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הודעה על עדכון סכומי ההטבות הניתנים לפי פרק שלישי 1
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י1950-
לפי סעיף 15א(ג)(()3ב) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי
עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2014לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר  ,2013הסכומים הקבועים להטבות המנויים
בפרק שלישי  1לחוק הם ,מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  ,)2015כמפורט להלן:

.1

הטבות לשיקום תעסוקתי לפי סעיף 15ב לחוק -
סכום ההטבה בשקלים חדשים
()1

להקמת עסק ראשון לפי סעיף קטן (ד) -
(א) לשכול לפי פסקה ()1
(ב)

107,127
104,699

לאלמנה לפי פסקה ()2

(ג) ליתום לפי פסקה ()3
()2

לביסוס או להשלמה של עסק קיים לפי סעיף קטן (ה) -
(א) לשכול לפי פסקה ()1

22,387

(ב) לאלמנה לפי פסקה ()2

22,387

(ג)
()3

18,770

11,138

ליתום לפי פסקה ()3

לשיקום תעסוקתי לפי סעיף קטן (ו) -
ליתום

()4

5,570

לרכישת רכב מסחרי ראשון לפי סעיף קטן (ז) -
לשכול ,לאלמנה וליתום

()5

65,362

להחלפת רכב מסחרי לפי סעיף קטן (ח) -
לשכול ולאלמנה

()6

65,362

לרכישת רכב ראשון ללימוד הוראת נהיגה לפי סעיף קטן (ט) -
לשכול ,לאלמנה וליתום

()7

41,557

להחלפת רכב ראשון ללימוד הוראת נהיגה לפי סעיף קטן (י) -
לשכול ולאלמנה

.2

41,557

הטבות רכב וניידות לפי סעיף 15ג לחוק -
()1

לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן (ד) -
שכול שיש לו רישיון נהיגה -

()2

(א) לפי פסקה (()1א)

47,396

(ב) לפי פסקה (()1ב)

31,594

(ג)

לפי פסקה (()2א)

38,961

(ד)

לפי פסקה (()2ב)

23,180

לרכישת רכב משומש לשימוש אישי לפי סעיף קטן (ה) -
לשכול שיש לו רישיון נהיגה -
לפי פסקה ()1

38,961

(א)

(ב) לפי פסקה ()2

23,180

__________
 1ס"ח התש"י ,עמ'  ;162התשע"ד ,עמ' 186
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()3

לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן (ו) -
לשכול שאין לו רישיון נהיגה -
לפי פסקה (()1א)

31,594

(ב) לפי פסקה (()1ב)

23,180

(ג) לפי פסקה (()2א)

25,974

(ד) לפי פסקה (()2ב)

23,180

(א)

()4

לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן (ז) -
לאלמנה שיש לה רישיון נהיגה -
(א) לפי פסקה (()1א)

60,037

(ב) לפי פסקה (()1ב)

78,684

(ג) לפי פסקה (()2א)

47,457

(ד) לפי פסקה (()2ב)
()5

22,387

לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן (ח) -
לאלמנה שאין לה רישיון נהיגה -

()6

(א) לפי פסקה (()1א)

42,020

(ב) לפי פסקה (()1ב)

22,387

(ג) לפי פסקה (()2א)

33,210

(ד) לפי פסקה (()2ב)

22,387

למימון הוצאות ניידות לפי סעיף קטן (י) -
לאלמנה שאין לה רכב

()7

למימון שיעורי נהיגה לפי סעיף קטן (יא) -
(א) לשכול לפי פסקה ()1
(ב)

.3

383

לאלמנה לפי פסקה ()2

1,566
2,165

(ג) ליתום לפי פסקה ()3

2,165

(ד) ליתום לפי פסקה ()4

2,165

הטבות לרווחה כלכלית לפי סעיף 15ד לחוק -
()1

למימון הוצאות נלוות ללימודים לפי סעיף קטן (ה) -
שכול  -בעד אחי הנספה הלומדים בכיתות ז' עד י"ב

()2

למימון שיעורי עזר לפי סעיף קטן (ו) -
שכול ,בעד אחי הנספה הלומדים בבית ספר יסודי ,בחטיבת ביניים או בתיכון

()3

2,145
1,159

למימון הוצאות לימודים ומימון חוגים לפי סעיף קטן (ז) -
לאלמנה בעד ילדיה היתומים -
לפי פסקה ()1

1,820

(ב) לפי פסקה ()2

2,145

לפי פסקה ()3

2,918

(א)
(ג)
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בעד נישואי יתום לפי סעיף קטן (ט) -

()4

9,075

לאלמנה
( )5מלווה חד–פעמי להוצאות מיוחדות ולצרכים אישיים לפי סעיף קטן (י) -

6,901

(א) לשכול לפי פסקה ()1
(ב)

לשכול לפי פסקה ()2

16,351

(ג)

לאלמנה לפי פסקה ()3

3,761

(ד)

לאלמנה לפי פסקה ()4

9,207

(ה)

לשכול לפי פסקה ()5

10,895

(ו)

לאלמנה לפי פסקה ()6

7,500

(ז) ליתום לפי פסקה ()7
()6

30,863

מלווה אחת לשלוש שנים ,לצרכים אישיים לפי סעיף קטן (יא) -
לשכול או לאלמנה

()7

6,830

מענק מיוחד לפתרון מצוקה לפי סעיף קטן (יב) -
(א)

לשכול או לאלמנה לפי סעיף קטן (יב) רישה

1,576

(ב)

לשכול או לאלמנה לפי סעיף קטן (יב) סיפה

1,576

מלווה חד–פעמי לכיסוי חובות לפי סעיף קטן (יג) -

()8

לשכול או לאלמנה

58,116

סיוע בהוצאות טלפון לפי סעיף קטן (טו) -

()9

לשכול -
(א) לפי פסקה ()1

198

(ב) לפי פסקה ()2

43

(ג) לפי פסקה ()3
()10

סיוע בעד דמי שימוש בטלפון לפי סעיף קטן (טז) -

לאלמנה
()11

268
268

סיוע במימון רכישת חלקת קבר לפי סעיף קטן (יז) -

לשכול או לאלמנה -
(א) לפי פסקה ()1

5,326

(ב) לפי פסקה ()2

4,533

()12

מענק חודשי לפי סעיף קטן (יח) -

לשכול -

4 496

(א) לפי הרישה

407

(ב) לפי פסקה ()1

224

(ג) לפי פסקה ()2

84

(ד) לפי פסקה ()3

99

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

סכום ההטבה בשקלים חדשים
מענק חד–פעמי לפי סעיף קטן (יט) -

()13

לשכול ולאלמנה לפי פסקה ()1
.4

36,767

הטבות לדיור לפי סעיף 15ה לחוק -
()1

סיוע במימון רכישת דירה ראשונה לפי סעיף קטן (ו) -
לשכול מחוסר דיור -
לפי פסקה ()1
לפי פסקה ()2

()2

124,677
223,937

סיוע במימון רכישת דירה לפי סעיף קטן (ז) -
לשכול שמתגורר בדירה ציבורית
(א)

לפי פסקה ()1

(ב) לפי פסקה ()2
()3

43,585
223,937

סיוע במימון רכישת דירה ראשונה לפי סעיף קטן (ח) -
לאלמנה מחוסרת דיור -
(א)

לפי הרישה

(ב) לפי פסקה ()1
(ג)

לפי פסקה ()2

(ד)

לפי פסקה ()3

273,578
67,547
214,862
 214,862והמענק
הנוסף 16,219

( )4סיוע במימון החלפת דירה לפי סעיף קטן (ט) -
לשכול -
(א)

לפי פסקה ()1

(ב) לפי פסקה ()2
()5

43,585
111,974

סיוע במימון החלפת דירה לפי סעיף קטן (י) -
לאלמנה -
(א)

לפי הרישה

(ב) לפי פסקה ()1
(ג)
()6

לפי פסקה ()2

137,084
175,516
67,547

סיוע בהחזר משכנתה לפי סעיף קטן (יא) -
לשכול -
(א) לפי פסקה ()1
(ב)

()7

לפי פסקה ()2

223,937
111,974

סיוע בהחזר משכנתה לפי סעיף קטן (יב) -
לאלמנה -
(א)

לפי פסקה ()1

273,578

(ב)

לפי פסקה ()2

137,084
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107,737

(ג) לפי פסקה (()3א)

67,547

(ד) לפי פסקה (()3ב)
סיוע להתארגנות ראשונית בדירה לפי סעיף קטן (יג) -

()8

לאלמנה
()9

24,786

סיוע במימון התקנת מעלון לפי סעיף קטן (יד) -
לשכול

()10

43,585

סיוע במימון שיפוץ דירה לפי סעיף קטן (טו) -

(א)

לשכול או לאלמנה לפי פסקה ()1

58,116

(ב)

לאלמנה לפי פסקה ()2

27,000

()11

סיוע במימון שכר דירה לפי סעיף קטן (טז) -

(א) לשכול לפי פסקה ()1
(ב)
.5

2,135
2,775

לאלמנה עם יתום לפי פסקה ()2

הטבות רפואיות לפי סעיף 15ו לחוק -
( )1סיוע במימון התייעצות עם רופא מומחה לפי סעיף קטן (ו) -
לשכול או לאלמנה
()2

845

סיוע במימון טיפול שיניים לפי סעיף קטן (ח) -
(א)

15,243

לאלמנה לפי פסקה ()2

(ב) ליתום לפי פסקה ()3
()3

4,065

סיוע במימון רכישת נעליים אורתופדיות לפי סעיף קטן (יב) -
לשכול ולאלמנה

()4

972

סיוע במימון רכישת עדשות למשקפיים לפי סעיף קטן (יג) -
לשכול או לאלמנה לפי פסקה ()2

()5

 723לשנה  1,210לשנתיים

סיוע במימון רכישת קלנועית לפי סעיף קטן (טו)(- )1
(א)

לשכול לקלנועית בודדת לפי פסקת משנה (א)

11,433

(ב)

לזוג שכולים לקלנועית זוגית לפי פסקת משנה (ב)

16,260
15,243

(ג) לאלמנה לקלנועית בודדת לפי פסקת משנה (ג)
( )6סיוע לטיפול ברפואה משלימה לפי סעיף קטן (טז) -
לשכול
()7

135

סיוע במימון ניתוח פרטי לפי סעיף קטן (יז) -
 ,12,103בניכוי 2,430

לשכול
( )8סיוע חד–פעמי במימון טיפולי פוריות או פונדקאות לפי סעיף קטן (יח) -
לשכול
.6

24,206

הטבות להנצחה לפי סעיף 15ח לחוק -
()1

השתתפות חד–פעמית בהוצאות אבל לפי סעיף קטן (ד) -
לבן משפחה

4 498

 ,7,450והתוספת 2,323
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השתתפות אחת לשנה בהוצאות אזכרה לפי סעיף קטן (ה) -

()2

לבן משפחה
()3

936

השתתפות חד–פעמית במימון הנצחה פרטית לפי סעיף קטן (ז) -
לבן משפחה

()4

 7,755והתוספת 7,755

סיוע בהקמת מצבה שאינה מצבה צבאית לפי סעיף קטן (ח) -
לבן משפחה

()5

4,533

סיוע בהקמת מצבה לפי סעיף קטן (ט):
לבן משפחה

.7

4,533

ועדת חריגים להטבות לפי סעיף 15ט לחוק
56,908

לפי סעיף קטן (ב)
ב' בניסן התשע"ה ( 22במרס )2015
(חמ )3-4848
משה יעלון
שר הביטחון

		

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) ,התשל"ב1972-
בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) ,התשל"ב ,11972-מתפרסמת בזה רשימת מבקשי
רישיונות:
השם

סוג הבקשה

המען

אוסטרי שני

מתיתיהו מנדל  ,7/5רמת גן 52287

חוקר פרטי

אטיאס חיים

גלעד  ,9אשקלון

משרד לחקירות פרטיות

אלון גיל

הבושם  ,72דירה  ,32תל אביב

חוקר פרטי

אמסלם אלינור

האלה  ,9/11גבעת רם ,קרית אתא

חוקר פרטי

אסרף מרדכי

שביל המרגנית 4ג ,דירה  ,14עכו

חוקר פרטי

בניסטי משה

סטפן וייז  ,7/17חיפה 35439

חוקר פרטי
משרד לחקירות פרטיות

בר אליעזר

הסחלב 88א ,נתניה

חוקר פרטי

גולדשטיין ישראל

השופטים  ,24/15קרית גת 82074

חוקר פרטי

גולנברג אריה

רקפת  ,193גן נר

חוקר פרטי

גיל שאלתיאל

כצנלסון  ,22/18ת"ד  ,6110יהוד

חוקר פרטי

דולינגר אורית

הלפרין  ,3/3ראשון לציון

חוקר פרטי

דור אייל

העמק  ,1כפר האורנים ,אורנים

חוקר פרטי

__________
 1ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשמ"ב ,עמ' .486
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השם

סוג הבקשה

המען

הבר צבי

חורב  ,43חיפה 34346

משרד לחקירות פרטיות

זליג מיכאל

דרך האילנות  ,65גבע כרמל

חוקר פרטי

חג'ג' פנחס

המכבים  ,248/29באר שבע

חוקר פרטי

חיון ורד

רבי משה בן נחמן  ,18/3ראשון לציון

חוקר פרטי

יורדן אורלי

נוף הרים  ,96הר אדר

חוקר פרטי

יפת ניר

הר הצופים  ,19רחובות

חוקר פרטי

כהן יעקב

מבוא הגומא  ,10/3מעלה אדומים

חוקר פרטי

לוי דורית

זלמן ארן  ,31חולון

חוקר פרטי

לוסטיג אלון

מושב תקומה  ,37תקומה 85159

חוקר פרטי

מגיני ערן

משה דיין  ,32/6רמת גן

משרד לחקירות פרטיות

מור אביב

חפץ חיים  ,19תל אביב-יפו 67456

משרד לחקירות פרטיות

מחאג'נה איברהים

שכ' אלבאטן ,ת"ד  ,5063אום אל פאחם 30010

חוקר פרטי

מחלי אברהם

פיקוס  ,3/15אילת 88000

חוקר פרטי

מסאלחה פואד

ת"ד  ,20513אבו גוש 90845

חוקר פרטי

פילוסוף יחזקאל

נחל צבי  ,102/1מגדל העמק

חוקר פרטי

פרגן יריב

יוסף צבי  ,18רמת גן 52312

חוקר פרטי

שירזי יעקב

אלעזר דוד  ,27/14חדרה

משרד לחקירות פרטיות

שלוי גיל

מושב מסלול משק  ,33ד"נ  ,85112מסלול

חוקר פרטי

שקד ערן

לודויפול  ,10תל–אביב-יפו

משרד לחקירות פרטיות

בתוך  15ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים ,לפי המען :ועדת
הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב ,21972-ת"ד  ,34357ירושלים  ,91342או לפקס'  .02-6467936כמו כן ניתן
לשלוח מייל לדואר אלקטרוני.hokrimpz@justice.gov.il :
כ"ח באדר התשע"ה ( 19במרס )2015
(חמ )3-2319
__________
 2ס"ח התשל"ב ,עמ' .90
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יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים פרטיים
ושירותי שמירה

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז תל-אביב
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :קרית אונו
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :קא /322 /א
שם התכנית :שכונת אריאל שרון  -מתחם א
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :קא /322 /א
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
קא322 /
שינוי
קא412 /
שינוי
תמא2 /4 /
כפיפות
תמא /34 /ב4 /
כפיפות
תמא /23 /א4 /
כפיפות
מתא16 /
כפיפות
תמא3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית אונו .
השטח התחום בדרכים :דרך מס' " 471מכבית" בצפון,
דרך מס'  4במערב ,גוש  6178חלקה  172במזרח ,גוש
 6178חלקות  27 ,108 ,79 ,78 ,63 ,182בדרום.
גושים וחלקות:
גוש 6178 :חלקי חלקות.181 ,173 :
מטרת התכנית:
 .1הגשת תכנית מפורטת למתחם א' עפ"י הוראות
תכנית מתאר מס' קא 322/ועפ"י הבינוי והקצאת
שטחי הציבור.
 .2ביטול ההתנייה למימוש  90%מהשטחים לתעסוקה
ו 70% -מהשטחים למגורים עד למימוש מערכת
הסעת המונים ,ע"ס הבדיקה התחבורתית
שבוצעה.
 .3ביטול ההתניה שנקבעה בסעיף 10.8ג' ו10.8 -ה'
בתכנית קא 322 /לאור הפקדת תכנית רג.1330 /
עיקרי הוראות התכנית:
תכנית מפורטת למתחם א' עפ"י הוראות תכנית מתאר
קא 322 /ועל פי הבינוי והקצאת שטחי הציבור.
 . 1תכנון מפורט של מתחם א' הכולל איחוד וחלוקה
למגרשים בהסכמת בעלים ,קביעת הוראות בנייה
וזיקות הנאה ,חזית מסחרית וקביעת סימבול
לשטחים לצרכי תרבות ופנאי ,וסימבול לשטחים
לצרכי חינוך.
 .2קביעת דרכים פנימיות והקצאת שטחים לבנייני
ציבור ושצ"פים.

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

 .3הגדלת מס' יח"ד מ 124-יח"ד (מתאריות) ל160-
יח"ד בשטח עיקרי של 13,608מ"ר  1,920 +מ"ר
למרפסות ,וקביעת שטחי שירות מעל ומתחת
לקרקע בהתאם .הקמת מבנה מגורים בבניה
מרקמית עם חזית מסחרית לאורך הרחוב בגובה
מינימלי של  4קומות בתוספת בנייה מגדלית בת
עד  30קומות  +קומת קרקע כפולה  2 +קומות
מתקנים טכניים מעל  4קומות מרתף .כמו כן
קביעת שטח עיקרי של  250מ"ר לצרכי חינוך
ושטחי שירות בהתאם ועד  300מ"ר עיקרי למסחר
ושטחי שירות בהתאם לצורך קביעת חזית
מסחרית.
 .4קביעת מתחם לתעסוקה ומסחר על פי קא322 /
בשטח עיקרי כולל של  66,003מ"ר מהם עד 20%
שטח עיקרי למסחר והגדרת  2תאי שטח.
בתא שטח  201שני מבנים בני  30קומות מעל
קומת קרקע כפולה בתוספת  2קומות מתקנים
טכניים ומבנה נוסף בן עד  5קומות מעל קומת
קרקע כפולה בתוספת קומה טכנית .בין המבנים
יבנה מבנה מקשר בן עד  2קומות גבוהות .בתא
שטח זה יקבעו  7קומות מרתף.
בתא שטח זה יקבע שטח עיקרי של  2,800מ"ר
עבור אולם כנסים ושימושים ציבוריים נלווים שיבנה
באגף נפרד.
בתא שטח זה תקבע חזית מסחרית כלפי כביש
מס' .1
בתא שטח  202יוקם מבנה בן  6קומות מעל קומת
קרקע כפולה בתוספת קומה טכנית .בתא שטח זה
ייקבעו  4קומות מרתף.
 .5הוספת שימוש למעונות סטודנטים ביעוד המגורים.
 .6ביטול החלופה להעברת תוואי רכבת קלה בתחום
תכנית זו עקב אישור תמא 4 /23 /וכפועל יוצא מכך
צמצום רוחב זכות דרך מס'  1ל 36-מ' במקום  42מ'.
קביעת שצ"פ בתחום הדרך שצומצם מ 42-מ' ל36-
מ' וקביעת קווי בניין לדרך מס'  1בהתאם ל 2-מ'.
 .7ביטול סעיפים (10.8ג)(,ה) בהוראות תכנית קא322 /
לאור הפקדת תכנית רג - 1330 /שיכון הרופאים.
 .8ביטול סעיף .13ג בהוראות תכנית קא 322 /ומתן
אפשרות למימוש מלא של זכויות הבניה המוקנות
בתכנית קא.322 /
 .9שינוי סעיף  10.10.2בהוראות תכנית קא 322 /כך
שתנאי למתן תוקף התכנית יהיה תיאום נספח מים
ונספח ביוב עם משרד הבריאות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/07/2014ובילקוט הפרסומים  ,6858התשעד ,עמוד
 ,7590בתאריך .17/08/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  125תל אביב-
יפו  67012טלפון .03-7632588 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה קרית אונו ,רבין יצחק  41קרית
אונו  ,5551042וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים

4501

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :בני ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'501-0181016:
שם התכנית :בב-832/מבנה ציבורי ברח' ירושלים 42
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק מופקדת תכנית
מפורטת מס' 501-0181016 :גרסת :הוראות 16 -
תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
בב /מק /105 /מ2 /
שינוי
בב /מק3022 /
שינוי
בב /105 /ב
שינוי
בב /105 /מצ1 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בני ברק רחוב :ירושלים . 42
מצפון-חלקה 439
ממזרח-רח' ירושלים
מדרום-חלקה 609
ממערב-חלקה 438
קואורדינטה X: 184050
קואורדינטה Y: 665675
גושים וחלקות:
גוש ,6123 :מוסדר ,חלקות במלואן.1047 :
מגרשים:
 102בהתאם לתכנית בב/מק3022/
מטרת התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' למבנים ומוסדות ציבור
ודרך.
 .2קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה.
 .3קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.
 .4הוספת זיקת הנאה להולכי רגל.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים ג( 1עפ"י תכנית
בב/מק )3022/למבנים ומוסדות ציבור ,לצורך
הקמת מבנה ציבורי הכולל ישיבה ,כיתות לימוד
ופנימייה ,ולאזור דרך מוצעת.
 .2קביעת זכויות בנייה 6700 :מ"ר שטח עיקרי מעל
הקרקע (במקום  1509מ"ר 1408 ,)87.5%-מ"ר
שטח מרתף (עיקרי  +שירות -המהווים 85%
מתכסית המגרש).
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 .3הבניין יכלול  8קומות מעל קומת קרקע ומעל 2
קומות מרתפים הכוללים שטחים עיקריים ושטחי
שירות.
 .4השימושים המותרים בבניין יהיו שימושים ציבוריים
עפ"י התכניות התקפות ,לרבות בב/105/ב
ובב/105/מצ.1/
מעל הקרקע יותרו שימושים לבית מדרש ,ספרייה
אולמי הרצאות ,כיתות לימוד ,משרדי הנהלה,
פנימייה וכדו' ,ומתחת לקרקע יותרו שימושים לחדר
אוכל ,מטבח ,מחסנים ,מקווה ,חדרים טכניים ,חניה
וכדו'.
 .5המבנים המסומנים להריסה בתשריט ייהרסו כתנאי
להיתר בנייה ,בתאום עם היחידה לאיכ"ס לרבות
לעניין פינוי פסולת בניין.
 .6תינתן זיקת הנאה למעבר הולכי רגל ברוחב  2.0מ'
לפחות בחזית רח' ירושלים.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ,דרך בגין  125תל אביב-יפו  67012טלפון:
 .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',
ב' ,ג' ,ה' בין השעות  .11:00-14:00העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה בני ברק,
ירושלים  58בני ברק  51100טלפון03-5776579 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
גילה אורון
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל-אביב
מחוז מרכז
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :הוד השרון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
הר52 /88 /
שם התכנית :מתחם בני ברית ,פרוייקט פינוי-בינוי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :הר52 /88 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
הר23 /88 /
שינוי
הר547 /
שינוי
הר11 /88 /
שינוי
הר1 /547 /
שינוי
הר /מק1 /1001 /
כפיפות
הר1002 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :הוד השרון רחוב :בני ברית .2 ,4
רח' הבנים  -הגבול הצפוני של התכנית
רח' בני ברית  -הגבול המזרחי
גושים וחלקות:
גוש 6456 :חלקות במלואן,232 - 231 ,227 ,219 - 217 :
.511 ,259 ,237
גוש 6456 :חלקי חלקות.276 :
מטרת התכנית:
 .1הקמת  2מבני מגורים ע"ג מרכז מסחרי ומרתפי
חניה.
 . 2העברת גן ילדים קיים ומרכז בני ברית למבנים
חדשים.
 .3יצירת כיכר ציבורית בפינת הרחובות הבנים ובני
ברית.
 .4פינוי המבנים הקיימים בתחום התכנית ויצירת בינוי
חדש ואיכותי במקומם.
 .5קביעת הוראות להכנת תכנית איחוד וחלוקה
בסמכות הוועדה המקומית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת ייעודי קרקע ל:
א .אזור מגורים ומסחר.
ב .שטחים לבניני ציבור.
ג .שטח ציבורי פתוח.
ד .שטחים לדרכים ,חניה ציבורית ,חניונים על ותת
קרקעיים.
 .2קביעת הוראות להכנת תכנית איחוד וחלוקה בסמכות
הוועדה המקומית.
 .3קביעת הוראות לתחבורה וחניה.
 .4קביעת הוראות בדבר בינוי פיתוח ועיצוב הבינוי.
 .5קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .6קביעת הוראות בדבר מערכות תשתית.
.7קביעת הוראות איכות הסביבה.
.8קביעת הוראות בדבר הפקעה.
.9קביעת הוראות בדבר שלבי ביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/12/2013ובילקוט הפרסומים  ,6709התשעד ,עמוד
 ,1914בתאריך .05/12/2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 72430טלפון .08-9788409 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה הוד השרון ,בן גמלא יהושע 28

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

הוד השרון  4532235טלפון ,09-7759666 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :לוד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
לד10000 /
שם התכנית :תכנית מתאר מקומית כוללת לוד
.2030
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד מופקדת תכנית מתאר מקומית מס':
לד10000 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
תמא10 /
כפיפות
לד1000 /
כפיפות
תמא8 /
כפיפות
תמא22 /
כפיפות
תמא3 /
כפיפות
תמא34 /
כפיפות
תממ21 /3 /
כפיפות
תמא35 /
כפיפות
תמא /37 /ב
כפיפות
תמא38 /
כפיפות
תמא24 /
כפיפות
תמא4 /
כפיפות
תמא16 /
כפיפות
תמא23 /
כפיפות
תמא19 /
כפיפות
תמא18 /
כפיפות
תמא /36 /א1 /
כפיפות
תמא /34 /ב4 /
כפיפות
תמא /34 /ב5 /
כפיפות
תתל22 /
כפיפות
תמא /23 /א4 /
כפיפות
תתל3 /9 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לוד.
כל מרחב התכנון של העיר רוב שטח הרשות
קואורדינטה X: 190500
קואורדינטה Y: 651250
גושים וחלקות:
גושים בשלמות,3962 - 3960 ,3958 ,3951 ,3948 :
,3985 - 3979 ,3977 ,3973 - 3970 ,3968 ,3967
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,4024 ,4019 ,4017 ,4016 ,4012 ,4011 ,3991
,5158 - 5155 ,4548 ,4543 - 4541 ,4027 ,4025
,5553 ,5411 ,5382 ,5291 ,5290 ,5164 ,5163
,5931 ,5930 ,5915 ,5907 - 5901 ,5731 ,5554
- 80000 ,6000 ,5999 ,5994 ,5993 ,5982 ,5977
- 80036 ,80026 ,80025 ,80022 - 80015 ,80003
.80042
גושים בחלקיות,3990 ,3992 ,3986 ,3978 ,3969 :
,4342 ,4338 ,4029 ,4028 ,4026 ,4020 ,3999
,5413 ,5412 ,5410 ,4983 ,4764 ,4762 ,4761
.6841 ,6835
מטרת התכנית:
א .התווית מסגרת תכנונית כוללת לעיר לוד המאפשרת
איכות חיים טובה לכלל תושבי העיר ,סביבת מגורים
ראויה ,חיים עירוניים תוססים ,מסחר ,תרבות,
שירותים קהילתיים ותעסוקה בסביבה בת קיימא.
ב .ציפוף הבניה ומתן מענה לתוספת יח''ד עבור קהילות
השונות בעיר במגוון טיפוסי בנייה.
באזור ההיסטורי ,התווית
ג .פיתוח מרכז העיר
עקרונות להתחדשותו ,תוך הפיכת מרכז העיר
למוקד צמיחת העיר כולה ולשינוי תדמיתה.
ד .שימור אתרי מורשת והאתרים היחודיים לעיר וניצולם
לחיזוק מרכז העיר והגדרת ייחודיותי.
ה .יצירת רצף אורבני לחיבור חלקי העיר ורשת עירונית
המשכית .דגש על חיבור השכונות המערביות
והמזרחיות השוכנות מעבר לפסי הרכבת ומעבר
לכביש  40אל מרכז העיר.
ו .יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר מתן מענה לצרכי
ציבור בתחום כל שכונה בהתאם למאפייניה ומתן
מענה לצרכי ציבור כלל עירוניים בדגש על מרכז
העיר.
ז .חיזוק הבסיס הכלכלי של העיר באמצעות פיתוח אזור
התעסוקה הצפוני ,תוך ניצול יתרונות המיקום
במרכז הארץ בסמוך לצומת תנועה ראשי המחבר
את מטרופולין ת''א לירושלים ואת הצפון עם הדרום
ובסמוך לנתב''ג.
ח .יצירת מערך שטחים פתוחים ופארק מרכזי לעיר,
תוך שמירה על ערכי טבע ונוף הייחודים לעיר.
ט .פיתוח מערך הדרכים בעיר והתחבורה תוך דגש על
תחבורה ציבורית וקישורה אל מערך תחנות
הרכבת בעיר ,לרבות שבילי אופניים ומדרכות
להולכי רגל.
י .חיבור חלקי העיר משני צידי המסילות ,לשם יצירת
נגישות להולכי רגל ולכלי רכב לסוגיהם כדי לאפשר
רצף של המרקם העירוני ,הכל בהתאם להוראות
התכנית ויתר מסמכיה.
יא .קביעת הוראות להתוויית חלקים מהטבעת
התחבורתית ההיקפית לעיר לרבות התווית דרך
שרות משני צידי כביש  40והתווית כביש ,200
בחלקים הכלולים בתכנית זו ,חיבור מערכת
תשתיות עירוניות למערות אזוריות וארציות.
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עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת אזורים להתחדשות הבינוי על ידי:
 קביעת הנחיות לבניה מרקמית בלב העיר. קביעת מתחמים לשימור והוראות תכנון בתחומם. קביעת שילובים שונים לשימושי קרקע מעורבים:מסחר ,תיירות ,משרדים ותעסוקה.
 קביעת אזורים לציפוף והגבהה של המבנים יחסיתלמצב המאושר.
 קביעת תפרוסת לתוספות בנייה בעיר עבור :מגורים,מבני ציבור ,ותפרוסת שטחים פתוחים בהתאם ליעד
האוכלוסייה אותו מציעה התוכנית.
 קביעת שטחים לבנייני ציבור כלל עירוניים במרכזהעיר במקביל לבנייני ציבור קהילתיים בשכונות בהתאם
לצרכים היחודיים של האוכלוסיות בשכונות השונות.
 קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות.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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון08- :
 .9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה לוד ,ככר קומנדו  1לוד 71104
טלפון08-9279967 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :לוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'406-0137588:
שם התכנית :לד 541/תוספת שטחים וקומה
למבנה מסחרי ברח' הרב חיים חורי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 406-0137588 :גרסת :הוראות  30 -תשריט – 15
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
לד /במ1 /530 /
שינוי
לה147 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לוד רחוב :הרב חורי חיים .
רחוב גבריאל פינת הרב חיים חורי

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

גושים וחלקות:
גוש ,4012 :מוסדר ,חלקי חלקות.172 ,102 :
קואורדינטה X: 189846
קואורדינטה Y: 649871
מגרשים:
 233בהתאם לתכנית לד /במ1 /530 /
מטרת התכנית:
תוספת קומה מעבר לקיים
תוספת שטח עיקרי ,העברת שטחים ממרתף לקומות
עיליות ,הגדלת תכסית בקומות
תוספת שימוש למשרדים
שינוי בקווי בנין קדמיים
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת קווי בנין קדמיים  2.3מ' במקום  5מ' לפי מצב
קיים.
 .2תוספת שטחים עיקריים והעברת שטח מקומת
מרתף לקומות עליונות ,הגדלת תכסית
 .3תוספת קומה מלאה למבנה מסחרי קיים  3קומות
במקום  2קומות קיים
 .4תוספת שימוש למשרדים
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/08/2014ובילקוט הפרסומים  ,6852התשעד ,עמוד
 ,7263בתאריך .06/08/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה 72430
טלפון .08-9788409 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבניה לוד ,ככר קומנדו  1לוד  71104טלפון:
 ,08-9279967וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :נס ציונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :נס3 /136 /
שם התכנית :התחדשות עירונית ''מתחם השוק''
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :נס3 /136 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
נס90 /
שינוי
נס1 /1 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נס ציונה רחוב :בן גוריון.
יישוב :נס ציונה רחוב :המלאכה.
יישוב :נס ציונה רחוב :ויצמן.
יישוב :נס ציונה רחוב :זרובבל.
יישוב :נס ציונה רחוב :דרך רבין יצחק.
רח' המלאכה ותחנה מרכזית

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

גושים וחלקות:
גוש 3637 :חלקות במלואן,723 - 713 ,702 - 696 ,48 :
.732 ,729 - 727 ,725
גוש 3637 :חלקי חלקות.726 ,5 :
גוש 3842 :חלקי חלקות.31 ,19 :
גוש 3850 :חלקות במלואן.95 ,80 - 78 :
גוש 3850 :חלקי חלקות.100 ,87 ,86 ,83 ,82 ,50 ,49 :
מטרת התכנית:
 .1התחדשות עירונית במתחם השוק ושינוי ייעוד
מאזור מרכז תחבורה ,מלאכה ותעשיה למגורים
ומגורים משולב במסחר.
 .2הקצאת שטחים לצרכי ציבור כגון :מבני ציבור,
שטחים ציבוריים פתוחים ,דרכים ,וכד'.
 .3הסדרת זכויות דרך.
 . 4קביעת זכויות בנייה ,הוראות בינוי ותנאים להיתר
בנייה.
 .5קביעת מבנים לפינוי ולהריסה.
 .6קביעת הוראות לביצוע איחוד וחלוקה בתכנית
עתידית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5769התשסח,
עמוד  ,1656בתאריך .23/01/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 72430טלפון .08-9788409 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה נס ציונה ,הבנים  9נס ציונה
 70400טלפון ,08-9383810 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :פתח תקוה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
פת51 /1216 /
שם התכנית :רחוב שולזינגר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :פת51 /1216 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
פת /במ /10 /1216 /ד
שינוי
פת /10 /1216 /א1 /
שינוי
פת5 /1002 /
שינוי
פת /מק /10 /1216 /ה
שינוי
פת2000 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פתח תקוה רחוב :מסקין.
יישוב :פתח תקוה רחוב :שולזינגר.
גושים וחלקות:
גוש 6712 :חלקות במלואן.508 ,439 :
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מטרת התכנית:
הסדרת נגישות בטיחותית למוסדות חינוך וציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך.
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למבנים
ולמוסדות ציבור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/05/2013ובילקוט הפרסומים  ,6605התשעג ,עמוד
 ,5175בתאריך .06/06/2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 72430טלפון .08-9788409 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ,העליה השניה פתח
תקוה  , 49100וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
רח /2005 /א /ב4 /
שם התכנית :תוספת שימושים למסחר בפארק ת.מ.ר.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' :רח /2005 /א /ב4 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רח /2005 /ב
שינוי
רח /2005 /א
שינוי
רח /2000 /ח
כפיפות
רח /2005 /א /ב3 /
כפיפות
תמא2 /4 /
כפיפות
רח /מק /2005 /א4 /
כפיפות
רח /מק /2005 /א /3 /א
כפיפות
רח /מק /2005 /ב5 /
כפיפות
רח /מק /2005 /ב6 /
כפיפות
רח /מק /2005 /ב4 /
כפיפות
רח /2000 /ב1 /
כפיפות
רח /מק /2005 /א2 /
כפיפות
רח /מק /2005 /א3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רחובות.
גושים וחלקות:
גוש 3688 :חלקות במלואן.133 ,131 ,127 - 126 :
גוש 3695 :חלקות במלואן.209 - 206 ,201 - 181 :
מטרת התכנית:
להתיר שימושים מסחריים ביעוד תעשיה עתירת מדע
בקומת הקרקע ,שלא לצרכי המפעל בלבד.
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עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת השימושים המותרים למסחר באזור המיועד
לתעשיה עתירת מדע בקומת הקרקע ,ע"י המרת
הזכויות של תעשיה עתירת המדע למסחר ,בהיקף של
 5%ועד  150מ"ר בכל מגרש.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון:
 .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה רחובות ,ביל"ו  2רחובות 76442
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס':רח /2000 /ב6 /
שם התכנית:הוראות בדבר שטחי שירות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :רח /2000 /ב6 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רחובות.
גושים וחלקות:
גושים בשלמות,3649 ,3648 ,3647 ,3646 ,3645 :
,3656 ,3655 ,3654 ,3653 ,3652 ,3651 ,3650
,3688 ,3687 ,3686 ,3685 ,3684 ,3683 ,3678
,3699 ,3698 ,3697 ,3696 ,3695 ,3694 ,3690
,3733 ,3705 ,3704 ,3703 ,3702 ,3701 ,3700
,4536 ,3816 ,3796 ,3790 ,3779 ,3735 ,3734
.5914 ,5811 ,5714 ,5713 ,4760 ,4730 ,4545
גושים בחלקיות,3767 ,3679 ,3658 ,3659 ,2651 :
.5908 ,3798 ,3778
קואורדינטה X: 182000
קואורדינטה Y: 645000
מטרת התכנית:
קביעת שטחי שירות מרביים בתחום מרחב תכנון העיר
רחובות.
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עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי שירות מעל פני הקרקע ומתחת לפני
הקרקע ,ליעודי הקרקע השונים ,בתחום מרחב תכנון
העיר רחובות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/11/2013ובילקוט הפרסומים  ,6706התשעד ,עמוד
 ,1750בתאריך .28/11/2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 72430טלפון .08-9788409 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה רחובות ,ביל"ו  2רחובות
 ,76442וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'414-0118976:
שם התכנית :רח/550/ב 31/ויצמן  ,33רחובות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' 118976 414-0 :גרסת :הוראות 28 -
תשריט 16 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רח /550 /ב
שינוי
רח /2000 /י
שינוי
רח /2000 /ג2 /
כפיפות
רח /מק /2000 /ג3 /
כפיפות
תמא2 /4 /
כפיפות
רח /2000 /ב1 /
כפיפות
רח /מק /2000 /ב3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רחובות רחוב :ויצמן . 33
גושים וחלקות:
גוש ,3703 :מוסדר ,חלקות במלואן.858 :
קואורדינטה X: 182549
קואורדינטה Y: 645315
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.
 .2תוספת יחידות דיור כך שיהיו  23יח"ד במקום 10
יח"ד  -מתוכן  20%דירות קטנות עד  75מ"ר שטח
כולל.
 .3תוספת קומות כך שיהיו  5קומות מעל קומת עמודים
עם קומות שישית ושביעית חלקיות.
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 .4תוספת שטח עיקרי כך שיהיה  2700מ"ר עיקרי.
 .5שינוי קווי בנין למרפסות בלבד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/11/2013ובילקוט הפרסומים  ,6698התשעד ,עמוד
 ,1529בתאריך .19/11/2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 72430טלפון .08-9788409 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה רחובות ,ביל"ו  2רחובות 76442
 ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :זמורה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
זמ1 /266 /
שם התכנית :אזור תעסוקה מזכרת בתיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :זמ1 /266 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
R6
שינוי
מח /ש569 /
שינוי
מח99 /
שינוי
תתל /9 /4 /3 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מזכרת בתיה.
צפונית לכביש  411ומערבית למסילת הברזל לוד-
באר שבע.
גושים וחלקות:
גוש 3889 :חלקי חלקות.36 - 30 :
גוש 3903 :חלקי חלקות.36 - 13 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעסוקה לייעודים
ולשימושים שונים ,והקלה בקו בניין למסילת הרכבת
ולכביש .411
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעודי שטחים מקרקע חקלאית ונחל ל:
תעשיה ,תעשיה עתירת ידע ,מסחר ומשרדים ,גני
אירועים ,ספורט ונופש ,מבנים ומוסדות ציבור,
שטח ציבורי פתוח ,חנייה.
 .2קביעת הוראות נוספות.
 .3קביעת הוראות בדבר זכויות בנייה.
 .4קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל ייעוד
קרקע.
 .5קביעת הוראות בדבר נקיטת האמצעים למניעת
מטרדים וזיהום הסביבה.
 .6התווית דרכים.
 .7חלוקה למגרשים.
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 .8קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
 .9הנחיות לעיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/05/2014ובילקוט הפרסומים  ,6807התשעד ,עמוד
 ,5715בתאריך .22/05/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 72430טלפון .08-9788409 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ובניה ז מורה ,ביל"ו סנטר קרית עקרון
 70500טלפון ,08-6223088 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :שורקות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
בר12 /256 /
שם התכנית :יד בנימין הרחבת אזור התעשייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :בר12 /256 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
בר8 /256 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יד בנימין,
אזור התעשייה יד בנימין.
גושים וחלקות:
גוש 4303 :חלקי חלקות.97 ,69 :
גוש 4726 :חלקי חלקות.63 :
מגרשים:
 544בהתאם לתכנית בר8 /256 /
 435בהתאם לתכנית בר8 /256 /
מטרת התכנית:
 . 1שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לתעסוקה ,שטח ציבורי
פתוח ,מבנים ומוסדות לציבור ודרכים.
 . 2קביעת הוראות וזכויות בנייה לאזור תעשיה ולאזור
מבנים ומוסדות לציבור.
 . 3חלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק
התכנון והבניה.
 .4שינוי קו בניין מכביש מספר  3מ 100 -מ' ל 79-מ'
לתעסוקה ו 65 -מ' לשטח ציבורי פתוח.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע חקלאית לתעסוקה.
 .2שינוי ייעוד קרקע חקלאית לדרכים.
 .3שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח.
 .4שינוי ייעוד קרקע חקלאית למבנים ומוסדות לציבור.
 .5שינוי ייעוד מדרכים לתעשייה,
 .6שינוי ייעוד מדרכים למוסדות ציבור.
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 .7שינוי ייעוד מדרכים לשטח ציבור פתוח.
 . 8קביעת זכויות והוראות בנייה לתעסוקה ולמבנים
ומוסדות לציבור.
 . 9חלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק
התכנון והבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/03/2014ובילקוט הפרסומים  ,6769התשעד ,עמוד
 ,4359בתאריך .12/03/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 72430טלפון .08-9788409 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה שורקות ,גבעת ברנר גבעת
ברנר  , 60948וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :שורקות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'456-0137554:
שם התכנית :בר1/1/312/א'-גני טל שינוי ייעוד קרקע
חקלאי לצרכי ציבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 456-0137554 :גרסת :הוראות  16 -תשריט – 13
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
בר1 /312 /
שינוי
בר4 /282 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גני טל,
במרכז מושב גני טל
גושים וחלקות:
גוש ,5449 :מוסדר ,חלקי חלקות.6 :
קואורדינטה X: 180518
קואורדינטה Y: 632766
מגרשים:
 218בהתאם לתכנית בר4 /282 /
 404בהתאם לתכנית בר1/312/
מטרת התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לשטח למבנים ומוסדות
ציבור ושטח ציבורי פתוח.
ב .שינוי ייעוד קרקע מציבורי פתוח לשטח למבנים
ומוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לשטח למבנים ומוסדות
ציבור ושטח ציבורי פתוח.
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ב .שינוי ייעוד קרקע מציבורי פתוח לשטח למבנים
ומוסדות ציבור.
ג .קביעת הוראות וזכויות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/08/2014ובילקוט הפרסומים  ,6852התשעד ,עמוד
 ,7265בתאריך .06/08/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 72430טלפון .08-9788409 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה שורקות ,גבעת ברנר ,גבעת
ברנר  , 60948וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il

גוש 7791 :חלקות במלואן.13 ,7 :
גוש 8210 :חלקות במלואן.97 :
גוש 9049 :חלקות במלואן.1 :
גוש 9055 :חלקות במלואן.74 :
בתנאים המוצעים:
.1קביעת תנאים למתן היתרי בנייה או שימוש בקרקע
בתחום התכנית ( תחום ההכרזה) עפ"י סעיף 78
לחוק התכנון והבניה כמפורט להלן:
א .תחום שטח ההכרזה יוגדר כ " אתר" עפ"י סעיף
 1לתוספת הרביעית לחוק.
ב .לא ינתנו היתרי בנייה והריסה למבנים ברשימת
המבנים למעט היתרים שמטרתם שיפוץ ושיקום
המבנים בהתאם לתיק תיעוד ,חוות דעת יועץ
שימור לגבי תיק תיעוד והמלצת הועדה לשימור
מבנים ואתרים במועצה המקומית.

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :שרונים
הודעה בדבר הכנת תכנית מס' :הצ280 /1 /5 /
שם התכנית :שימור אתרים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר הכנת תכנית מס'
הצ280 /1 /5 /
תחום התכנית:
יישוב :תל מונד .
גושים וחלקות:
גוש 7785 :חלקות במלואן.126 ,69 - 67 :
גוש 7790 :חלקי חלקות.8 :
גוש 7791 :חלקות במלואן.13 ,7 :
גוש 8210 :חלקות במלואן.97 :
גוש 9049 :חלקות במלואן.1 :
גוש 9055 :חלקות במלואן.74 :
השינויים המוצעים:
הודעה על הכנת תכנית לשימור מבנים ואתרים
הי סטוריים בתל מונד שנקבעו כראויים לשימור ע"י ועדת
השימור היישובית והועדה המקומית

 .2תוקף הוראות אלה יהיה לשנה מיום פרסום
ההודעה בדבר הכנת התכנית לפי סעיף  77לחוק
או עד להפקדתה של התכנית ,הכל לפי המועד
המוקדם

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :שרונים
הודעה בדבר קביעת תנאים לתכנית מס':
הצ280 /1 /5 /
שם התכנית :שימור אתרים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  78לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר
בנייה ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט
של חלוקת קרקע בתחום תכנית מספר הצ280 /1 /5 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל מונד .
גושים וחלקות:
גוש 7785 :חלקות במלואן.69 – 67 :
גוש  7788 :חלקות במלואן 29 ,126 :
גוש 7790 :חלקי חלקות(8 :ישן) גוש חדש  9049חלקה 198
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כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים ,במשרדי :הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל 91
רמלה  72430טלפון ,08-9788409 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה שרונים ,הצורן  4נתניה ,42504
כל מעוניין ,בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים ,רשאי על פי
סעיף  78לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון
ולבניה קפלן  ,2ירושלים  ,91061טלפון .02-6701580
רות יוסף
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז מרכז
מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :טבריה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20381 /
שם התכנית :שינויי בהוראות וזכיות בנייה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג20381 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג10517 /
שינוי
ג18071 /
כפיפות
תמא13 /
כפיפות
תמא35 /
כפיפות
תמא /34 /ב4 /
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
תרשצ1 /11 /1 /
כפיפות
תממ9 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :טבריה רחוב :שיזף . 1
גושים וחלקות:
גוש 15063 :חלקי חלקות.135 ,87 - 86 :
קואורדינטה X: 249660
קואורדינטה Y: 743240
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכיות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין קדמי מ 2-מ' ל 0.73 -ו 1.3 -מ' בהתאם
לקונטור מבנה קיים הגדלת שטחי בנייה ,תכסית וגובה
מבנה מ 7-ל 7.5-מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/05/2014ובילקוט הפרסומים  ,6791התשעד ,עמוד
 ,5033בתאריך .24/04/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית
 1753005טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה טבריה ,טבור הארץ ,טבריה
טלפון ,04-6739526 :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'210-0225995:
שם התכנית :נהריה הירוקה ,חלקות  10ו23-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נהריה מופקדת תכנית מפורטת מס':
 210-0225995גרסת :הוראות  11 -תשריט 9 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג851 /
שינוי
ג /במ15 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה רחוב :הזמיר .
קואורדינטה X: 210606
קואורדינטה Y: 768029

4 510

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 21118 :חלקות במלואן.23 ,10 :
גוש 21118 :חלקי חלקות.32 :
מגרשים:
 46בהתאם לתכנית ג /במ15 /
 36בהתאם לתכנית ג /במ15 /
מטרת התכנית:
שינוי בינוי במגרשים  10ו :23-שינוי בקווי בנין ,תוספת
שטחים המותרים לבניה ,תוספת יחידות דיור ותוספת
קומות ,מהמותר בתכנית מאושרת ג/במ.15/
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית עפ"י סעיף 62א4/
בחוק התכנון והבניה.
 .2תוספת קומות מעל למספר הקומות המותר לפי
תכנית עפ"י תקנות התכנון והבניה  -סטיה ניכרת
מתכנית ,סעיף .8/2
 . 3תוספת דירות מגורים עפ"י תקנות התכנון והבניה -
סטיה ניכרת מתכנית ,סעיף 9/2א.
 .4הגדלת השטחים המותרים לבניה.
 .5עדכון "נספח מדיניות לבינוי ותוספת זכויות" שאושר
ע"י עיריית נהריה (תוספת  1יח"ד ,תוספת קומות).
 .6קביעת הוראות לתכנון יח"ד קטנות לפי הקבוע
בחוזר מנכ"ל.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה,
טלפון04-9879827 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג21604 /
שם התכנית :ביטול קטע דרך והסדרת קווי בנייה,
אעבלין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג21604 /
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג984 /
שינוי
ג6794 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אעבלין .
גושים וחלקות:
גוש 12209 :חלקי חלקות.51 :
קואורדינטה X: 218668
קואורדינטה Y: 747110
מטרת התכנית:
הצרה נקודתית של הדרך מתן לגיטימציה למבנה הקיים
במגרש.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הסדרת קווי בנייה כמסומן בתשריט.
 .2שינוי ייעוד מדרך לאזור מגורים ב'.
 .3הגדלת תכסית קרקע מ 36% -ל.% 51 -
 .4קביעת התנאים להריסת קירות בתחום שצ"פ.

מספר התכנית
סוג היחס
תמא34 /
כפיפות
תממ9 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רם-און .
גושים וחלקות:
גוש 20772 :חלקי חלקות.13 :
קואורדינטה X: 225000
קואורדינטה Y: 715600
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למבני משק לצורך הסדרת חוות
לולים קיימת ודרך גישה ,במושב רם און
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מחקלאי למבני משק למתןלגיטימציה ללולים קיימים.
קביעת הוראות סביבתיותקביעת הוראות בינוי ופיתוח ,קביעת זכויות והוראותבנייה
התווית דרך גישהקביעת הוראות לניקוז מי נגר-קביעת הוראות למתן היתרי בנייה

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/11/2014ובילקוט הפרסומים  ,6926התשעה,
עמוד  ,1287בתאריך .30/11/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית
 1753005טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם טלפון:
 ,04-9502017וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/10/2014ובילקוט הפרסומים  ,6893התשעה,
עמוד  ,104בתאריך .07/10/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית
 1753005טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה
עין חרוד (מאוחד)
מקומית לתכנון ולבניה הגלבוע,
טלפון ,04-6533237 :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 :הגלבוע
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20555 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי למבני משק-לולי
הודו רם און
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג20555 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג5110 /
שינוי
תמא /34 /ב4 /
כפיפות
תמא35 /
כפיפות
תמא /34 /ב3 /
כפיפות

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' :ג20403 /
שם התכנית :כביש גישה לאתר פסולת  -כפר תבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' :ג20403 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג13104 /
שינוי
ג15186 /
שינוי
תמא35 /
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
תממ9 /2 /
כפיפות
תמא3 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר תבור .
קואורדינטה X: 238600
קואורדינטה Y: 731200
גושים וחלקות:
גוש 17002 :חלקי חלקות.41 ,1 :
גוש 17003 :חלקי חלקות.24 ,19 ,13 ,11 ,1 :
גוש 17215 :חלקי חלקות.115 :
מטרת התכנית:
התווית כביש גישה לאתר פסולת כפר תבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מדרך ושטח לנטיעת עצים לחקלאי
(ביטול התחברות קיימת)
לרבות ביטול חיבור ישירות מכביש  65כאשר יבוצע
במלואו בהתאם לתכנית ג13104 /
 .2שינוי ייעוד מדרך עם הנחיות מיוחדות לחקלאי
ביטול דרך הגישה ע"פ תכנית ג 15186 /ייכנס
לתוקף עם ביצוע בפועל של מחלפון שיבלי ודרך
הגישה נשוא תכנית זו
 .3אישור קו בנין של  33-50מטר (במקום )100
בהתאם למסומן בתשריט ,מציר דרך ראשית מספר
 65עבור ייעוד דרך מקומית מס'  1החלטת ועדת
משנה להקלות מתשתיות תחבורה מיום 27/5/14
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,
כפר תבור  15241טלפון04-6772333 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל העליון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג9023 /
שם התכנית :מרכז חינוך "גומא"  -כפר בלום.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג9023 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר בלום.
גושים וחלקות:
גוש 13492 :חלקי חלקות.2 :
מטרת התכנית:
א .שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מבני ציבור ,דרכים
וחניות .שינוי ייעוד משטח מגורים לשטל מבני ציבור.
ב .תיחום חלקות  -חלקה חדשה א .2-כחלק מחלקה 2
הקיימת פרצלציה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/02/1997ובילקוט הפרסומים  ,4489התשנז ,עמוד
 ,1942בתאריך .09/02/1997
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית
 1753005טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה 12100
טלפון ,04-6816373 :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 :הגליל התחתון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג21251 /
שם התכנית :שינוי בהוראות הבנייה בנחלה מס' ,25
שרונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג21251 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
גנ17544 /
שינוי
תמא /34 /ב3 /
כפיפות

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

מספר התכנית
סוג היחס
תמא35 /
כפיפות
ג11614 /
כפיפות
תממ9 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שרונה .
גושים וחלקות:
גוש 15128 :חלקי חלקות.1 :
גוש 15129 :חלקי חלקות.4 :
קואורדינטה X: 243700
קואורדינטה Y: 736500
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות הבנייה בשטח המיועד לקרקע חקלאית
בנחלה מס'  25במושב שרונה.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בהוראות הבנייה בשטח המיועד לקרקע חקלאית
בנחלה מס'  25במושב שרונה ,כדלהלן:
שינוי בקווי הבניין המאושרים ע"פ המסומן בתשריט.הוספת שימושים הקשורים לפיתוח וגידול זרעים.הגדלת זכויות בנייה מ 55% -ל 70% -בתאי שטח B25וE25 -
התאמת גבולות תא שטח  D25לתוואי הניקוז הקיים,ללא שינוי ייעוד הקרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/09/2014ובילקוט הפרסומים  ,6880התשעד ,עמוד
 ,8183בתאריך .16/09/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית
 1753005טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון ,טלפון:
 ,04-6628210וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג21255 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בקווי בניין
בחלקה  109גוש  ,12399מצפה עדי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג21255 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג16424 /
שינוי
ג9595 /
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עדי .
גושים וחלקות:
גוש 12399 :חלקות במלואן.109 :
גוש 12399 :חלקי חלקות.127 :
קואורדינטה X: 216975
קואורדינטה Y: 742825
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ושטח תכסית.
שינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה בשטח עיקרי ושירות.
הגדלת תכסית.
שינוי קווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/10/2014ובילקוט הפרסומים  ,6873התשעד ,עמוד
 ,7953בתאריך .08/09/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית
 1753005טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים ,עפולה  18120טלפון:
 ,04-6429660וכל 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
מס'257-0247809:
שם התכנית :שינוי ייעוד ממסחרי מגורים מעורב
למגורים ג'  - 17512/19ריינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת
מס' 257-0247809 :גרסת :הוראות  10 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג5507 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ריינה .
צפון מערב ריינה
קואורדינטה X: 229000
קואורדינטה Y: 735925
גושים וחלקות:
גוש ,17512 :מוסדר ,חלקי חלקות.19 :
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מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממסחרי מגורים מעורב למגורים ג'
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בזכויות והוראות בנייה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים,
ציפורן  5נצרת עילית  17000טלפון04-6468585 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' :ג21688 /
שם התכנית :תכנית מפורטת לשינוי ייעוד שטח
למסחר ,תעשיה ,שצ"פ ודרכים בסכנין.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס':
ג21688 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג12735 /
שינוי
תמא35 /
כפיפות
תממ9 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין.
בצפון סכנין מזרחית לאצטדיון.
קואורדינטה X: 229800
קואורדינטה Y: 752700
גושים וחלקות:
גוש 19267 :חלקי חלקות.43 - 41 :
גוש 19269 :חלקות במלואן.18 :
גוש 19269 :חלקי חלקות.57 ,56 ,50 ,49 ,39 ,33 ,19 :
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מטרת התכנית:
תוספת שטח למסחר ,תעשיה ,שצ"פ ודרכים בדרום
סכנין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד משטח לתכנון עתידי למסחר.
 .2שינוי ייעוד משטח לתכנון עתידי לתעשיה.
 .3שינוי ייעוד משטח לתכנון עתידי לשצ"פ ודרכים.
 .4הגדרת זכויות והוראות בנייה ליעודים השונים.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,סח'נין
טלפון04-6746740 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :משגב
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :ג21098 /
שם התכנית :השלמת רציפות אזור מבני הציבור:
שינוי ייעוד מגורים למבני ציבור ,שינוי מקום שצ"פ
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג21098 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג8470 /
שינוי
ג17284 /
שינוי
ג10814 /
שינוי
ג9150 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לוטם .
גושים וחלקות:
גוש 19263 :חלקי חלקות.54 ,43 :
קואורדינטה X: 233800
קואורדינטה Y: 754000

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

מטרת התכנית:
יצירת מתחם מבני ציבור רציף במרכז הישוב לוטם,
אשר יאפשר ריכוז מבני ציבור בו ויתן מענה לישוב
הגדל.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מגרשי מגורים ושמ"פ ליעוד מבני ציבור.
ב .שינוי ייעוד מבני ציבור ליעוד שצ"פ(.הצרחה).
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/05/2014ובילקוט הפרסומים  ,6803התשעד ,עמוד
 ,5553בתאריך .14/05/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית
 1753005טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה משגב-ד.נ משגב ,טלפון:
 ,04-9990102וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :שפלת הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20397 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד,
טמרה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג20397 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג6540 /
שינוי
תמא35 /
כפיפות
תממ9 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תמרה .
קואורדינטה X: 213900
קואורדינטה Y: 751700
גושים וחלקות:
גוש 18575 :חלקות במלואן.3 - 2 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למבני משק לול עופות פיטום
והסדרת קוי בנין למתן לגיטימציה לבניה קיימת
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למבני משק
הסדרת קוי בנין
קביעת הוראות וזכויות בנייה

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל,
תמרה  24930טלפון04-9868670 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
אורי אילן
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז צפון

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 13000-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גלאט קיטשן ,ח"פ .51-438314-0
והמבקשים :שרית אלעני ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ערן גוטפריד,
מרח' אבן גבירול  ,68תל אביב ,טל'  ,03-6952525פקס' .03-6916510
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 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 .29.4.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ערן גוטפריד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 38063-01-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רבנוי חברה לטיפול ואחזקת גנים
בע"מ ,ח"פ .51-057721-6
והמבקש :יהל אחאי ,מקיבוץ גבעת ברנר  ,6094800טלפקס'
 ,08-9443851נייד .052-4295076
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.1.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.4.2015בשעה .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  8.30ביום
.19.3.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יהל אחאי ,המבקש

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :אנרגיה איתן  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005929-5 :
המען :איתן ,ד"נ בקעת בית שאן .1084000
תאריך רישום :כ' באדר התשע"ה ( 11במרס .)2015
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :עוז טיפול בזבל אורגני  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-005930-3 :
המען :מדרך עוז ,ד"נ מגידו .19235
תאריך רישום :כ"א באדר התשע"ה ( 12במרס .)2015
סוג ראשי :יצרנות שירותים ותחבורה.
סוג משני :יצרנות.
כ"א באדר התשע"ה ( 12במרס )2015
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :מי עמי  -כפר שיתופי להתיישבות חקלאית
בע"מ.

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 5918-10-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ח.ע.מ סטייל אופנה בע"מ ,ח"פ
.51-335683-2

השם החדש :מי עמי  -מושב שיתופי להתיישבות חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-001980-2 :
מיום :י"ט באדר התשע"ה ( 10במרס .)2015
י"ט באדר התשע"ה ( 10במרס )2015

והמבקשת :סבטלנה אפסנייב ,ע"י ב"כ עו"ד סופיה מיכאלי,
מרח' הפלמ"ח  ,70אשקלון ,טל'  ,08-6722460פקס' .08-6722469
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.10.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.4.2015בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סופיה מיכאלי ,עו"ד
באת כוח המבקשת
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מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי סיווג אגודה
להלן נתונים בעניין האגודה:
שם האגודה :מי עמי  -מושב שיתופי להתיישבות חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-001980-2 :
המען :מי עמי ,ד"נ מנשה .37865
תאריך רישום :ט"ז באייר התשכ"ח ( 14במאי .)1968
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :מושב שיתופי.
י"ט באדר התשע"ה ( 10במרס )2015
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה
 STGעבודות מתכת בע"מ
(ח"פ )51-461216-7
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,1.6.2012
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אסנת גרימברג ,מרח' ליבנים  ,43צור יגאל ,טל' ,054-5606023
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  ,3.5.2015בשעה
 ,18.00אצל 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.
אסנת גרימברג ,מפרקת

הוגדן בע"מ
(ח"פ )51-325857-4
(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  ,22.12.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבי אברמוביץ ,ממרכז עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה ,17
תל אביב  ,6702101טל'  ,03-6081451למפרק 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 ,22.5.2015
בשעה  ,9.00במשרד 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.
אבי אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

מדה פלסט  2001בע"מ
(ח"פ )51-307807-1
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,23.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עתאמלה מוחמד ,מכפר רינתיה  ,1למפרק 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
 ,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.
עתאמלה מוחמד ,מפרק

גל שוסטר אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-457870-7
(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  ,12.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד הדרי ,ת"ד  ,2320קרית מוצקין  ,2612301טל' ,073-7881515
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 ,12.7.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' יוסף לוי  ,15קרית ביאליק ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד הדרי ,עו"ד ,מפרק

מ.א.ש רחל בנייה בע"מ
(ח"פ )51-477587-3
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,12.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אברהם גולדנפלד ,מרח הרב קוק  ,31חיפה ,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 ,12.7.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
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של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם גולדנפלד ,מפרק

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

רומנסקו אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-223544-1
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,12.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את משה נסים ,מרח' דרך אבא הלל  ,12רמת גן ,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 ,12.7.2015
בשעה  ,12.00במשרדי בית איילון ביטוח ,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.
משה נסים ,מפרק

פרחים נטו
(ח"פ )51-306276-0
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את דליה ללוז ,מרח' ויסוצקי  ,4תל אביב ,טל' ,050-3333513
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 ,15.7.2015
בשעה  ,12.00אצל 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.
דליה ללוז ,מפרקת
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ניוקי בע"מ
(ח"פ )51-292315-2

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דניאל צ'ין ,ממשרדי עורכי דין טולצ'ינסקי ,שטרן ,מרציאנו,
כהן ,לויצקי ושות' ,רח' קרן היסוד  ,38ירושלים ,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 ,15.7.2015
בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל צ'ין ,עו"ד ,מפרק

יעל הילה וג'ינה בע"מ
(ח"פ )51-351547-8
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו"ד ליאור רוב ,מרח' יגאל אלון  ,55תל אביב ,טל'
 ,03-7330666למפרק 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.
ליאור רוב ,עו"ד ,מפרק

מ.ע.ג.י.ע  -שרותי יעוץ לעובד בע"מ
(ח"פ )51-275792-3
(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

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר
מאיר שטיינבוק ,מרח' פיארברג  ,5תל אביב ,טל' ,050-8228601
למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.7.2015
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.

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.

שורוש רמזי ,עו"ד ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.7.2015
בשעה  ,19.00אצל 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.
ד"ר מאיר שטיינבוק ,מפרק

בי-ג'י נסים בז'רנו רהוט ואביזרים בע"מ
(ח"פ )51-195930-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.3.015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את נסים בז'רנו ,מרח' מוהליבר  ,136יהוד ,טל' ,054-4338988
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 ,15.7.2015
בשעה  ,18.00במשרדי 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.
ניסים בז'רנו ,מפרק

אריה פ .בנייה וחשמל בע"מ
(ח"פ )51-407458-2
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד שורוש רמזי ,מרח' ויצמן  ,53רמלה ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

קורן מדיה קריאטיב בע"מ
(ח"פ )51-436325-8
(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  ,18.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
קורן ,מרח' השדות  ,10דירה  ,23רמת השרון ,טל' ,050-3003376
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 ,18.7.2015
בשעה  ,10.00אצל משפחת קורן ,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.
אורי קורן ,מפרק

א.מ.ש.ו .עבודות עפר והסעות בע"מ
(ח"פ )51-235278-2
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,18.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את מזל שאול ,מרח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,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 ,19.7.2015
בשעה  ,9.00במשרד עו"ד עמית בן–גל ,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.
מזל שאול ,מפרקת
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מ.מ .איצקוביץ בע"מ
(ח"פ )51-377745-8
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,16.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת 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  ,30.6.2015בשעה
 ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

רעות שווק ומסחר טקסטיל בע"מ
(ח"פ )51-275195-9
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת 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 ,21.7.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

עדניר טכנולוגיות חשמל בע"מ
(ח"פ )51-344056-0
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,18.3.2015
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התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת 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 ,21.7.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

שי אל פרסקו בע"מ
(ח"פ )51-467800-2
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת 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 ,21.7.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

אנדה אתנה בע"מ
(ח"פ )51-402021-3
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת 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.

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.7.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

ג.פ פרימרקט בע"מ
(ח"פ )51-478148-3
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת 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 ,21.7.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

יסיס מערכות ניהול מבצעיות בע"מ
(ח"פ )51-205103-8
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת 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 ,21.7.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

וויין אירועים בע"מ
(ח"פ )51-499722-0
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,18.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת 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 ,21.7.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

בוננזה יהלי השקעות בע"מ
(ח"פ )51-478921-3
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,18.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת 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 ,21.7.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

קיארה הפקות אירועים בע"מ
(ח"פ )51-488790-0
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,
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כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,18.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת 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 ,21.7.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

ג'י .אי .פלוס בילדינג בע"מ
(ח"פ )51-266975-5
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת 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 ,21.7.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

מ.ה .מיזמים ואנשים בע"מ
(ח"פ )51-293459-7
(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 ,12.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,5801216
טל'  ,077-3393831למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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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  ,21.7.2015בשעה
 ,16.00במשרד עו"ד תומר פרסלר ,רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
משה הירש ,מפרק

י.מ .אנשי בנין בע"מ
(ח"פ )51-366553-9
(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  ,12.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה הירש ,מרח' האורן  ,26אורנית ,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  ,22.7.2015בשעה
 ,16.00במשרד עו"ד תומר פרסלר ,רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
משה הירש ,מפרק

דן סלע נאמנויות בע"מ
(ח"פ )51-189564-1
(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  ,16.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניר ספיר ,מרח' תרפ"ב  ,1רמת גן  ,5250377טל' ,03-5753944
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  ,9.00במשרדי 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.
ניר ספיר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

ליליה כיסלו בע"מ
(ח"פ )51-358869-9
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,16.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו"ד דוד ביטון ,מרח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,טל'
 ,03-6134101למפרק 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 ,19.8.2015
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.
דוד ביטון ,עו"ד ,מפרק

פולסנט בע"מ
(ח"פ )51-472699-1
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,17.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את שמואל סימן טוב ,מרח' משעול השוהם  ,1חולון ,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 ,27.8.2015
בשעה  ,10.00במשרד עו"ד אסף גילר ,רח' ז'בוטינסקי  ,33ראשון
לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל סימן טוב ,מפרק

ג'קי חגורות בע"מ
(ח"פ )51-446053-4
(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 ,18.3.2015

ילקוט הפרסומים  ,7014י"א בניסן התשע"ה31.3.2015 ,

התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את ג'קי ארדיטי ,מרח' מטולה  ,16קרית שרת ,חולון ,טל'
 ,057-4850263למפרק 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 ,26.7.2015
בשעה  ,16.00אצל עו"ד תומר פרסלר ,רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ג'קי ארדיטי ,מפרק

חגי לימוד אופנועים  2009בע"מ
(ח"פ )51-434922-4
(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  ,23.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
חגי צרפתי ,מרח' אבא אחימאיר 12א ,רמת גן ,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  ,2.8.2015בשעה
 ,10.00במשרדי 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.
חגי צרפתי ,מפרק

סאגרם תכנה ומערכות בע"מ
(ח"פ )51-352874-5
(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  ,17.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד נחום ,מרח' יגאל אלון
 ,55תל אביב ,למפרק החברה.
דוד נחום ,מפרק

פורום ב.ק .העסקים בישראל בע"מ
(ח"פ )51-230865-1
(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
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תתכנס ביום  ,20.5.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח' מבוא
גרופית  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,24.5.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

לאה מילר-פורשטט ,עו"ד ,מפרקת

סנסיט מדע בע"מ

קילומבו אודיו בע"מ

(ח"פ )51-442891-1

(ח"פ )51-396330-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על 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  ,24.5.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.5.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ברקאי הנדסה ( )2006בע"מ

פ.א.ב .מיגדלות בניה בע"מ

(ח"פ )51-386873-7

(ח"פ )51-462500-3

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפת נושים

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  ,24.5.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  323ו– 325לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי ביום ,20.4.2015
בשעה  ,10.00תתקיים אסיפת נושים של החברה הנ"ל ,במשרד
עורכי דין ירקוני ,שד' רוטשילד  ,6תל אביב.
על סדר היום של האסיפה :פירוק מרצון של החברה.
לאסיפה יוגש דוח מלא על מצב עסקיה של החברה ,רשימת
נושיה ואומדן תביעותיהם .האסיפה תהיה רשאית להציע
אדם שיהיה מפרק לעסקי החברה ולחלוקת נכסיה ולמנות
את אחד הדירקטורים להיות יושב ראש אסיפת הנושים.
כל אדם הטוען שהוא נושה החברה ,יגיש את הוכחת
החוב שלו הוא טוען למען הנ"ל או לפקס שמספרו 03-
 ,5102711וזאת עד  24שעות לפני מועד האסיפה.

קידוגו בע"מ
(ח"פ )51-413243-0
(בפירוק מרצון)

ארקדי פלשלר ,דירקטור

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  ,24.5.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

מרכבה תיירות ואירועים בע"מ
(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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