		
קוברין פדריקו

קהלני נופר

		
אורון מיה

אורמן חן

ביטלה מועצת רשות העתיקות את מינוי העובדים שלהלן
למפקחים על ביצוע חוק העתיקות ,התשל"ח- 1978-
		
דרזנר ליאור

סביח פאיז

		
גולן לי–אור

גלעד יפה

		
רוזנבליט זינה

ונדה חנניה

		
לירן רועי

שיף מנחם

		
ולדה כרמל

חלחל פואד

		
טימר נטשה יונה

גלעדי צילי

ט"ו בשבט התשע"ה ( 4בפברואר )2015
(חמ )3-2314
ישראל חסון
מנהל רשות העתיקות
1

ס"ח התשמ"ט ,עמ' .88

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב( 11952-להלן
 החוק) ,אני מודיע כי הארכתי ביום ז' באדר התשע"ה (262
בפברואר  )2015את תוקפם של הרישיונות "/364אלון "A
ו–"/366אלון  3"Cעד יום ז' באלול התשע"ה ( 1בספטמבר )2015
לפי סעיף (18ב)( )2לחוק.
י' באדר התשע"ה ( 1במרס )2015
(חמ -3-629ה)1
אלכנסדר וורשבסקי
הממונה על ענייני הנפט

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 22כה לחוק הגנת הצרכן,
התשמ"א( 11981-להלן  -החוק) ,אני אוצלת את סמכויותיי
לפי פרק ה' :1אכיפה מינהלית ,למעט לעניין קביעת נהלים
לפי סעיפים 22יג ו–22טז לחוק ,לסגני ולעובד הרשות האחראי
לנושא העיצומים הכספיים.
ו' באדר התשע"ה ( 25בפברואר )2015
(חמ )3-1441

1

תמר פינקוס
הממונה על הרשות להגנת הצרכן
ולסחר הוגן
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;248התשע"ד ,עמ' .622
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1
2
3

ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
י"פ התשע"ג ,עמ'  ;1357התשע"ד ,עמ' .610
י"פ התשע"ג ,עמ'  ,1357התשע"ד ,עמ' .610

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב( 11952-להלן
 החוק) ,אני מודיע כי הארכתי ביום י"ט בשבט התשע"ה1

ס"ח התשי"ב ,עמ' .322

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

( 8בפברואר  )2015את תוקף רישיון "/343אירוס" 2עד יום ה'
בתמוז התשע"ה ( 22ביוני  )2015לפי סעיף (18ב)( )2לחוק.

ת"י  4151חלק  - 1עיקור של התקנים רפואיים  -דרישות לסימון
המילה "סטרילי" (מעוקר) על התקנים רפואיים :דרישות
עבור התקנים רפואיים מעוקרים בצורתם המוגמרת,
מפברואר  2015בא במקום ת"י  4151ממרס ;1998

אלכנסדר וורשבסקי
הממונה על ענייני הנפט
י"פ התשס"ח ,עמ'  ;2618התשע"ד ,עמ' .1097

ת"י  4151חלק  - 2עיקור של התקנים רפואיים  -דרישות לסימון
המילה "סטרילי" (מעוקר) על התקנים רפואיים :דרישות
עבור התקנים רפואיים שעברו תהליך אספטי ,מפברואר
 2015בא במקום ת"י  4151ממרס ;1998

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט

ת"י  - 12016תאימות אלקטרומגנטית :תקן קבוצתי למעליות,
לדרגנועים ולמסועי לכת  -חסינות ,מפברואר  2015בא
במקום ת"י  961חלק  7.2מאוקטובר ;2007

י' באדר התשע"ה ( 1במרס )2015
(חמ -3-629ה)1
2

לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב( 1952-להלן -
החוק) ,אני מודיע ,כי הארכתי ,לפי סעיף (18ב)( )1לחוק ,ביום
כ"ז בטבת התשע"ה ( 18בינואר  )2015את תוקפם של הרישיונות:
1

.1

"/351חנה" 2עד יום כ"ג באדר התשע"ה ( 14במרס .)2015

.2

"/367אלון די" 3עד יום י"א בניסן התשע"ה ( 31במרס .)2015

כ"ז בטבת התשע"ה ( 18בינואר )2015
(חמ -3-629ה)1
אלכנסדר וורשבסקי
הממונה על ענייני הנפט
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  ;1893התשע"ד ,עמ' .275
 3י"פ התשע"ג ,עמ'  ,1357התשע"ד ,עמ' .610

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (169א) לחוק הטיס ,התשע"א2011-
(להלן  -חוק הטיס) ,אני מסמיך את שרית עמיחי ,המפקחת על
העבירות המינהליות ברשות התעופה האזרחית ,2להפעיל את
סמכויותיי לפי סעיף (102א) לחוק הטיס ,למינוי דייל המועסק
בידי מפעיל אווירי המחזיק ברישיון לפי הפרק ה– 13לתקנות
הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) ,התשמ"ב( 31981-להלן
 תקנות ההפעלה) לנאמן בטיחות תעופה ,לעניין הפרה שלתקנות 11א 14 ,ו– 18לתקנות ההפעלה.
1

י"ד באדר התשע"ה ( 5במרס )2015
(חמ )3-4274
יואל פלדשו
מנהל רשות התעופה האזרחית
3

ס"ח התשע"א ,עמ' .830
י"פ התשע"ה ,עמ' .2387
ק"ת התשמ"ב ,עמ' .8

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  1258חלק  - 7ביגוד מגן :ביגוד להגנה מפני חום ולהבה
 דרישות ביצועים מינמליות ,מפברואר  2015בא במקוםהמהדורה מיוני ;2011
1

דני גולדשטיין
המנהל הכללי של
מכון התקנים הישראלי

בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

הסמכה בסמכויות המנהל

2

ח' באדר התשע"ה ( 27בפברואר )2015
(חמ -3-96ה)1

הודעה בדבר שינויים בתקנים

לפי חוק הטיס ,התשע"א2011-

1

ת"י  14988חלק  - 2כיסאות גבוהים לילדים :שיטות בדיקה,
מפברואר  2015בא במקום המהדורה מספטמבר .2008

ת"י  - 755סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין -
שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה ,גיליון תיקון
מס'  1מפברואר  2015למהדורה מיולי ;2013
ת"י  1001חלק  - 2.2בטיחות אש בבניינים :מערכות בקרת
עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד  13מטר),
קניונים ,אטריומים וחללים גדולים דומים ,גיליון תיקון
מס'  1מפברואר  2015למהדורה מיולי ;2013
ת"י  1045חלק  - 1בידוד תרמי של בניינים :בתי מגורים,
גיליון תיקון מס'  3מפברואר  2015למהדורה מיולי 2011
ולגיליונות התיקון מינואר  2013ומיולי ;2014
ת"י  1099חלק  - 1.1זיגוג בבניינים :תכן השמשה  -קביעת
מין הזכוכית ועובי השמשה ,תיקון טעות מפברואר 2015
למהדורה מאוגוסט  2006ולגיליונות התיקון מנובמבר
 ,2010מאוקטובר  2012ומספטמבר ;2014
ת"י  1205חלק  - 4התקנת מתקני תברואה ובדיקתם :ביוב
הבניין ותיעול הבניין ,גיליון תיקון מס'  1מפברואר 2015
למהדורה מינואר ;2008
ת"י  - 5452בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה ,גיליון
תיקון מס'  1מפברואר  2015למהדורה מאפריל .2012
ח' באדר התשע"ה ( 27בפברואר )2015
(חמ -3-96ה)5

1

דני גולדשטיין
המנהל הכללי של
מכון התקנים הישראלי
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

4281

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מי/
במ ,853/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4424התשנ"ו ,עמ'  ,3884מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של דרכים ,שטחים ציבוריים פתוחים ,מבני ציבור
ושטח לכיכר עירונית.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

.4

גוש

ח"ח

שטח להפקעה
במ"ר

5229

11

38.64

דרך

12

1,176.19

דרך

15

3,545.21

דרך

15

5,622.08

מבנה ציבור

16

1,153.91

דרך

5229

5231

ייעוד

17

242.95

דרך

18

364.12

דרך

22

67.14

דרך

23

461.01

דרך

25

114.01

דרך

3

8,363.96

דרך

9

2,769.09

דרך

1

26,335.05

דרך

1

12,213.05

שצ"פ

1

11,179.30

מבנה ציבור

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

1

3,276.71

דרך

1

542.27

שצ"פ

תיאור הקרקע -

1

1,356.34

מבנה ציבור

חטיבת קרקע בבית שמש ,ששטחה  321,643.91מ"ר,
המזוהה לפי הטבלה הזו -

2

43,801.92

דרך

2

612.87

כיכר עירונית

2

24,591.58

שצ"פ

2

40,638.46

מבנה ציבור

4

1,109.93

שצ"פ

6

12,967.58

דרך

6

12,446.01

שצ"פ

6

1,733.73

מבנה ציבור

7

9,604.98

דרך

7

1.860.33

שצ"פ

7

2,168.54

מבנה ציבור

3

98.56

שצ"פ

3

903.94

מבנה ציבור

4

7,401.93

דרך

4

7,342.96

שצ"פ

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

4

1,573.37

כיכר עירונית

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

4

6,788.00

מבנה ציבור

גוש

ח"ח

שטח להפקעה
במ"ר

5171

2

5,340.33

דרך

5177
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34296

ייעוד

2

2,564.50

שצ"פ

2

17.05

מבני ציבור

3

291.69

דרך

3

929.00

שצ"פ

6

8,010.39

דרך

6

113.20

שצ"פ

6

4,011.18

מבנה ציבור

5

14,240.53

דרך

5

11,073.31

שצ"פ

5

17,304.27

מבנה ציבור

__________

30440

34297

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

גוש

ח"ח

שטח להפקעה
במ"ר

34297

7

1,298.50

דרך

7

1,984.24

מבנה ציבור

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2544התשל"ט ,ע'מ  ,1656מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך של שטח בנייני ציבור.

ייעוד

ל' בשבט התשע"ה ( 19בפברואר )2015
משה אבוטבול
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ען731/ג,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5846התשע"ב ,עמ'  ,4602מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בלוד ,המזוהה כגוש  ,5156ח"ח ( 8לשעבר
גוש  ,3966ח"ח  ;)56הייעוד :שב"צ.
י"ג באדר התשע"ה ( 4במרס )2015
			
(חמ )3-2
יאיר רביבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
נת ,28/307/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2864התשמ"ג ,עמ'  ,218מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע בכפר קרע ,המזוהה כגוש  ,12132חלק מחלקה
 ,40בשטח של  6,428מ"ר; הייעוד :דרך.
ד' באדר התשע"ה ( 23בפברואר )2015
נאדר יונס
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' לד,1000/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

4283

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנתניה ,חלק מחלקה  ,6בגוש  ,8274בשטח
של כ– 1,657מ"ר והצבועה במפת הפקעה מס'  167בצבע
ירוק.

ד' באדר התשע"ה ( 23בפברואר )2015
(חמ )3-2
מרים פיירברג-איכר
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,485/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,645
התשי"ט ,עמ'  ,607מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נת,545/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3429
התשמ"ז ,עמ'  ,1057מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נתניה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנתניה ,ששטחה כ– 131מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,8228חלק מחלקה ( 144לשעבר חלק מחלקה  22בגוש
 ;)8228הייעוד :דרך.
הודעה זו באה להשלים את ההודעה לפי סעיפים  5ו–7
אשר פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6608התשע"ג ,עמ' ,5116
לפי תכנית נת/545/א 3/4/לכדי הפקעת חלקה  144בגוש
 8228בשלמות.

ד' באדר התשע"ה ( 23בפברואר )2015
(חמ )3-2
מרים פיירברג-איכר
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' ארלוזורוב ,גוש  ,6373חלקה 731
בשלמותה ,בשטח של  598מ"ר; הייעוד :שב"צ.
כ"ט בשבט התשע"ה ( 18בפברואר )2015
איציק ברוורמן
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1202/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1100התשכ"ד ,עמ'  ,1775מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
__________ימים מיום פרסום הודעה זו.
בתוך 60

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

.3

.4

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

16

72

2.536

מבני ציבור

תיאור הקרקע -

55 ,19 ,17 ,16

73

6.128

דרך

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רחוב זכרון משה ,גוש ,6381
ח"ח  ,62בשטח של  55מ"ר; הייעוד :דרך; בשטח של
 92מ"ר; הייעוד :שצ"פ.

16

74

0.883

דרך

18 ,17 ,16

75

11.450

דרך

56

80

2.660

דרך

כ"ט בשבט התשע"ה ( 18בפברואר )2015
איציק ברוורמן
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

חלק
מחלקה

מגרש לפי
תב"ע

שטח
בדונם

ייעוד

55 ,19 ,17

70

0.081

שצ"פ

16

71

1.238

שצ"פ

כ"א בשבט התשע"ה ( 10בפברואר )2015
אורית רישפי
			
(חמ )3-2
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קסם

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ק,1001/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4409התשנ"ו ,עמ'  ,3365מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קסם (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' אפ,1000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3687התשמ"ט ,עמ'  ,3841מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קסם (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בכפר ברא ,המזוהה כגוש - 8891
חלק
מחלקה

מגרש לפי
תב"ע

שטח
בדונם

ייעוד

16

67

0.089

שצ"פ

16

68

0.701

שצ"פ

69

0.108

שצ"פ

16
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

חטיבת קרקע בכפר ברא ,המזוהה כגוש  ,8886חלק
מחלקה  ;1הייעוד :בנייני ציבור.
כ"א בשבט התשע"ה ( 10בפברואר )2015
אורית רישפי
			
(חמ )3-2
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קסם
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,9304/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4900
התש"ן ,עמ'  ,4184מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך להולכי רגל.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בצפת ,גוש  ,14679ח"ח  ,57בשטח של 520
מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"ח בשבט התשע"ה ( 17בפברואר )2015
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,9922/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5094התשס"ב ,עמ'  ,3300מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במגדל העמק ,המזוהה כגוש  ,17444ח"ח ,6
 ,226 ,114 ,51ששטחה  170מ"ר.
ו' בשבט התשע"ה ( 26בינואר )2015
אלי ברדה
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,483/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1341התשכ"ז ,עמ'  ,994מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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אילן שוחט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת

חטיבת קרקע בכפר מנדא ,המזוהה כגוש  ,17566חלקות
 ,4 ,3ששטחה כ– 1,580מ"ר; הייעוד :שטח לצורכי ציבור.
ה' באדר התשע"ה ( 24בפברואר )2015
אמין ענבתאוי
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

הודעה לפי סעיף 19
הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,8151
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5629התשס"ז ,עמ'  ,1615מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6482התשע"ג ,עמ'  ,253תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת פסגת זאב ,המזוהה כשטח
מדרום מזרח לרח' רחמילביץ ,המזוהה כגוש  ,30590ח"ח
 536החדשה (המזוהה כח"ח  22לשעבר) ,סך הכול שטח
להפקעה כ– 11,952מ"ר ,הצבוע בצבע חום ומתוחם בקו
בצבע חום כהה ,כמסומן בתשריט תכנית  8151המאושרת.

י"א באדר התשע"ה ( 2במרס )2015
			
(חמ )3-4
קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח/550/ג ,20/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5550התשס"ו ,עמ'  ,4120מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6212התשע"א ,עמ'
 ,3130תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3703חלק מחלקה
.1170

ג' באדר התשע"ה ( 22בפברואר )2015
רחמים מלול
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח ,90/1250/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6329התשע"ב ,עמ'  ,950מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף
2
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,6894
התשע"ה ,עמ'  ,134תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,רח' הרשנזון  ,72המזוהה כגוש
 ,3701חלק מחלקה  ,562בשטח של  51מ"ר.

ג' באדר התשע"ה ( 22בפברואר )2015
רחמים מלול
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח/2/172/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5367התשס"ה ,עמ'  ,1619מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6757התשע"ד ,עמ'
 ,3864תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3697חלק מחלקה
 ,176בשטח של  55מ"ר; הייעוד :דרך.

ג' באדר התשע"ה ( 22בפברואר )2015
רחמים מלול
			
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח9/950/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,526התשנ"ז ,עמ'  ,3648מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6757התשע"ד ,עמ'
 ,3865תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.1

.2

תיאור הקרקע -

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
ש/1106/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5831התשס"ח ,עמ'  ,3906מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6904התשע"ה ,עמ'  ,439תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית פרדס–חנה-כרכור מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

חטיבת קרקע  -חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש
 ,3655חלקה  485בשלמותה (לשעבר חלק מחלקות .)52 ,51

.2

תיאור הקרקע -

ג' באדר התשע"ה ( 22בפברואר )2015
			
(חמ )3-4
			
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,ששטחה כ– 680מ"ר,
המזוהה כגוש  ,10102חלקי חלקות ,208 ,188 ,187 ,185 ,104
.213
כ"ט בשבט התשע"ה ( 18בפברואר )2015
			
(חמ )3-4
			
חיים געש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח/550/ב ,3/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3961התשנ"ב ,עמ'  ,1375מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6689התשע"ד ,עמ'
 ,1101תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,גן ילדים אדמונית ורחוב ישראל
אהרוני ,המזוהה כגוש  ,3703חלקות  1283-1281בשלמותן
(לשעבר חלק מחלקות .)1013-1010 ,643-641

ג' באדר התשע"ה ( 22בפברואר )2015
			
(חמ )3-4
רחמים מלול
			
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ש,1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1324
התשכ"ז ,עמ'  ,560מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פרדס–חנה-כרכור ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4896התש"ס ,עמ'  ,4047תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית פרדס–חנה-
כרכור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10124
חלקי חלקה ( 33לשעבר חלקות .)28 ,20-17

י"ב בשבט התשע"ה ( 1בפברואר )2015
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חיים געש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כ,222/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4706התשנ"ט ,עמ'  ,959מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אתא ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף
 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6901התשע"ה,
עמ'  ,299תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
קרית אתא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית אתא ,המזוהה כגוש  ,11017חלקות
 ;185 ,14הייעוד :הרחבת דרך ,אזור למבני ציבור ,דרך
משולבת וחניה.

ז' באדר התשע"ה ( 26בפברואר )2015
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יעקב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אתא

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1208/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1908
התשל"ג ,עמ'  ,1447מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3734התש"ן ,עמ'  ,1432תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' ויסוקר ,גוש  ,6324ח"ח ,83
בשטח של  12מ"ר.

כ"ט בשבט התשע"ה ( 18בפברואר )2015
(חמ )3-4
איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,11/1207/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3571התשמ"ח ,עמ'  ,2838מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4430התשנ"ו ,עמ' ,4190
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הר ,6/367/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3400התשמ"ו ,עמ'  ,211מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5098התשס"ב,
עמ'  ,3445תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' רמח"ל ,גוש  ,6400ח"ח - 221

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6566ח"ח ;148
הייעוד :שצ"פ.

בשטח של  102מ"ר ,הייעוד :דרך;

ל' בשבט התשע"ה ( 19בפברואר )2015
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

בשטח של  548מ"ר ,הייעוד :שצ"פ.
ג' באדר התשע"ה ( 22בפברואר )2015
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז תל-אביב
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב-יפו
הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
שם תכנית :תא - 77 /0593 /אזור המובלעת
בנחלת יצחק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  87לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5691-כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר
בנייה ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של
חלוקת קרקע בתחום תכנית מס' תא88 /0613 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביב-יפו .
גושים וחלקות:
גוש 8360 :חלקות במלואן,528 - 521 ,520 - 556 :
,608 ,603 ,659 ,029 ,262 ,288 ,501 ,500 ,502
.675 ,695 ,615
בתנאים המוצעים:
 .5הארכת תנאים לפי סעיף  87להוצאת היתרי בנייה
בתחום התכנית המוצעת ,כדלקמן:
א .לא יותרו בתחום התכנית שימושים המותרים על
פי תכנית תא /5360 /א' המהווים מקור
למטרדים למגורים הגובלים בהם.
ב .היתרים יינתנו לאחר בדיקה וטיפול בקרקעות
מזוהמות על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.
ג .קביעת הוראות לרישום זיקת הנאה במרווח
הקדמי בין קו הבניין לפי מצב תכנוני מאושר
לגבול החלקה הקדמי ,ופיתוח שטח זה באופן
רציף והמשכי לרחוב ,לטובת הרחבת מדרכות
והסדרת מקומות חנייה ציבוריים.
 .2תוקף התנאים 0 :שנים.
תוקפם של התנאים:
כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים ,במשרדי :הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין 521
תל אביב-יפו  98352טלפון ,30-8902177 :וכן במשרדי:
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תל אביב ,שד' בן גוריון 97
תל אביב-יפו טלפון ,30-8268292 :כל מעוניין ,בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התנאים ,רשאי על פי סעיף  87לחוק להגיש ערר אל
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה קפלן  ,2ירושלים
 ,65395טלפון  32-9835101או .32-9835169
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב-יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
937-3209310
שם התכנית :תא - 3333/שכונת פארק החורשות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
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מקומית מס' 138-3501629 :גרסת :הוראות 61 -
תשריט 28 -
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
תא133 /
שינוי
תא2681 /
שינוי
תא132 /
שינוי
תא213 /
שינוי
תא5362 /
שינוי
תא5369 /
שינוי
תמא2 /6 /
כפיפות
תמא07 /
כפיפות
תא /ל6 /
כפיפות
תא /ג5 /
כפיפות
תא /ע5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :הרצל . 587
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :סגל צבי הרמן . 5
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :הרצל . 583
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :התחיה . 02
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :הרצל .573 ,586 ,589 ,582
מצפון  :רח' התחיה
ממערב  :רח' היתד
ממזרח  :רח' הרצל
מדרום  :רח' סגל צבי הרמן ושדרות בן צבי.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 8310 :חלקות במלואן,03 ,26 ,27 ,28 ,29 ,21 :
.93 ,15 ,00 ,02 ,05
גוש 8310 :חלקי חלקות.88 ,96 ,90 ,12 ,13 ,66 ,09 :
גוש 8316 :חלקי חלקות.25 :
קואורדינטה X: 178171
קואורדינטה Y: 661728
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה בסמוך לפארק החורשות,
שתהווה עוגן מגורים ותכלול הקמה של כ 973 -יח"ד
בגבהים משתנים מ 9 -ועד  59קומות ,בליווי חזית
מסחרית לאורך הרחובות הראשיים.
התכנית משנה יעודי קרקע ,קובעת שטחים לצרכי ציבור
ורשת דרכים חדשה אשר מתחברת לשלד העירוני
הקיים ,וכך מהווה המשך לשכונות קיימות ומתוכננות
בדרום העיר.
עיקרי הוראות התכנית:
א) שינוי ייעוד ממגרש מיוחד ,תעשייה ,אחסנה ,מסחר,
שצ"פ ודרך ,למגורים ד' כולל שפ"פ וחזיתות
מסחריות ,מגרש מעורב למסחר ותעסוקה או מגורים,
מבנים ומוסדות ציבור ,שצ"פ ודרכים מוצעות.

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

ב) התוכנית כוללת:
 )5קביעת זכויות בנייה והוראות בנושאי בינוי
ועיצוב אדריכלי ליעודי הקרקע השונים.
 )2קביעת חזית מסחרית לאורך הרחובות :הרצל,
סגל צבי הרמן,התחיה ואבולעפיה במתחם ,5
לאורך דרך מוצעת מס'  0במתחם  ,0ולאורך
רח' דרך בן צבי במתחם  ,6כמסומן בתשריט
 )0קביעת דרכי הגישה למתחם ומערך הדרכים
הפנימיות כולל הרחבת רחוב הרצל ורחוב
התחיה ,המשך רחוב אבולעפיה ועוד.
 )6קביעת הוראות תנועה וחניה.
 )1קביעת זיקות הנאה.
 )9תוספת שטחי שצ"פ לגינה הקיימת בדרום
התוכנית ,ולאורך רח' אבולעפיה.
 )8קביעת הוראות בנושא שימור עצים במתחם.
 )7קביעת הוראות ביחס למבנה לשימור "בית
הבאר " בתא שטח .C535
 )6קביעת הוראות למבנה לשימור "סביל אבו נבוט"
לפי הקבוע בתוכנית תא2681/
 )53הכנת טבלאות איחוד וחלוקה ללא הסכמת
בעלים לפי פרק ג' סימן ז' בחוק התו"ב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 56/37/2356ובילקוט הפרסומים  ,9717התשעד ,עמוד
 ,8177בתאריך .58/37/2356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  521תל אביב-
יפו  98352טלפון .30-8902177 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה תל אביב ,שד' בן גוריון  97תל
אביב-יפו ,טל' ,30-8268292 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב-יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
937-3251970
שם התכנית :תא/מק 3333/נחמני 11
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 138-3572189 :גרסת :הוראות 55 -
תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
מ
שינוי
תא66 /
שינוי
תא /ג
שינוי
תא /ע
שינוי
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מס' התכנית
סוג היחס
תמא2 /6 /
כפיפות
תא /2913 /ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :נחמני . 22
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :יפה בצלאל . 5
מצפון :רח' נחמני
ממזרח  :נחמני ( 26חלקה  50בגוש )8610
מדרום  :בצלאל יפה ( 0חלקה  59בגוש )8610
ממערב :רח' בצלאל יפה
גושים וחלקות:
גוש ,8610 :מוסדר ,חלקות במלואן.52 :
קואורדינטה X: 178925
קואורדינטה Y: 663680
מטרת התכנית:
 .5עידוד שימור ושיפוץ המבנה לשימור בהגבלות
מחמירות שברחוב נחמני  22וקביעת הוראות
ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור בו.
 .2קביעת הוראות והנחיות עיצוב ובינוי לתוספת אגף
למבנה לשימור הקיים בחלקו הפנוי של המגרש
באמצעות מימוש זכויות בנייה לא מנוצלות ושטחי
בנייה הנובעים מתמריצי נספח ה' ונספח ד'
בתכנית השימור.
 .0מימוש תמריצים לשיקום המבנה הקיים בנחמני ,22
בהתאם להוראות תוכנית השימור.
 .6הרחבת השימושים בקומת הקרקע של המבנה
לשימור והתרת שימושים בעלי אופי ציבורי,
בהתאם לנספח ד בתכנית השימור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5קביעת הוראות והנחיות עיצוב ובינוי לתוספת אגף
למבנה לשימור הקיים ,בחלקו הפנוי של המגרש,
באמצעות מימוש זכויות בנייה לא מנוצלות ושטחי
בנייה הנובעים מתמריצי נספח ה' בתכנית השימור.
ובכלל זה:
 5.5הוספת אגף למבנה לשימור הקיים ברחוב
נחמני .22
 5.2קביעת קווי בניין על קרקעיים לאגף החדש.
 .5.2.5ק.ב קידמיים  -בהמשך לקונטור המבנה
לשימור הקיים.
 5.2.2ק.ב צידיים -בין  2.1מ' ועד  0מ'.
 5.0גובה האגף החדש יהיה  6קומות מעל קומת
קרקע.,
 5.6התרת הקמת בריכת שחיה על גג מבנה האגף
החדש.
 .2מימוש תמריצי תכנית השימור במבנה לשימור
הקיים ובכלל זה:
 2.5קווי הבניין לחזית ,לצד ולאחור יהיו ע"פ קונטור
המבנה הקיים ,בהתאם לסעיף  , 5בנספח ד'
בתוכנית השימור.
 2.2הרחבת שימושים מותרים בקומת הקרקע
ובקומה  .-5בקומות אלו יותרו שימושים בעלי
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אופי ציבורי דוגמת גלריה לאומנות או עיצוב,
ספריה וסדנאות לאמנים.
 .0קביעת הוראות בינוי ועיצוב משותפות למבנה
לשימור הקיים ולאגף הנוסף:
 0.5תותר צפיפות של עד  52יח"ד.
 0.2שינוי הוראות תכנית "מ" ע"י ביטול חובת
בניית מרפסות שירות ומסתורי כביסה.
 0.0התרת בניית חצר מונמכת לצורך איורור ק.
המרתף העליונה  ,בחצר האחורית שבין
המבנה לשימור הקיים לבין האגף הנוסף.
 0.6העברת שטחים עיקרים בהיקף של  553מ"ר,
מקומה  -5אל הקומות העל קרקעיות של האגף
החדש והמבנה לשימור.
 .0.1קביעת הוראת בינוי לעניין השארת מעבר פנוי
לציבור למעבר רגלי במפלס הקרקע עד לקו
המבנה לשימור והאגף הנוסף ,בחזיתות
הפונות לרח' בצלאל ולרח' נחמני.
 .0.9התרת הקמת מרתפים החורגים מקונטור
הבניין הקיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/31/2356ובילקוט הפרסומים  ,9751התשעד ,עמוד
 ,1671בתאריך .36/39/2356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  521תל אביב-
יפו  98352טלפון .30-8902177 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה תל אביב ,שד' בן גוריון  97תל
אביב-יפו טלפון ,30-8268292 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי  :רמת גן
הודעה בדבר הכנת תכנית מס'930-3133593 :
שם התכנית :רג -2053/תכנית מתאר-שיכון ותיקים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  87 + 88לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר הכנת תכנית
והגבלת הוצאת היתרי בנייה מס' 139-3266616
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
תחום התכנית:
שיכון ותיקים בין רח' רוקח ממזרח ,מצפון וממערב לבין
דרך אבא הלל מדרום.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 9230 :חלקות במלואן,502 -528 ,521 -12 ,63 -03 :
,580 ,585 ,583 ,598 - 596 ,592 - 566 ,569 - 509
.252 - 239 ,236 - 560 ,565 - 587
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גוש 9253 :חלקות במלואן,11 -27 ,29 -22 ,23 ,58 -50 :
-557 ,559 - 531 ,530 - 80 ,83 - 97 ,99 -95 ,16 ,18
.052 -292 ,216 -591 ,592 -593 ,517 -568 ,526
גוש 9255 :חלקות במלואן,65 - 01 ,28 ,29 ,20 ,59 :
.12 ,15
קואורדינטה X: 182525
קואורדינטה Y: 666750
השינויים המוצעים:
 .5הכנת תכנית לפי סעיף  88לחוק בדבר הכנת
תכנית מכוח סעיף  20לתמא 07 /שתחול על כל
תחום שכונת ותיקים (אזור מגורים א ,ב ,ג)
 .2לקבוע תנאים לפי סעיף  87לחוק לפיהם לא יינתנו
היתרי בנייה לתוספת שטחים עיקריים ו/או קומות
עפ"י תמא 07 /למעט היתרים לתחזוקה או לחיזוק
המבנה הקיים.
 .0תוקף התנאים לשנה אחת.
גילה אורון
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל-אביב
.6

מחוז צפון
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :יקנעם עילית
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג12335 /
שם התכנית :הסדרת זכויות ויעודי קרקע-רחוב
הצאלים והשקמה -יוקנעם עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יקנעם עילית מופקדת תכנית
מפורטת מס' :ג25637 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
2 /53 /56
שינוי
ג268 /
שינוי
ג5025 /
שינוי
ג6316 /
שינוי
ג6778 /
שינוי
מע /מק6778 /61 /
שינוי
ג0613 /
שינוי
ג57679 /
כפיפות
תמא07 /
כפיפות
יק32 /268 /
כפיפות
יק268 /35 /
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יקנעם עילית רחוב :השקמה.
יישוב :יקנעם עילית רחוב :צאלים.
קואורדינטה X: 210000
קואורדינטה Y: 728900
גושים וחלקות:
גוש 55559 :חלקות במלואן.60 ,00 -03 ,59 -52 ,53 -2 :
גוש 55559 :חלקי חלקות.57 - 58 :
מטרת התכנית:
להסדיר ייעודי קרקע ע"פ המצב הקיים בפועל לרבות
תוספת זכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
להסדיר ייעודי קרקע ע"פ המצב הקיים בפועל ובאופן
התואם פרצלציה תקפה.
הסדרת זכויות בנייה לפי נוהל מבא"ת.
תוספת זכויות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,צאלים 5
יקנעם עילית  23962טלפון36-6169361 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :כרמיאל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג12050 /
שם התכנית :רח' דקל  ,15כרמיאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל מופקדת תכנית
מפורטת מס' :ג25969 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
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התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
5 /57 /06
שינוי
ג52766 /
שינוי
ג6870 /
שינוי
ג7716 /
שינוי
תמא2 /07 /
כפיפות
גנ58338 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
5 /57 /68
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כרמיאל רחוב :הדקל . 27
קואורדינטה X: 228033
קואורדינטה Y: 757836
גושים וחלקות:
גוש 56320 :חלקי חלקות.10 - 12 ,65 ,56 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ,שינוי תוואי דרכים בהתאם
לבנוי בפועל ,והגדרת זכויות הבנייה,
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משצ"פ למגורים.
הסדרת תוואי הדרכים בהתאם למצב הקיים.
שינוי קווי הבנין בהתאם לתשריט.
הגדרת גבול מגרש 2658 -מ"ר.
הגדרת טבלת זכויות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל ,שד קק"ל 533
כרמיאל  23533טלפון36-6371985 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
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מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :כרמיאל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג12253 /
שם התכנית :לגיטמציה לתוספת בנייה ברחוב
חטיבת יפתח  - 229כרמיאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג25573 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג /במ551 /
שינוי
גנ58338 /
כפיפות
ג /במ56 /551 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כרמיאל רחוב :חטיבת יפתח . 551
גושים וחלקות:
גוש 56782 :חלקי חלקות.61 ,7 :
קואורדינטה X: 226160
קואורדינטה Y: 756415
מטרת התכנית:
תוספת שימוש משפחתון למגורים והגדלת זכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 גדלת זכויות בנייה ל 580.3 -מ"ר מתום  509.3מ"רשטח עיקרי
 הגדלת תכנית ל .19 % - שינוי קווי בנין בהתאם לתשריט תוספת שימוש  -משפחתוןהודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/38/2356ובילקוט הפרסומים  ,9767התשעד ,עמוד
 ,8568בתאריך .26/38/2356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית
 5810331טלפון .36-9137111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל ,שד קק"ל  533כרמיאל
 23533טלפון ,36-6371985 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :נהריה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' :ג12901 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ברחוב הרצל -220
נהריה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
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המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נהריה מופקדת תכנית
מפורטת מס' :ג25192 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג /במ530 /
שינוי
ג9707 /
שינוי
ג56968 /
שינוי
ג715 /
שינוי
תמא /06 /ב6 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא01 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה .
קואורדינטה X: 209262
קואורדינטה Y: 767238
גושים וחלקות:
גוש 57581 :חלקות במלואן.591 - 590 :
גוש 57581 :חלקי חלקות.595 ,11 :
מטרת התכנית:
תוספת אחוזי בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה ,ייעוד הקרקע יהיה ג' במקום ב'.
תוספת יח"ד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה ,טלפון:
36-6786728
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :נהריה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג13093 /
שם התכנית :הגדלת צפיפות ,אחוזי בנייה וקומות
ברח' ז'בוטינסקי  ,9נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג23916 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג /במ530 /
שינוי
ג715 /
שינוי
ג53851 /
שינוי
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
תמא /06 /ב0 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
תמא50 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה .
גושים וחלקות:
גוש 57596 :חלקות במלואן.29 :
גוש 57596 :חלקי חלקות.99 :
קואורדינטה X: 208875
קואורדינטה Y: 768125
מטרת התכנית:
הקמת בניין מגורים בן  56יח"ד ב 53-קומות ומרתף
חניה.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ומס' יחידות דיור .תוספת קומות,
גובה והבלטת גזוזטראות בק.ב .קדמי דרומי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/55/2356ובילקוט הפרסומים  ,9629התשעה,
עמוד  ,5271בתאריך .03/55/2356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית
 5810331טלפון .36-9137111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה ,טלפון:
 ,36-6786728וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :נהריה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג12117 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ,רח' העלייה ,93
נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג25228 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג /במ530 /
שינוי
ג9290 /
שינוי
ג53851 /
שינוי
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
תמא /06 /ב0 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
תמא50 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה רחוב :העליה . 13
גושים וחלקות:
גוש 57591 :חלקות במלואן.00 :
גוש 57591 :חלקי חלקות.98 :
קואורדינטה X: 208978
קואורדינטה Y: 769026
מטרת התכנית:
התכנית מציעה הגדלת אחוזי הבנייה ,הגדלת צפיפות,
הגדלת מס' הקומות.
התכנית היא תשתית תכנונית להקמת פרוייקט מגורים
יוקרתי עם דירות מרווחות ומרפסות גדולות.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה לשטחי שירות ולשטחים עיקריים,
הגדלת צפיפות ,תוספת קומה ,הגדלת גובה והקטנת
קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/53/2356ובילקוט הפרסומים  ,9636התשעה,
עמוד  ,662בתאריך .26/53/2356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית
 5810331טלפון .36-9137111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה ,טלפון:
 ,36-6786728וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
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מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :נצרת עילית
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
121-3119723
שם התכנית :הרחבת זכויות בנייה ושינוי הוראות
בנייה למגורים ג12739/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5691-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית מופקדת תכנית מפורטת
מס' 252-3221856 :גרסת :הוראות  7 -תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג /במ07 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נצרת עילית רחוב :ניצן . 93
קואורדינטה X: 231600
קואורדינטה Y: 736725
גושים וחלקות:
גוש ,58867 :מוסדר ,חלקי חלקות.51 :
מטרת התכנית:
הרחבת זכויות בנייה ושינוי בהוראות הבנייה במגרש
דו-משפחתי ,שכונת הר יונה נצרת עלית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הגדלת זכויות בנייה
 .2קביעת קווי בנין כמסומן בתשריט
 .0הגדלת תכסית בנייה בתא שטח  A533ל12% -
ובתא שטח  B533ל13%-
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית ,גלבוע 59
נצרת עילית  58333טלפון36-9687727 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
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מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :צפת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג13133 /
שם התכנית :שינוי ייעוד והגדרת זכויות בנייה ,גוש
 23073חל'  5וגוש  20370חל'  51צפת.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5691-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' :ג23263 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג0877 /
שינוי
תרשצ5 /37 /57 /
שינוי
תמא01 /
פירוט
תממ6 /2 /
פירוט
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
ג1768 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :צפת ,רח' קיבוץ גלויות צפת
קואורדינטה X: 247285
קואורדינטה Y: 763610
גושים וחלקות:
גוש 50389 :חלקות במלואן.62 :
גוש 56986 :חלקי חלקות.21 ,6 :
מטרת התכנית:
שינויי ייעוד הקרקע ועדכון זכויות בנייה לצורך התאמת
אם לבינוי ולשימושים הקיימים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינויי ייעוד הקרקע לצורך התאמת לבינוי ולשימושים
הקיימים.
קביעת השימושים ,זכויות והוראות בנייה למגורים
ומסחר לצורך התאמתם לבינוי הקיים.
קביעת גודל מגרש מינמלי.
קביעת סה"כ שטחי הבנייה.
קביעת קווי הבניין.
קביעת תכסית הקרקע.
קביעת הנחיות לצפיפות המבנים.
קביעת גובה הבניינים ומס' הקומות.
הנחיות בינוי ,קביעת הוראות לפיתוח השטח.
הגדרת יח"ד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה צפת ,ירושלים  8צפת
טלפון36-9628698 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :אצבע הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג12112 /
שם התכנית :הרחבה ד' ,חלקה  ,03ראש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5691-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג25225 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג /מז532 /8668 /
שינוי
ג1929 /
שינוי
ג8668 /
שינוי
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
תמא /06 /ב1 /
כפיפות
ג59613 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
ג7933 /
כפיפות
תרשצ5 /38 /9 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראש פינה רחוב :החצב .
קואורדינטה X: 250590
קואורדינטה Y: 763585
גושים וחלקות:
גוש 50662 :חלקות במלואן.96 :
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה מכ 26.1%-ל.65% -
שינויים בקו בניין להתאמה לקיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ,חצור
הגלילית ,טלפון36-9733388 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :בקעת בית הכרם
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג12771 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ב'
ראמה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם מופקדת
תכנית מפורטת מס' :ג25882 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג670 /
שינוי
ג9816 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראמה .
קואורדינטה X: 234750
קואורדינטה Y: 760250
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מדרך קימת למגורים ב' .לצורך הסדרת
מבנה קיים ,בתחום השטח הבנוי בכפר ראמה.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ב'.
קביעת זכויות והוראות בנייה.
קביעת שימושים.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה

4297

את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם,
כרמיאל ,טלפון36-6173960 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :בקעת בית הכרם
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג25531 /
הרחבת שטח מגורים ,ראמה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג56632 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג7567 /
שינוי
ג670 /
שינוי
ג9816 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראמה .
גושים וחלקות:
גוש 57700 :חלקי חלקות.72 ,23 ,56 :
קואורדינטה X: 235300
קואורדינטה Y: 760150
מטרת התכנית:
הסדרת ייעודי הקרקע באמצעות שינוי ייעוד משטח
פרטי פתוח למגורים ב'
עיקרי הוראות התכנית:
 .5קביעת שימושים באזור מגורים.
 .2קביעת הוראות בנייה כגון :זכויות בנייה ,גובה ,מס'
קומות ותכסית קרקע.
 .0מתן הקלה מדרך  796מ 73 -מ' ל 22.1 -מ' מציר
הדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 36/35/2350ובילקוט הפרסומים  ,9100התשעג ,עמוד
 ,2037בתאריך .58/35/2350
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית
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 5810331טלפון .36-9137111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ,כרמיאל טלפון:
 ,36-6173960וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :גולן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג25030 /
שם התכנית :מתקני מים פזורה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גולן מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס' :ג56930 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
תמא01 /
כפיפות
תמא /06 /ב1 /
כפיפות
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קואורדינטה X: 279184
קואורדינטה Y: 768319
גושים וחלקות:
גוש 235333 :חלקי חלקות.26 ,52 ,53 :
מטרת התכנית:
הקצאת שטח עבור מתקנים הנדסיים של מי גולן
וקביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית על
מנת לאפשר גישה למתקנים
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחים ליעודים השונים
הקצאת שטח למתקנים הנדסיים
קביעת זכיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית על
מנת לאפשר גישה למתקנים
קביעת מגבלות בנייה מסביב למתקנים
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה בתחום התכנית
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גולן ,קצרין  52633טלפון:
36-9696852

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :גולן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג25772 /
שם התכנית :מתחם למוסדות ציבור ,קהילה
וחינוך בדרום רמת הגולן.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גולן מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג56885 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג50267 /
שינוי
ג52706 /
כפיפות
תממ0 /2 /
כפיפות
תמא /06 /ב1 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
תמא /55 /0 /ב
אישור ע"פ תמ"מ
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אלי-עד .
לא נמצא בתחום יישוב אלא סמוך לצומת אליעד /אל על
קואורדינטה X: 270270
קואורדינטה Y: 745377
גושים וחלקות:
גוש 233333 :חלקי חלקות.83 ,15 ,65 ,58 :
מטרת התכנית:
א .הקמת מתחם למוסדות ציבור ,קהילה וחינוך בשטח
מחנה אל על לשעבר.
ב .בקשת הקלה בקו בנין מציר דרך אזורית  672מ-
 73מ' ל 03 -מ' למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת שטחים ליעודים שונים.
ב .הקצאת שטחים למבנים ומוסדות ציבור לחינוך,
שטחים ציבורים פתוחים ודרכים.
ג .קביעת הוראות למתן היתרי בנייה בתחום התוכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גולן ,קצרין  52633טלפון:
36-9696852
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :גולן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג12215 /
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מבני
משק ומשטח מבני משק לשטח חקלאי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גולן מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג25526 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג1232 /
שינוי
ג56969 /
שינוי
תמא /06 /ב0 /
כפיפות
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
תמא /06 /ב1 /
כפיפות
תמא /53 /ד53 /
כפיפות
תממ0 /2 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מעלה גמלא .
קואורדינטה X: 263900
קואורדינטה Y: 753800
גושים וחלקות:
גוש 233333 :חלקי חלקות.83 :
מטרת התכנית:
הסדרת מצבם הקיים של הלולים על מנת לקבל היתרים
עיקרי הוראות התכנית:
 .5קביעת ייעוד קרקע בשטח ללא תכנון מפורט  -מבני
משק.
 .2שינוי ייעוד ממבני משק לשטח חקלאי והארכת דרך.
 .0התרת שימוש למתקני אנרגיה מתחדשת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
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האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גולן ,קצרין  52633טלפון:
36-9696852
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגלבוע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' :ג13515 /
שם התכנית :הגדלת זכויות בנייה לתיירות באזור
מגורים משולב בתיירות בישוב נורית.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע מופקדת תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג23726 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג50811 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נורית.
קואורדינטה X: 233800
קואורדינטה Y: 716500
גושים וחלקות:
גוש 23712 :חלקי חלקות.55 ,5 :
גוש 23716 :חלקי חלקות.9 :
גוש 23792 :חלקי חלקות.51 - 56 ,1 :
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ליחידות אירוח המאושרות
(ג )50811/באזור מגורים משולב בתיירות וביטול
שימוש מסחרי באזור משולב במסחר והפיכתו לאזור
מגורים בלבד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תוספת זכויות בנייה ליחידות אירוח הנמצאות באזור
מגורים משולב בתיירות.
 .2הגדרת שימושים למגורים א .2
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 .0הורדת שימוש מסחר ממגרשי מגורים משולב מסחר.
 .6הוספת שימוש של מתקני חשמל עיליים בייעוד חייץ
נופי (כגון תחנת טרנספורמציה).
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ,עין חרוד
(מאוחד) טלפון36-9100208 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגלבוע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג12193 /
שם התכנית :תכנית למתקנים הנדסיים
"מאגר מולדת "1
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס' :ג25216 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
תמא06 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
תמא /08 /ב5 /
כפיפות
תמא /08 /ב
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מולדת בני ברית .
קואורדינטה X: 242750
קואורדינטה Y: 724500
גושים וחלקות:
גוש 20231 :חלקי חלקות.58 - 59 :
גוש 20237 :חלקי חלקות.9 :
גוש 20215 :חלקי חלקות.92 :

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מחקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים
הנדסיים בשילוב מתקן תצפית לציפורים
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד קרקע למאגר מים וקולחים
קביעת רשימת תכליות
קביעת הוראות בנייה ופיתוח שטח
קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה
קביעת זכויות בנייה לתחנת שאיבה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ,עין חרוד
(מאוחד) ,טלפון36-9100208 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג13022 /
שם התכנית :קטע כביש מחבר שכונת ערמונים-
כביש ,7170כפר תבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי מופקדת תכנית
מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' :ג23955 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
גמ /מק021 /53769 /8 /
שינוי
ג53769 /
שינוי
ג6867 /
שינוי
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
תמא /06 /ב1 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר תבור.
קואורדינטה X: 239275
קואורדינטה Y: 731350
גושים וחלקות:
גוש 58302 :חלקות במלואן.586 ,588 ,585 ,596 :
גוש 58302 :חלקי חלקות,581 ,583 ,597 ,599 :
.575 ,587
מטרת התכנית:
התווית דרך גישה בין שכונת הערמונים לכביש
,8289לייעד שטח עבור מתקן ביוב שישודרג בעתיד
(לתא שטח  )1ויועתק ממקומו הנוכחי (תא שטח .)6
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד חקלאי ומשצ"פ לדרך ע"מ ליצור חיבור בין
שכונת הערמונים לכביש  8289בכפר תבור.
שינוי ייעוד משפ"פ למתקן הנדסי ,לאחר שדרוג מתקן
הביוב.
שינוי ייעוד ממתקן הנדסי לחקלאי ,לאחר שדרוג מתקן
הביוב.
שינוי ייעוד משפ"פ לשצ"פ.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 51265טלפון36-9882000 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג12121 /
שם התכנית :מבני משק לול מטילות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס' :ג25252 /

4301

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
9163
שינוי
תמא01 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר כמא .
קואורדינטה X: 240400
קואורדינטה Y: 736350
גושים וחלקות:
גוש 51007 :חלקי חלקות.52 :
מטרת התכנית:
הגדרת ייעוד קרקע למבני משק לצורך הקמת לולים
עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת ייעוד קרקע למבני משק
קביעת הוראות וזכויות בנייה
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי
קביעת הנחיות לפיתוח סביבתי
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 51265טלפון36-9882000 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג12129 /
שם התכנית :הרחבה נקודתית למגורים -טורעאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי מופקדת תכנית
מפורטת מס' :ג25251 /

4 302

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג52076 /
שינוי
ג52319 /
שינוי
תמא01 /
כפיפות
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :טורעאן.
קואורדינטה X: 235550
קואורדינטה Y: 742025
גושים וחלקות:
גוש 59907 :חלקי חלקות.11 ,08 ,01 :
מטרת התכנית:
הרחבה נקודתית למגורים ולשצ"פ.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי שטח חקלאי למגורים ,לדרך משולבת ושצ"פ.
 .2ביטול דרך גישה ויעודה לאזור מגורים.
 .0קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 51265טלפון36-9882000 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג12905 /
שם התכנית :ייעוד שטח לאזור אירוח כפרי ,יבניאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי מופקדת תכנית
מפורטת מס' :ג25196 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג9961 /
שינוי
ג56180 /
שינוי
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
גמ /מק659 /9961 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יבנאל .
קואורדינטה X: 247150
קואורדינטה Y: 734500
גושים וחלקות:
גוש 51662 :חלקות במלואן.10 :
גוש 51662 :חלקי חלקות.17 :
מטרת התכנית:
ייעוד השטח החקלאי הצמוד לאזור המגורים לאזור
אירוח כפרי לבניית  7יח"א (צימרים).
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד שטח מאזור חקלאי לאזור אירוח כפרי.
 .2קביעת הוראות בנייה ופיתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 51265טלפון36-9882000 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגליל המרכזי
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג13152 /
שם התכנית :שינויי ייעוד משטח למרכז אזרחי,לשטח
למבנים ומוסדות ציבור ומגורם ומסחר.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג23265 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג8680 /
שינוי
ג7928 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'דיידה-מכר.
גושים וחלקות:
גוש 57162 :חלקי חלקות.23 :
קואורדינטה X: 213950
קואורדינטה Y: 759400
מטרת התכנית:
שינויי ייעוד משטח למרכז אזרחי לשני אזורים נפרדים:
מגורים משולב במסחר ומבני ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד למבנים ומוסדות ציבור מגורים ומסחר.
ב .קביעת שימושים חדשים.
ג .קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 50/36/2350ובילקוט הפרסומים  ,9992התשעד ,עמוד
 ,256בתאריך .59/36/2350
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית
 5810331טלפון .36-9137111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי ,עכו ,טלפון:
 ,36-6652925וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגליל העליון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג13200 /
שם התכנית :חוות גדולי שדה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
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המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס' :ג23500 /
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג9163 /
שינוי
ג6917 /
שינוי
תמא56 /20 /
כפיפות
תמא /53 /ד53 /
כפיפות
תמא /06 /ב0 /
כפיפות
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
ג9767 /
כפיפות
תמא /06 /ב1 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
תמא0 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא01 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קואורדינטה X: 254500
קואורדינטה Y: 787500
גושים וחלקות:
גוש 50677 :חלקות במלואן.25 :
גוש 50677 :חלקי חלקות.56 ,57 ,51 - 55 ,7 ,0 :
מטרת התכנית:
הסדרה סטטוטורית של חווה חקלאית קיימת לניסיונות
בגידולי שדה
קביעת הוראות לפיתוח חוות הניסיונות לרבות פיתוח
של תיירות חקלאית בחווה
עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת הנחיות מיוחדות ביעוד קרקע חקלאית לצורך
הסדרה למבנים קיימים במסגרת החווה החקלאית
לרבות פיתוח תיירות חקלאית
הגדרת התכליות והשימושים המותרים בתחום הנחיות
מיוחדות שביעוד קרקע חקלאית
הסדרת התנועה והנחיות לרבות חיבור לדרך אזורית
688
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה
מתן הנחיות לפיתוח סביבתי
הקלה מתמ"א  01לעניין תוספת שטח לבינוי שאינה
צמודת דופן לשטח המיועד לבינוי ולהקלה מקו בניין
דרך אזורית 688
שינוי לתכנית ג 9163 /הוראות למתן היתרי בנייה
למבנים חקלאיים
מתן הוראות לבניית כלביה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
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סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון ,ראש פינה
 52533טלפון36-9759080 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :הגליל העליון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג13202 /
שם התכנית :חוות מטעים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס' :ג23505 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג6937 /
שינוי
תמא22 /
כפיפות
ג9163 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
תמא /06 /ב1 /
כפיפות
תמא /53 /ד53 /
כפיפות
תמא /06 /ב0 /
כפיפות
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
תמא01 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא0 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קואורדינטה X: 258500
קואורדינטה Y: 784200
גושים וחלקות:
גוש 50052 :חלקי חלקות.6 - 2 :
גוש 50056 :חלקי חלקות.56 :
גוש 50657 :חלקי חלקות.9 - 6 ,2 :
מטרת התכנית:
 .5הסדרה סטטוטורית של חווה חקלאית מחקרית
ופארק על גדת הירדן המזרחי

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .5הסדרה סטטוטורית של חווה חקלאית קיימת
לניסיונות בגידולים חקלאיים במטעים ,וקביעת
הוראות לפיתוח חוות הניסיונות.
 .2הקמה של אזור פארק  /גן ציבורי על הגדה
המערבית של תעלת הירדן המזרחית ,שיוני ייעוד
קרקע שיעודה חקלאי ליעוד "פארק  /גן ציבורי"
והגדרת תכליות ,ו  /או השימושים המותרים.
 .0הרחבת דרך מס'  688והתחברות אליה ,והרחבת
גשר להבות על הירדן.
 .6הקלה בקו בניין מ  73 -מ' ל  21 -מ'
 1שינוי לתכנית ג 9163 /הוראות למתן היתרי בנייה
למבנים חקלאיים.
 .9הגדרת הנחיות מיוחדות ביעוד קרקע חקלאית לצורך
הסדרה למבנים קיימים במסגרת החווה החקלאית.
 .8הגדרת התכליות והשימושים המותרים בתחום
הנחיות מיוחדות שביעוד קרקע חקלאית וביטול
תעלות ניקוז מתכניות מאושרות.
 .7הסדרת התנועה והחניות.
 .6קביעת הוראות למתן היתרי בנייה
 .53מתן הנחיות לפיתוח סביבתי ,לעצים בוגרים ולעצי
איקליפטוס בתחום התכנית
 .55הקלב מתמ"א  01לעניין תוספת שטח לבינוי שאינה
צמודת דופן לשטח המיועד לבינוי
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון ,ראש פינה
 52533טלפון36-9759080 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג25301 /
שם התכנית :הרחבת חוות לולים ,נהלל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים מופקדת תכנית
מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' :ג57602 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
מק /יז39 /1052 /
שינוי
משצ58 /
שינוי
ג1052 /
כפיפות
תמא01 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהלל.
קואורדינטה X: 217250
קואורדינטה Y: 731750
גושים וחלקות:
גוש 58573 :חלקי חלקות.52 :
מטרת התכנית:
הרחבת חוות לולים קיימת-נהלל מתחם דרומי
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הוראות להרחבת חוות לולים.
 .2קביעת הוראות בנייה בתחום תכנית זו.
 .0הנחיות בינוי
 .6הנחיות לעיצוב נופי ואדריכלי
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,עפולה 57523
טלפון36-9626993 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג13109 /
שם התכנית :שינויי ייעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי
 תחנת שאיבה לביוב שכונת אל היוב "זרזיר".נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס' :ג23291 /
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג59660 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :זרזיר .
קואורדינטה X: 221950
קואורדינטה Y: 737715
גושים וחלקות:
גוש 58171 :חלקי חלקות.28 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למתקן הנדסי  -מתקן לשיאבת מי
שפכים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינויי ייעוד של שטח חקאלי למתקן הנדסי והסדרת
דרך גישה תפעולית למתקן.
 .2קביעת סוג בינוי.
 .0קביעת זכויות והוראות בינוי ופיתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,עפולה 57523
טלפון36-9626993 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג25315 /
שם התכנית :מכון טיהור שפכים יקנעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג56326 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג1680 /
שינוי
תמא /06 /ב0 /
כפיפות
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מס' התכנית
סוג היחס
תמא /08 /ב
כפיפות
תתל50 /9 /2 /
כפיפות
תמא22 /
כפיפות
תמא0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ממזרח לדרך  822שבין צומת התשבי וצומת אלונים
ומדרום לנחל קישון.
גושים וחלקות:
גוש 55533 :חלקות במלואן.16 ,25 - 56 :
גוש 55533 :חלקי חלקות,01 ,06 ,26 - 22 ,50 - 6 :
.93 ,17
גוש 55637 :חלקי חלקות.52 :
גוש 55663 :חלקות במלואן.06 - 02 ,23 - 58 :
גוש 55663 :חלקי חלקות,60 - 01 ,05 - 25 ,59 ,51 :
.86 - 89 ,80
גוש 52859 :חלקי חלקות.6 ,7 :
קואורדינטה X: 211550
קואורדינטה Y: 731600
מטרת התכנית:
הסדרה סטטוטורית של מט"ש קיים ומתן אפשרות
לשדרוגו
עיקרי הוראות התכנית:
א .מתן אפשרות לאישור מתקנים קיימים ותוספת
מתקנים חדשים.
ב .קביעת הוראות בנייה והוראות תפעול.
ג .קביעת הוראות בדבר שמירה על איכות הסביבה
וטיפוח הנוף.
ד .הסדרת גישה לאתר.
ה .קביעת רדיוס מגן ש  633מ' עפ"י דרישת המשרד
להגנת הסביבה.
ו .קביעת היישובים אשר שפכיהם יוזרמו למט"ש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 57/36/2356ובילקוט הפרסומים  ,9865התשעד ,עמוד
 ,1308בתאריך .26/36/2356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית
 5810331טלפון .36-9137111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,עפולה  57523טלפון:
 ,36-9626993וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' :ג13055 /
שם התכנית :הסדרת יעודי קרקע-כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג23077 /
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג56605 /
שינוי
ג52966 /
שינוי
ג52999 /
שינוי
ג52136 /
שינוי
ג7177 /
שינוי
תמא /06 /ב0 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
גנ58855 /
כפיפות
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
ג56958 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר כנא .
קואורדינטה X: 232000
קואורדינטה Y: 740300
גושים וחלקות:
גוש 58076 :חלקות במלואן.16 ,25 ,23 ,57 - 51 :
גוש 58076 :חלקי חלקות,533 ,11 ,67 ,68 ,56 :
.505 ,526 ,522
גוש 58071 :חלקי חלקות.75 ,06 :
גוש 58079 :חלקות במלואן.25 - 56 ,59 - 9 ,6 - 5 :
גוש 58079 :חלקי חלקות.22 ,58 ,1 :
גוש 58078 :חלקי חלקות.7 ,8 ,1 - 2 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים ב' ,תעשיה ,מסחר
ותעשיה קלה למלאכה ,שצ"פ ודרכים.
שינוי ייעוד מאזור מסחרי למגורים ב' ,שטחים פתוחים
ומבנים ומוסדות ציבור ,מסחר ותעשיה קלה למלאכה,
שצ"פ ,דרך משולבת ודרכים.
שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לאזור מסחר
ותעשיה קלה ומלאכה ,שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות
ציבור ,מגורים ב' ודרכים.
שינוי ייעוד משפ"פ לדרך.
שינוי ייעוד מאזור מלונאות ונופש למגורים ושטחים
פתוחים ודרכים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן 1
נצרת עילית  58333טלפון36-9697171 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג12792 /
שם התכנית :שינוי קו בניין ואחוזי בנייה ,גוש 20570
חלקה  .03יפיע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס' :ג25815 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
 /6מע /מק32 /9603 /
שינוי
ג56666 /
שינוי
ג9603 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קואורדינטה X: 225750
קואורדינטה Y: 730950
גושים וחלקות:
גוש 59780 :חלקי חלקות.03 ,29 :
מטרת התכנית:
שינוי קו בניין ושינוי באחוזי בנייה למגרש מאושר.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ,תכסית הבנייה ושינוי בקווי בניין
במגרש מאושר למגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
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בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן 1
נצרת עילית  58333טלפון36-9697171 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית
 5810331טלפון .36-9137111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,עפולה 57523
טלפון ,36-9626993 :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מבוא העמקים ,ציפורן  1נצרת עילית  58333טלפון:
 ,36-9697171וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il

מחוז  :צפון ,מרחבי תכנון מקומי :
יזרעאלים ,מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג13105 /
שם התכנית :התווית דרך  -צומת נווה יער -
אז"ת רמת יישי.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג23296 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג6226 /
שינוי
ג030 /
שינוי
ג6062 /
שינוי
ג52359 /
שינוי
תמא8 /0 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צומת נווה יער  -דרך הארצית .81
גושים וחלקות:
גוש 55589 :חלקי חלקות.56 ,58 ,51 ,56 :
גוש 55586 :חלקי חלקות.88 - 80 ,85 - 99 :
גוש 55260 :חלקי חלקות.52 ,6 ,7 ,1 :
קואורדינטה X: 217000
קואורדינטה Y: 734530
מטרת התכנית:
הסדרה ושידרוג צומת נווה יער והתווית דרך גישה
מזרחית לאזור תעסוקה רמת ישי כחלק משיפור תנועה
ובטיחות בדרך ראשית מס' .81
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מייעודים שונים לדרך מוצעת.
קביעת הוראות לביצוע התוכנית ,קביעת הוראות למתן
היתרי בנייה ,קביעת הנחיות גישה לחלקות ולמגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 56/36/2350ובילקוט הפרסומים  ,9160התשעג ,עמוד
 ,6823בתאריך .56/31/2350

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג13017 /
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע ממגורים למבנים
ומוסדות ציבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג23928 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג52895 /
שינוי
גנ57223 /
שינוי
ג55613 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יפיע .
גושים וחלקות:
גוש 59788 :חלקי חלקות.56 :
גוש 59776 :חלקי חלקות.03 ,59 :
קואורדינטה X: 225650
קואורדינטה Y: 732300
מטרת התכנית:
הסדרת מגרש לצורך הקמת גני ילדים
התאמת תוואי דרך
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע ממגורים א' למבני ציבור
קביעת זכויות והוראות בנייה
שינוי ייעוד מדרך למגורים ב'
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 36/32/2356ובילקוט הפרסומים  ,9815התשעד ,עמוד
 ,0900בתאריך .31/32/2356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית
 5810331טלפון .36-9137111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  1נצרת
עילית  58333טלפון ,36-9697171 :וכל המעוניין רשאי
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ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג12305 /
שם התכנית :שינוי ייעוד ממבנה ציבור למגורים
והתווית דרך למגרשים  -איכסל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג25306 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג8697 /
שינוי
ג59187 /
שינוי
גנ51607 /
שינוי
ג52225 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אכסאל.
צפון מערב כפר איכסל
גושים וחלקות:
גוש 59632 :חלקי חלקות.6 :
קואורדינטה X: 230750
קואורדינטה Y: 732450
מטרת התכנית:
 .5שינוי ייעוד ממבנה ציבור למגורים.
 .2התווית דרך למגרשים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי חלק מאזור מבנה ציבור למגורים.
 .2הפרשת דרך ברוחב  52מטר למגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/31/2356ובילקוט הפרסומים  ,9735התשעד ,עמוד
 ,1153בתאריך .50/31/2356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית
 5810331טלפון .36-9137111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  1נצרת
עילית  58333טלפון ,36-9697171 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג13779 /
שם התכנית :שינוי ייעוד למגורים ודרך משולבת,
סכנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג23881 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג /לג56 /39 /52315 /
שינוי
ג52315 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין .
גושים וחלקות:
גוש 25558 :חלקות במלואן,530 ,66 ,60 ,19 ,11 :
.539 ,536
גוש 25558 :חלקי חלקות.537 ,538 :
קואורדינטה X: 229750
קואורדינטה Y: 751450
מטרת התכנית:
איחוד זכויות במקרקעין שפוצלו בשני מגרשים קטנים
במסגרת תוכנית ג.52315 /
עיקרי הוראות התכנית:
.5שינוי ייעוד למגורים ודרך משולבת וההיפך.
 .2שינוי ייעוד ממגורים לשצ"פ.
 .0איחוד וחלוקה ללא הסכמה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/53/2356ובילקוט הפרסומים  ,9636התשעה,
עמוד  ,612בתאריך .26/53/2356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית
 5810331טלפון .36-9137111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל ,סח'נין ,טלפון:
 ,36-9869863וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג12073 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ,סח'נין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג25086 /

4309

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג9985 /
שינוי
ג52639 /
שינוי
ג59518 /
התליה
ג55969 /
התליה
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין .
גושים וחלקות:
גוש 56263 :חלקות במלואן.551 ,93 ,16 :
גוש 56263 :חלקי חלקות.556 ,558 :
גוש 25503 :חלקות במלואן.505 - 528 :
קואורדינטה X: 229350
קואורדינטה Y: 751900
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים  -סח'נין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד למגורים בחלקה  16 ,93להסדרת מצב
קיים.
 .2הגדרת תנאים והוראות להיתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 38/55/2356ובילקוט הפרסומים  ,96553התשעה,
עמוד  ,823בתאריך .39/55/2356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית
 5810331טלפון .36-9137111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל ,סח'נין ,טלפון:
 ,36-9869863וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :מעלות תרשיחא
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג12307 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין,
תרשיחא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא מופקדת
תכנית מפורטת מס' :ג25698 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג0356 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מעלות-תרשיחא .
קואורדינטה X: 225375
קואורדינטה Y: 768250
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי הוראות בנייה במגרש
המגורים( .תא שטח )533
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי בהוראות זכויות הבנייה במגרש תא שטח 533
כמפורט להלן.
הוספת מס' קומות משלוש קומות לארבע קומות.
הגדלת אחוזי הבנייה מ 533% -ל.203% -
שינוי קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.
הגדלת תכסית קרקע מ 00% -ל.70% -
שינוי גובה בנין ל 56 -מ'.
 .2קביעת מקומות חניה בתא שטח  535עבור תא
שטח  533ללא שינוי בהוראות זכויות הבנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331
טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,האורנים
 5מעלות-תרשיחא  26612טלפון36-6680903 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
מחוז  :צפון ,מרחב תכנון מקומי  :משגב
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג13717 /
שם התכנית :מבדד נטופה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  76לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5691כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה משגב-ד.נ משגב מופקדת
תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' :ג23828 /

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
ג1720 /
שינוי
ג6776 /
שינוי
תמא01 /
כפיפות
תמא07 /
כפיפות
תמא /06 /ב6 /
כפיפות
תמא22 /
כפיפות
תממ6 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קואורדינטה X: 235300
קואורדינטה Y: 750530
גושים וחלקות:
גוש 56012 :חלקי חלקות.06 ,02 ,58 ,56 :
גוש 56625 :חלקות במלואן,20 ,23 - 57 ,59 - 56 ,0 :
.03 ,26
גוש 56625 :חלקי חלקות.15 ,09 ,27 ,9 ,1 ,6 ,2 ,5 :
גוש 56626 :חלקי חלקות.62 :
מטרת התכנית:
רה תכנון הגדלת זכויות הבנייה ,שינוי בהוראות הבנייה
והסדרת דרך גישה למבדד נטופה ,הסמוך לישוב
הררית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הסדרת ייעודי קרקע
 .2קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד
 .0הגדלת זכויות בנייה ושינוי בהוראות בנייה
 .6הסדרת דרך גישה למבדד מדרך מס'  53בהררית
 .1מתן הנחיות ארכיטקטוניות לבנייה במקום.
 .9הסדרת מערכת הביוב במקום ומתן פיתרון קצה
לביוב המשרת את המבדד בהתאם לנספח הביוב
 .8קביעת הוראות למתן היתר בנייה
 .7קביעת הוראות למבנים לשימור
 .6קביעת הנחיות מיוחדות לשני קברים קיימים.
 .53אישור הקלה של בינוי אינו צמוד דופן ,בהתאם
לסעיף  9.5.0להוראות תמ"א 01
 .55אישור הקלה של שינוי ייעוד משמורות וגנים
לאומיים בהתאם לסעיף  6.8.6להוראות תמ"א ,01
עבור היעודים המוצעים בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  533לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  93ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  26נצרת עילית 5810331

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

טלפון .36-9137111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה משגב-ד.נ משגב,
טלפון36-6663532 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5676 -
אורי אילן
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז צפון

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 48193-12-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מרס תקשורת בע"מ ,ח"פ ,51-403798-5
והמבקשים :ארווין גרומברג ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מרדכי
וחדי ,מרח' המדע  ,8קרית המדע ,רחובות ,טל' ,074-7011624
פקס' .03-5614195
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.12.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,13.4.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.4.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מרדכי וחדי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 66148-12-14
בעניין חוק העמותות ,התש"ם 1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת האגוד העולמי של יהודי רוסיה
הקרפטית ובתי הספר העבריים ,מס' העמותה .58-000754-0
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,31.12.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב ,לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,27.4.2015בשעה .8.30
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כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקשת

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .15.4.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
תומר שזר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 44091-01-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טלרום אחזקות בע"מ ,ח"פ ,51-275571-1

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 15052-01-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת צוהל יבוא ושיווק בע"מ,
והמבקש :משרד עו"ד חיים סודקוביץ ,ע"י ב"כ עו"ד חיים
סודקביץ ,מרח' היצירה  ,3רמת גן .5252141
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.1.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.4.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים לפני
תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיים סודקביץ ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 31709-01-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

והמבקש :יצחק חכמון ,ע"י ב"כ עו"ד שי מיטרני ו/או קובי
קמחי ,מרח' טוסקניני  ,1תל אביב .64076
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.1.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.4.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.22.4.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שי מיטרני ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 47183-01-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אי.ג'י .אל-מעבדות יורוג'ם (ישראל
בע"מ) ,ח"פ ,51-202703-8
והמבקש :עו"ד יואב נרי ,מנהל עיזבון המנוח ג'י מרג'ל ,ע"י
ב"כ עו"ד נמרוד כנפי ,מרח' משה מונטיפיורי  ,9תל אביב ,65252
טל'  ,03-5102822פקס' .03-5102833

והמבקש :בוריס אוברשטיין ,ע"י ב"כ עו"ד תומר שזר ,מרח'
התדהר  ,17ת"ד  ,2168רעננה .43665

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.1.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.5.2015בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.1.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.4.2015בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .20.4.2015

ובעניין פירוק חברת לומיס ( )2009בע"מ,

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא .15.4.2015
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נמרוד כנפי ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 63709-01-15

פר"ק 4494-02-15

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

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

ובעניין פירוק חברת צ.ח.ר )1997( .ניהול מסעדות בע"מ,
ח"פ ,51-248970-9

ובעניין פירוק חברת טל חיות חברה לבנין בע"מ ,ח"פ
,51-049713-4

והמבקש :חאלד אגבאריה ,ע"י ב"כ עו"ד אחמד עאדל
מחאג'נה ,ת"ד  ,8080אום אל פחם .3001000

והמבקשת :החברה עצמה ,באמצעות עו"ד רונן מטרי,
בתפקידו כמפרק זמני ,ע"י ב"כ עורכי דין ממשרד מטרי מאירי
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן .52681

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.1.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.5.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  17.00ביום
.7.5.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אחמד עאדל מחאג'נה ,עו"ד
בא כוח המבקש

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.5.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .29.4.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רמי אהרון ,עו"ד
בא כוח המפרק הזמני

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 63769-01-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מסעדת ציון אקסלוסיב בע"מ ,ח"פ
,51-310702-9
והמבקש :כאמל אגבאריה ,ע"י ב"כ עו"ד אחמד עאדל
מחאג'נה ,ת"ד  ,8080אום אל פחם .3001000
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.1.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.5.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  17.00ביום
.7.5.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אחמד עאדל מחאג'נה ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 12950-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גגות מרחביים בע"מ,
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד אלי סומך,
מרח' המסגר  ,47-79תל אביב  ,6721415טל'  ,03-6096002פקס'
.03-6092120
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.5.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .29.4.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלי סומך ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 23067-02-15

פר"ק 46152-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת במבינו גן כייף בע"מ ,ח"פ ,51-468742-5
מרח' ההדר  ,1קרית אונו .5542201

ובעניין פירוק חברת ע.א .סייף שיווק בע"מ ,ח"פ
 ,51-273191-0ת"ד  ,1122יאנוח ג'ת ,25145

והמבקשות .1 :אירינה קמינקר .2 .אירינה קונב .3 .אירינה
אברמובה .4 .נטליה ספינו .5 .נטליה קושניר .6 .נטליה אוגאי,
כולם ע"י ב"כ עו"ד מרטין אנגל ו/או אריאל אנגל ואח' ,ממגדל
נצבא ,רח' יצחק שדה  ,17תל אביב  ,67775טל' ,03-5614702
פקס' .03-5628326

והמבקשת :מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד
אלון אלפרט ו/או הילה לוי רין קריכל מצוינים ו/או אורלי סער
כץ טובי גל ו/או איל ארז ,מרח' ז'בוטינסקי  ,7ת"ד  ,3507רמת גן,
טל'  ,03-7555891פקס' .03-7555982

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.5.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .6.5.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.4.2015בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .12.4.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורלי סער כץ ,עו"ד
באת כוח המבקשת

מרטין אנגל ,עו"ד
בא כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 8083-03-15
בעניין חוק העמותות ,התש"ם 1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק מועדון הספורט סיטי בת-ים  ,2000ע"ר
 ,58-034320-0שניהלה את קבוצת הכדורגל מכבי עירוני בת ים.
המבקשים :עובדי העמותה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן
או אריאל כוכבי או שרון סעדיה-מילגרום או נעמה זיגדון,
מרח' כנרת  ,5מגדל ב.ס.ר  ,3קומה  ,4בני ברק  ,5126237טל'
 ,03-6911808פקס' .03-6957591
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.5.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 12.00
ביום .11.5.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

פר"ק 39574-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ע.ה .השקעות ויזמות בע"מ ,ח"פ
,51-394411-6
והמבקש :בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד רון
חכים ,ממשרד אטיאס פרוכטר ושות' ,עורכי דין ,רח' פלי"ם ,6
חיפה .3309509
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.4.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.19.4.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רון חכים ,עו"ד
בא כוח המבקש

אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 45085-02-15

פר"ק 9382-10-14

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

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

ובעניין פירוק חברת כוכב הצפון חברה לעבודות הנדסיות
בע"מ ,ח"פ ,51-342089-3

ובעניין פירוק חברת מונה ליזה אולמות בע"מ ,ח"פ
.51-219303-8

והמבקש :מחאג'נה השאם עאדל ,ע"י ב"כ עו"ד אחמד
עאדל מחאג'נה ,ת"ד  ,8080אום אל פחם .3001000

והמבקשים :דוד ומשה אוחיון ,ע"י ב"כ עו"ד מוטי בר–און,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,טל' .077-5010955

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.4.2015בשעה .9.15

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.10.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.4.2015בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  17.00ביום
.19.4.2015

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .12.4.2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אחמד עאדל מחאג'נה ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוטי בר–און ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 45131-02-15

פר"ק 63187-11-14

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

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

ובעניין פירוק חברת כוכב הבונים בע"מ ,ח"פ ,51-399000-2

ובעניין פירוק חברת ששון טמפל בר  5בע"מ ,ח"פ .51-422774-3

והמבקש :מחאג'נה השאם עאדל ,ע"י ב"כ עו"ד אחמד
עאדל מחאג'נה ,ת"ד  ,8080אום אל פחם .3001000

והמבקש( okbaimichael geberezigiebher abadi :רישיון
זמני מדינת ישראל  ,340-0016438-09בתוקף עד  ,24.8.2014דרכון
אריתראה  ,)08c11986ע"י ב"כ עו"ד אורי שאבי ,מדרך מנחם בגין
 ,132תל אביב ,טל'  ,03-6961402פקס' .03-6096269

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.5.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  17.00ביום
.30.4.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אחמד עאדל מחאג'נה ,עו"ד
בא כוח המבקש

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.11.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.4.2015בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.31.3.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורי שאבי ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

4315

בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 44343-12-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת תנופת ביטחון בע"מ ,ח"פ .51-364300-7
והמבקש :דותן וגמן ,ע"י ב"כ עו"ד גלעד חשן ,מרח' שד'
שאול המלך  ,39תל אביב .6492807
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.12.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.5.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.21.5.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גלעד חשן ,עו"ד
בא כוח המבקש

פר"ק 30365-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פרפקט דיזיין  -המרכז לעיצוב חדרי
רחצה בע"מ ,ח"פ .51-325504-2
והמבקשים :אולד סטמצקי ואח' ,עובדי החברה ,כולם
ע"י ב"כ עו"ד יונה שהרבני ,מרח' הרקון  ,6רמת גן  ,52521טל'
 ,03-6006808פקס' .15336006808
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.4.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יונה שהרבני ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 26795-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 3966-03-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת אופן גלרי בע"מ ,ח"פ 52-003910-8
(לשעבר מזונייט ישראל בע"מ),

ובעניין פירוק חברת גרינדור בע"מ ,ח"פ .51-340543-1

והמבקש :עו"ד רונן מטרי ,בתפקידו כנאמן בהקפאת הליכים
לחברה ,ע"י ב"כ עורכי דין ממשרד מטרי מאירי ושות' ,רח' מנחם
בגין  ,7רמת גן .52681

והמבקשת :אורדילן חברה ליבוא ושיווק בע"מ ,ע"י ב"כ
עו"ד ד"ר (פיסיקה) צבי ברק ,מדרך מנחם בגין  ,52מגדל סונול,
קומה  ,18תל אביב ,טל'  ,03-6969657פקס' .03-7513300

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.4.2015בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,16.6.2015בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.00ביום
.5.4.2015

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא  14ימים לפני
המועד שנקבע לדיון בבקשה שהוא .2.6.2015

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

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .9.6.2015

יוסי בן נפתלי ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ד"ר (פיסיקה) צבי ברק ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי בנצרת

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 21396-02-15

פר"ק 1471-11-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת אבן סינא דבוריה בע"מ ,ח"פ .51-366140-5

ובעניין פירוק חברת דקל ערובה למזרח התיכון בע"מ,

והמבקשות .1 :רוזית אטרש .2 .נג'וא דואס .3 .ראידה
מוחמד .4 .נאילה אבו ג'והר ,ע"י ב"כ עו"ד מונא מסאלחה ,ת"ד
 ,1189דבוריה  ,16910נייד  ,050-4400701טלפקס' ,04-6702359
דואר אלקטרוני .mona-mlawyer@hotmail.co.il

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד יניב דינוביץ'
ו/או עמית לאופר ,ממשרד הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות' ,עורכי
דין ,בית אסיה ,רח' ויצמן  ,4תל אביב  ,64239טל' ,03-6922020
פקס' .03-6966464

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.11.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.5.2015בשעה .10.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.6.2015בשעה .9.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .27.4.2015

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יניב דינוביץ' ,עו"ד
בא כוח המבקשת

מונא מסאלחה ,עו"ד
באת כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בנצרת

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 40593-11-14

פר"ק 43092-02-15

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

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

ובעניין פירוק חברת ח.ו.ח .ניהול מסעדות בע"מ ,ח"פ
.51-477353-0

ובעניין פירוק חברת חן מחזור פסולת בניין בע"מ ,ח"פ
 ,51-386347-2מרח' הורדים  ,64אשקלון ,78435

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד סעיד נזאל ,ת"ד
 ,650נחף  ,2013700טל'  ,04-9886591פקס'  ,04-9988362נייד
.054-6798472

והמבקשים ;GEBREMARIAM TSAGAY .1 :מס' דרכון
 ,HAILW BERHE .2 ;84650מס' דרכון SELTENE .3 ;90576
 ;BERHEמס' דרכון  ,OKOVIT GAVRIYOT .4 ;93380מס'
דרכון  ,84222ע"י ב"כ עו"ד מסארווה האשם ו/או עו"ד מוחמד

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.5.2015בשעה .13.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סעיד נזאל ,עו"ד
בא כוח המבקשת

סואלחה ,מת"ד  ,778כפר קרע  ,30075טל'  ,04-6356455פקס'
.04-6355583
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.6.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מסארווה האשם ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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4317

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 48846-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ק.א.ג.ו סיאוט כבישים ומדרכות
ממוכן בע"מ ,ח"פ ,51-244338-3
והמבקש :שמחה שלומוביץ ,מרח' קדושי בגדד  ,9באר
שבע ,ע"י ב"כ עו"ד נדב דלומי ו/או עינת קנפו לוי ו/או נועה
רבינסקי רייכל ,מרח' רמב"ם  ,4בית הלל  -משרד  ,37באר שבע,
טל'  ,08-6271315פקס' .04-6651068
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.6.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נדב דלומי ,עו"ד
בא כוח המבקש

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

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון הדר ,עו"ד ,מפרק

סטיק האוס דרום בע"מ
(ח"פ )51-490011-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.5.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' מנחם
בגין  ,11מגדל רוגובין תדהר ,קומה  ,18רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמעון כהן ,עו"ד ,מפרק

סטיק האוס ישראל בע"מ
(ח"פ )51-463426-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.5.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' מנחם
בגין  ,11מגדל רוגובין תדהר ,קומה  ,18רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמעון כהן ,עו"ד ,מפרק

גרין ניהול הון סיכון ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-300826-8

ר.ש .אדוונס בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-428465-2

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' גיבורי
ישראל  ,7נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

בריג'יט תשובה ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
החשמונאים  ,103תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור שחטר ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

שויו השקעות בע"מ
(ח"פ )51-431134-9

חלקה  340בגוש  6632בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-025504-5

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.5.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' לחי ,51
רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,10.5.2015בשעה  ,12.00אצל גולן גולדשמידט ושות'
עו"ד ,רח' ויצמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,אצל המפרק ,רח' יד
שלום  ,53רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק שמאי ,מפרק

אם .די .אקס טכנולוגיות בע"מ

קיריבטי ניהול בע"מ

(ח"פ )51-280415-4

(ח"פ )51-321019-5

אילן גולדשמידט ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.5.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' בלפור
8א ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה מלר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק ,רח'
הדורית  ,265מכבים-רעות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר פלדמן ,מפרק

דאילה בע"מ

לב זהב  -שירותי סיעוד ,רווחה וכוח אדם ( )2003בע"מ

(ח"פ )51-375148-7

(ח"פ )51-346374-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.5.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' קליבנוב
29א ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכסנדר לטניק ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.4.2015בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח'
ברקוביץ'  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

זברה זום בע"מ

עוז  -איתן שרותי כח אדם בע"מ

(ח"פ )51-470904-7

(ח"פ )51-366485-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.5.2015בשעה  ,9.00במשרדי גינסבורג ,איזרדל
ושות' ,עורכי דין ,רח' רוטשילד  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יניב איזרדל ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.5.2015בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' מנחם בגין  ,14רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צנבר שמאי ( )2004בע"מ
(ח"פ )51-354585-5
(בפירוק מרצון)

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

ג'וקר אינטראקטיב בע"מ
(ח"פ )51-455010-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2015בשעה  ,10.00במשרד רואי חשבון
גסר-רשפי ושות' ,רח' אחוזה  ,142רעננה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ג'וקר אינטראקטיב ,מפרק

ביטווייז תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-212814-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.5.2015בשעה  ,12.00אצל אפרתי ,גלילי
ושות' ,עורכי דין ,רח' ויסוצקי  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מרב ניב גבע ,עו"ד ,מפרקת

א.ש.ש.מ .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-263429-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר שרגיל ,מרח'
המרד  ,29תל אביב  ,68124למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עופר שרגיל ,עו"ד ,מפרק

א.ש.ש.מ .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-263429-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

שורטס פרו בע"מ
(ח"פ )51-458994-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן טלר ,מרח'
התאנה  ,20בת חן א'  ,40290למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורן טלר ,מפרק

שורטס פרו בע"מ
(ח"פ )51-458994-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.5.2015בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' התאנה ,20
בת חן א'  ,40290לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן טלר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.5.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' המרד ,29
בית התעשיינים ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר שרגיל ,עו"ד ,מפרק

נוה טל חברה לבנין ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-214478-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רישרד סיאנו ,מרח' הולנד ,8
חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רישרד סיאנו ,מפרק

נוה טל חברה לבנין ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-214478-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,14.5.2015בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' הולנד ,8
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רישרד סיאנו ,מפרק

סרוסי יוסף אחזקות ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-190709-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף סרוסי,
מרח' אנטורפן  ,33נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף סרוסי ,מפרק

סרוסי יוסף אחזקות ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-190709-9

פרינסטון ישראל חנוך בע"מ
(ח"פ )51-323180-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.5.2015בשעה  ,16.30במשרדי החברה ,רח'
סעדיה גאון  ,24תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעד גרוס ,מפרק

וינשטיין  -אדטו בע"מ
(ח"פ )51-318218-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.5.2015בשעה  ,10.00אצל דן וינשטיין ,רח'
האנפה  ,2מושב גן יאשיה  ,38850לשם הגשת דוח סופי של
המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן וינשטיין ,רפאל אדטו
מפרקים

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ל'רוי סלקשיין בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.5.2015בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח'
אנטורפן  ,33נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-309051-4

יוסף סרוסי ,מפרק

פרינסטון ישראל חנוך בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.5.2015בשעה  ,11.30אצל המפרקת ,רח' סיגלית
 ,22רמת פולג ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאלה מרסי ,מפרקת

(ח"פ )51-323180-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעד גרוס ,מרח'
יוסף הנשיא  ,12תל אביב ,למפרק החברה.
אלעד גרוס ,מפרק

דרור שפיר  -סוכנות לביטוח ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-300128-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.4.2015בשעה  ,10.30במשרד המפרק ,רח' חיים
גלעד  ,9פתח תקוה.
מטרת האסיפה :דיווח על מצבה הכספי של החברה וקבלת
דרישות תשלום מנושים.
דניאל טורם ,רו"ח ,מפרק
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בוקרה קבוצת חברות בנייה בע"מ

סטיק האוס ישראל בע"מ

(ח"פ )51-461293-6

(ח"פ )51-463426-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז בוקרה ,מרח' ברנר ,30
רעננה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון כהן ,משד'
אהרון קציר  ,32רמת גן ,טל'  ,03-7505555למפרק החברה.

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

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

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

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

א.פ.ל.א סחר ושיווק ( )2010בע"מ

מ.א.מ-שיווק תוצרת חקלאית בע"מ

(ח"פ )51-450276-4

(ח"פ )51-468333-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אושר איילת אדרי ,מרח'
אוסישקין  ,20/3קרית מוצקין ,טל'  ,054-2527979למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מירון ,מרח' הרצוג ,16
חולון ,טל'  ,054-9144954למפרק החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אושר איילת אדרי ,מפרק

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

סטיק האוס דרום בע"מ

פוטוסקאן אבי בע"מ

(ח"פ )51-490011-7

(ח"פ )51-286250-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון כהן ,משד'
אהרון קציר  ,32רמת גן ,טל'  ,03-7505555למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם לייבמן ,מרח' אחד
העם  ,3בת ים  ,5955679למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם לייבמן ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

ברקאי הנדסה ( )2006בע"מ

מ.ר.ט הובלות ושאיבות בע"מ

(ח"פ )51-386873-7

(ח"פ )51-477469-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם גריל ,מרח'
סיני 20ב ,חיפה  ,34332טל'  ,04-8340018למפרק החברה.

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

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

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

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

ללון בע"מ

דאי צבידור ניהול והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-474811-0

(ח"פ )51-334773-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל זלנסקי ,מרח'
הקידה  ,4חדרה  ,3849059טל'  ,052-6826262למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבידור דאי ,מרח' פינסקר
 ,4תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

מרואן עואד למסחר בע"מ

אוקטובר  1999מסעדות בע"מ

(ח"פ )51-233166-1

(ח"פ )51-281650-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאסר דיב-מוחסן,
ת"ד  ,257טמרה  ,30811טל'  ,053-6662237למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נטלי רג'ואן ,מרח'
אחד העם  ,97תל אביב ,למפרקת החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יאסר דיב-מוחסן ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נטלי רג'ואן ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,
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תי.קאי.פי .אלקטרוניקס בע"מ

לילו מותגים בע"מ

(ח"פ )51-239276-2

(ח"פ )51-344701-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים ,מרח'
נירים  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'ודית רומנו ,מרח'
דניאל פריש  ,3תל אביב  ,64731למפרקת החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'ודית רומנו ,עו"ד ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

ג'רוסלם פוסט אינטרנט בע"מ
(ח"פ )51-364596-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיה בית–און ,מרח'
האחים מסלאויטה  ,15תל אביב ,טל'  ,03-6272021פקס' ,03-6272019
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאיה בית–און ,עו"ד ,מפרקת

גיא שירותים קהילתיים בע"מ
(ח"פ )51-130226-7
(בפירוק מרצון)

וואן .פי .אמ בע"מ
(ח"פ )51-463920-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן רפפורט ,למפרק
החברה.
אסף לקט ,יו"ר הדירקטוריון

אם .איי .בי .די בע"מ
(ח"פ )51-369121-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2015לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שמואל קרן ,מרח' התעשיה  ,5מגדל העמק ,למפרק החברה.
שמואל קרן ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפתח וולף ,מרח' האילן ,8
אור עקיבא ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יפתח וולף ,מפרק

מ.ז.מ .זיס שווק ויעוץ בע"מ
(ח"פ )51-233180-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2015לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכאל זיס ,מרח' השרון  ,14/10הרצליה ,למפרק החברה.
מיכאל זיס ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

א .תמי אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-412200-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2015לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה אלפסי ,מרח' הזית  ,48עתלית ,למפרק החברה.
משה אלפסי ,מפרק

משחקי גיא ישיר בע"מ
(ח"פ )51-267336-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל עינב ,מקיבוץ עין
חרוד מאוחד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גל עינב ,עו"ד ,מפרק

אברי אלקטרוניקה  )1989( 2000בע"מ
(ח"פ )51-139289-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעד אברי ,מרח'
מוהליבר ב ,2ת"ד  ,2777יהוד-מונוסון  ,56216למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלעד אברי ,מפרק

אי.בי.די .טלקום בע"מ
(ח"פ )51-456903-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם מושקט ,מרח'
יהדוה הלוי  ,85תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יורם מושקט ,עו"ד ,מפרק

אחים לוי  -הובלות בע"מ
(ח"פ )51-174262-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.2.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי חרמש ,מרח'
הבסטיליה  ,1חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רמי חרמש ,מפרק

רום  -אד הנדסה ובנין בע"מ
(ח"פ )51-356868-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מורן ברק-שטיין ,מרח'
ברקת  ,12פתח תקוה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מורן ברק שטיין ,עו"ד ,מפרקת

אי.גי .טווינגו מערכות מידע בע"מ
(ח"פ )51-430803-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גולן נחום ,מרח' ישורון ,32
הוד השרון ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון בן עמי ,מפרק

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

דיויד קרפנטר בע"מ

אור יון סחר בע"מ
(ח"פ )51-152035-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-464590-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון בן עמי ,מרח'
מעגל השלום  ,31ראשון לציון ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ובאסיפת נושים ,שהתכנסו ביום ,5.3.2015
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר
אפק ,מרח' מעלה ארגמן  ,10אבן יהודה ,למפרק החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון בן עמי ,מפרק

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

ריל ארט (דיזיין) בע"מ

מיה-מישר ייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-410518-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון בן עמי ,מרח'
מעגל השלום  ,31ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון בן עמי ,מפרק

מור-לי שרותי מטבע בע"מ
(ח"פ )51-353561-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון בן עמי ,מרח'
מעגל השלום  ,31ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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(ח"פ )51-425800-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אדמונד ,מרח' אורות ,146
אורות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף אדמונד ,מפרק

גרין פאוור הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-463699-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן שאול ,מרח' אבא
הלל סילבר  ,12רמת גן ,טל'  ,03-6122220למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קרן שאול ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

אילת חוף פרדייס שירותים בע"מ
(ח"פ )51-226189-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.11.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אור ליסקר ,מרח' ששת
הימים  ,236אילת ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אור ליסקר ,עו"ד ,מפרק

פארק הסוסים
(ח"פ )51-320888-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אלמוג ,מרח'
עינב 33ב ,בית חשמונאי ,למפרק החברה.
משה אלמוג ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,2.8.2015בשעה
 ,13.00בבית המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרגא שפיצר ,מפרק

ראנינג דאקס בע"מ
(ח"פ )51-472800-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,29.1.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את דן–אל חן ,מרח' חטיבת יפתח  ,193כרמיאל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,16.8.2015
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

האחים פוטרמן בע"מ
(ח"פ )51-252211-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא אופיר ,מרח'
כינרת  ,5בני ברק ,למפרק החברה.
גיא אופיר ,עו"ד ,מפרק

רהיטי שופרא בע"מ
(ח"פ )51-191725-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,9.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את שרגא שפיצר ,מרח' גרוסברג  ,10ירושלים ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

דן–אל חן ,מפרק

מארס אראם פרודקשן בע"מ
(ח"פ )51-441297-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מג'די
חלבי ,מרח' יפו  ,97ירושלים ,טל'  ,02-6451140למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,1.5.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מג'די חלבי ,מפרק
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האלה לוגיסטיקה בע"מ
(ח"פ )51-488576-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.1.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
האלה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,3.5.2015
בשעה  ,8.30במשרדי המפרק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי האלה ,מפרק

אסף ברוך רו"ח
(ח"פ )51-438786-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.11.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף
ברוך ,מרח' דרור  ,5קיסריה ,טל'  ,077-5018020למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,7.5.2015
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' בן גוריון  ,22הרצליה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אסף ברוך ,מפרק

אס.איץ.איי.פי .בע"מ
(ח"פ )51-365460-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל
שהם ,מרח' האלון  ,86תמרת ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,14.5.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יובל שהם ,מפרק

ס.א.ל יועצים וניהול בע"מ
(ח"פ )51-364215-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,6.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד אביב קמחי ,מרח' קלונימוס  ,4/2תל אביב  ,62644טל'
 ,052-8669693למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,14.5.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אביב קמחי ,עו"ד ,מפרק

מ.א.ש רפואה בע"מ
(ח"פ )51-432238-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
אשכנזי ,מרח' הורד  ,13כוכב יאיר ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,14.5.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מאיר אשכנזי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

ריצ אופנה ואביזרים אילת בע"מ
(ח"פ )51-338801-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שולמית
כהן ,מרח' ההדס  ,17גנות ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.5.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שולמית כהן ,מפרקת

אגרו-רם מסחר בע"מ
(ח"פ )51-120268-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן
דולדנר ,מרח' שבו  ,4הוד השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,1.6.2015בשעה
 ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן דולדנר ,מפרק

בן משה בניה וניהול פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-513767-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוליה
שרה בן משה ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.6.2015
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יוליה שרה בן משה ,מפרקת

אלסיהאם בע"מ
(ח"פ )51-352348-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מחאמיד וסמון ,מאום אלפחם ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.6.2015
בשעה  ,16.00במשרד עו"ד מיאחמד יוסף ,רח' אלביר ,כביש
ראשי ,אום אלפחם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מחאמיד וסמון ,מפרק

בני-ברק צ'ינג' בע"מ
(ח"פ )51-324484-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל
קרויזר ,מרח' שמעון בן שטח  ,48אלעד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,8.7.2015בשעה
 ,9.30אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל קרויזר ,מפרק
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יונתן קפלין בע"מ
(ח"פ )51-466884-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומית
יצחקוב ,מרח' תל חי  ,37/2כפר סבא ,טל'  ,09-7650202למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.7.2015בשעה
 ,9.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומית יצחקוב ,עו"ד ,מפרקת

אורביז פיתוח עסקי והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-408075-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
סימה ישראלי ,מרח' שוהם  ,5רמת גן ,טל'  ,03-5758032למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.7.2015בשעה
 ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סימה ישראלי ,עו"ד ,מפרקת

מוסך חדאד (חוף שמן) בע"מ
(ח"פ )51-417905-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סרז'
חדאד ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.7.2015
בשעה  ,11.00אצל עו"ד יואב אניספלד ,רח' ביאליק  ,3חיפה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
סרז' חדאד ,מפרק

קמעו אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-503076-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רימון זינאתי ,ממשרד דורון טיקוצקי ,שדרות פלי"ם  ,7חיפה ,טל'
 ,04-8147500למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,14.7.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רימון זינאתי ,עו"ד ,מפרק

אל .אקסיטו אינטרנשיונל טרייד בע"מ
(ח"פ )51-443819-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אילן גלמן ,מרח' יגאל אלון  ,96תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,14.7.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן גלמן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

רזיב בע"מ
(ח"פ )51-387440-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.3.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולדימיר שויחט,
מרח' לאון בלום  ,16חיפה ,טל'  ,054-2460730למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.7.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ולדימיר שויחט ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,5.8.2015
בשעה  ,11.00אצל גלנט פתרונות תקשורת בע"מ ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם אלבז ,מפרק

מואב הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-126752-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי אטאלי ,מרח'
אריה בן אליעזר  ,46רמת גן ,למפרק החברה.

יואב מ .עבודות עפר חציבה ופיתוח בע"מ

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב
מזרחי ,מעין העמק ,ד"נ חבל מגידו ,טל'  ,052-8289473למפרק
החברה.

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

(ח"פ )51-274896-3
(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,2.8.2015
בשעה  ,12.00אצל עו"ד סיון ברדה ,רח' יהושע חנקין  ,34עפולה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יואב מזרחי ,מפרק

גל נט פי אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-346538-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.1.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אלבז,
מרח' האשל  ,13כפר גנות ,טל'  ,054-7401040למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7008ב' בניסן התשע"ה22.3.2015 ,

סברס  -רשת מסעדות בקיבוצים בע"מ
(ח"פ )51-297143-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן מימוני ,מרח'
החשמונאים  ,100תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איתן מימוני ,עו"ד ,מפרק

אסוסיאטד פורן אקסצ'נג' בישראל בע"מ
(ח"פ )51-472578-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.2.2015התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ,רו"ח ששי לוי ,משד'
רוטשילד  ,3תל אביב  ,6688106למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם גואטה ,מרח'
הגיבורים  ,13בת ים ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק באמצעות פקס'  ,153-3-5442241עם העתק
בדואר רשום לכתובת הנ"ל.

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ששי לוי ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

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

מיי איי קרים בע"מ

רקיע קרנות נאמנות בע"מ

(ח"פ )51-477035-3

(ח"פ )51-350199-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ,רו"ח ששי לוי ,משד'
רוטשילד  ,3תל אביב  ,6688106למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם גואטה ,מרח'
הגיבורים  ,13בת ים ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק באמצעות פקס'  ,153-3-5442241עם העתק
בדואר רשום לכתובת הנ"ל.

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ששי לוי ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

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

רקיע הנפקות וחיתום בע"מ

אתוס קפיטל בע"מ

(ח"פ )51-350202-1

(ח"פ )51-427065-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם גואטה ,מרח'
הגיבורים  ,13בת ים ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.3.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר
את מינויו של המפרק.
ג'אנה קמליאן ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם גואטה ,מפרק

רקיע ניהול תיקים בע"מ

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי מרכז ,בתיק פ"ר  ,34392פש"ר 38004-09-12
שם החייב :אברהם חמו.
שם הנאמן ומענו :עו"ד דוד גולדבלט-לוי ,מדרך מנחם בגין ,65
תל אביב.
סוג הדיבידנד :ראשון וסופי בדין רגיל.

(ח"פ )51-350200-5
(בפירוק מרצון)

דוד גולדבלט-לוי ,עו"ד ,נאמן

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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