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הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה החליטה ,בהתאם לסעיף (31ב)
לחוק–יסוד :הממשלה ,2להעביר את הסמכויות הנתונות לשר
הכלכלה והתעשייה לפי החוקים ברשימה שלהלן לשר הרווחה
והשירותים החברתיים:
()1

סעיף  5לחוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים
בכלבי נחייה ,התשנ"ג ,31993-ככל שהוא נוגע לביצוע
הוראות סעיף  2לחוק זה;

()2

( )17חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002
ו– ,)2003התשס"ב;192002-
( )18חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז;201957-
( )19חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו;211996-
( )20חוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א;221951-
( )21חוק החברות ,התשנ"ט;231999-
( )22פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג;241983-
( )23חוק חופשה שנתית ,התשי"א;251951-

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד;41954-

( )24חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התש"ט; 1949-

()3

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל; 1970-

( )25חוק חומרי נפץ ,התשי"ד ,271954-למעט סעיף  9לחוק האמור;

()4

חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט;61969-

( )26חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ,281993-למעט הסמכות
שניתנה לשר התעשייה והמסחר בסעיף  )2(13בהתאם
לנוסחו של החוק בעת חקיקתו;

26

5

()5

חוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט;71989-

()6

חוק דמי מחלה ,התשל"ו;81976-

()7

חוק דמי מחלה (העדרות בשל מחלת בן זוג) ,התשנ"ח;91998-

( )27חוק החניכות ,התשי"ג;291953-

()8

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) ,התשנ"ד;101993-

( )28חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה
הירדנית ההאשמית ,התשנ"ה;301995-

()9

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) ,התשנ"ג;111993-

( )29חוק יישוב סכסוכי עבודה ,התשי"ז; 1957-

( )10חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג),
התש"ס;122000-

( )30סעיף  24לחוק כלי הירייה ,התש"ט;321949-

( )11חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר
המידות או במינהל התקין) ,התשנ"ז;131997-
( )12חוק הגנת השכר ,התשי"ח;141958-
( )13חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה
והליכי מיון וקבלה לעבודה) ,התשס"ב;152002-

31

( )31חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב;331952-
( )32חוק לימוד חובה ,התש"ט;341949-
( )33חוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח;351958-
( )34פקודת מחלקת העבודה;361943 ,
( )35חוק מידע גנטי ,התשס"א;372000-

( )14חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א;162001-

( )36חוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח;381998-

( )15חוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב] ,התש"ל;171970-

( )37חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א; 1981-

( )16סעיף  33לחוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו
(הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה),
התשנ"ה;181994-

39

19
20
21
22

 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;48התשע"ו ,עמ' .1058
 4ס"ח התשי"ד ,עמ' .202
 5דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמ' .337
 6ס"ח התשכ"ט ,עמ' .70
 7ס"ח התשמ"ט ,עמ' .108
 8ס"ח התשל"ו ,עמ' .206
 9ס"ח התשנ"ח ,עמ' .236
 10ס"ח התשנ"ד ,עמ' .33
 11ס"ח התשנ"ג ,עמ' .134
 12ס"ח התש"ס ,עמ' .222
 13ס"ח התשנ"ז ,עמ' .66
 14ס"ח התשי"ח ,עמ' .86
 15ס"ח התשס"ב ,עמ' .210
 16ס"ח התשס"א ,עמ' .378
 17ס"ח התש"ל ,עמ' .138
 18ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;66התש"ע ,עמ' .500
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ס"ח התשס"ב ,עמ' .428
ס"ח התשי"ז ,עמ' .63
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .201
ס"ח התשי"א ,עמ' .78
ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ' .761
ס"ח התשי"א ,עמ' .234
ס"ח התש"ט ,עמ' .13
ס"ח התשי"ד ,עמ' .64
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .28
ס"ח התשי"ג ,עמ' .108
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .110
ס"ח התשי"ז ,עמ' .58
ס"ח התש"ט ,עמ'  ;143התשע"ד ,עמ' .642
ס"ח התשי"ב ,עמ' .354
ס"ח התש"ט ,עמ' .287
ס"ח התשי"ח ,עמ' .108
ע"ר תוס'  ,1עמ' .1
ס"ח התשס"א ,עמ' .62
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .166
ס"ח התשמ"א ,עמ' .322
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( )38חוק עבודת הנוער ,התשי"ג;401953-

( )59סעיף  )12(265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה;611965-

( )39חוק עבודת נשים ,התשי"ד;411954-

( )60חוק החשמל ,התשי"ד; 1954-
62

( )40חוק עובדים זרים ,התשנ"א;421991-

( )61סעיף (10א) לפקודת מס הכנסה;63

( )41סעיף 51יב לחוק העונשין ,התשל"ז; 1977-

( )62חוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה; 1965-
64

43

( )42חוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג;441963-

( )63חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט;651969-

( )43פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם; 1980-

( )64חוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב] ,התש"ל; 1970-

( )44פקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א ,461981-למעט
הסמכות שניתנה לשר התעשייה והמסחר לפי סעיף
 ;)2(65בהתאם לנוסחו של תיקון מס'  2לחוק האמור;

( )65חוק מס מקביל ,התשל"ג;671973-

66

45

( )45הסמכויות שניתנו לשר העבודה לפי סעיפים (1ד)(,)1
(6 ,5ב) ו– 14לחוק רישוי בעלי מלאכה ,התשל"ז,471977-
בהתאם לנוסחו של החוק בעת חקיקתו;

( )66חוק הספנות (ימאים) ,התשל"ג;681973-
( )67חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,התשנ"ב; 1992-
69

( )68חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז;701977-
( )69חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א;711981-
( )70חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל ,התשנ"ד, 1994-
למעט הסמכות שניתנה לשר התעשייה והמסחר לפי
סעיף (5א)( )2לנוסחו של החוק בעת חקיקתו;
72

( )46חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח;481968-
( )47חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים),
התשמ"ז ,491987-למעט סמכויות שניתנו לשר התעשייה
והמסחר בהתאם לנוסחו של החוק בעת חקיקתו;

( )71חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה;731995-
( )72חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד;741994-

( )48הסמכות לפי סעיף (16א)(ח) לחוק הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות ,התשנ"ז;501997-

( )73חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג; 2012-

( )50חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח; 1998-

( )74חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים,
התשס"ח;762008-

( )51חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] ,התש"ל;531970-

( )75חוק איסור אלימות בספורט ,התשס"ח;772008-

( )49חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח;511988-
52

75

( )52חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט;541959-

( )76חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב;782011-

( )53חוק שירות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז; 1967-

( )77חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל
התאמת מקומות עבודה לנשים ,התשס"ח;792008-

( )55חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;571987-

( )78חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים
(הוראת שעה) ,התשס"ז;802007-

55

( )54חוק שירותי תיירות ,התשל"ו;561976-
( )56חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו;581996-
( )57חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א;591951-
( )58פקודת תאונות ומחלות משלח–יד (הודעה); 1945 ,
60

( )79חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,התשס"ו;812006-
( )80חוק הזכות לעבודה בישיבה ,התשס"ז;822007-
61

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ס"ח התשי"ג ,עמ' .115
ס"ח התשי"ד ,עמ' .154
ס"ח התשנ"א ,עמ' .112
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשס"ג ,עמ' .136
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ' .639
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694
ס"ח התשל"ז ,עמ' .118
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
ס"ח התשמ"ז ,עמ' .52
ס"ח התשנ"ז ,עמ' .156
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .38
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .152
ס"ח התש"ל ,עמ' .65
ס"ח התשי"ט ,עמ' .32
ס"ח התשכ"ז ,עמ' .86
ס"ח התשל"ו ,עמ' .228
ס"ח התשמ"ז ,עמ' .68
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .230
ס"ח התשי"א ,עמ' .204
ע"ר מס'  ,1409תוס'  ,1עמ' (ע)( ,62א).80
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ז ,עמ' .155
ס"ח התשי"ד ,עמ' .190
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120התשמ"ו ,עמ' .201
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .218
ס"ח התש"ל ,עמ' .138
ס"ח התשל"ג ,עמ' .88
ס"ח התשל"ג ,עמ' .329
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .147
ס"ח התשל"ז ,עמ' .158
ס"ח התשמ"א ,עמ' .30
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .216
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156
ס"ח התשע"ג ,עמ' .18
ס"ח התשס"ח ,עמ' .680
ס"ח התשס"ח ,עמ' .878
ס"ח התשע"ב ,עמ' .62
ס"ח התשס"ח ,עמ' .482
ס"ח התשס"ז ,עמ' .450
ס"ח התשס"ו ,עמ' .396
ס"ח התשס"ז ,עמ' .128

1313

צו הגנה לסמל המועצה המקומית רמת ישי

( )81חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד ,התשע"ב;832012-
( )83חוק גיל פרישה ,התשס"ד;842004-
( )84חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי
השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג;852013-
( )85סעיף (26ג)( )2לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון),
התשע"ו;862015-

לפי חוק הגנת סמלים ,התשל"ה1974-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק הגנת סמלים ,התשל"ה,11974-
אני מצווה כי הסמל של המועצה המקומית רמת ישי הנתון בזה
יהיה סמל מוגן:

( )86חוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו;871986-
( )87חוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז;882007-
( )88חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על–
תיכוניים ,התשס"ח;892008-
( )89חוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג;901953-
ההחלטה הנדונה אושרה על ידי הכנסת ביום כ"ו בתמוז
התשע"ו ( 1באוגוסט .)2016
כ"ז בתמוז התשע"ו ( 2באוגוסט )2016
(חמ -1823-3ה)11
אריה זהר
ממלא מקום מזכיר הממשלה
83
84
85
86
87
88
89
90

ס"ח התשע"ב ,עמ' .176
ס"ח התשס"ד ,עמ' .46
ס"ח התשע"ג ,עמ' .200
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ' .749
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .107
ס"ח התשס"ז ,עמ' .320
ס"ח התשס"ח ,עמ' .434
ס"ח התשי"ג ,עמ' .137

ט"ו בחשוון התשע"ז ( 16בנובמבר )2016
(חמ -3-163ה)1
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .22

צו הגנה לסמל המועצה האזורית שער הנגב
לפי חוק הגנת סמלים ,התשל"ה1974-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק הגנת סמלים ,התשל"ה,11974-
אני מצווה כי הסמל של המועצה האזורית שער הנגב הנתון בזה
יהיה סמל מוגן:

מינוי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה
את נועה גרוסמן ,שופטת של בית משפט שלום ,לרשמת של
בית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,מיום ג' בטבת התשע"ז
( 1בינואר .)2017
כ"ו באלול התשע"ו ( 29בספטמבר )2016
(חמ -3-64ה)1
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
1

ט"ו בחשוון התשע"ז ( 16בנובמבר )2016
(חמ -3-163ה)1
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .22

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית תל אביב
מינוי

לפי תקנות המועצות היהודיות (חילופי גברי) ,התשכ"ז1966-

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

בהתאם לתקנה  4לתקנות המועצות הדתיות היהודיות
(חילופי גברי) ,התשכ"ז ,11966-אני מודיע כי יוסף יצחק רוזנברג
מונה לחבר המועצה הדתית תל אביב במקום אביעד עקיבה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה את
נפתלי שילה ,שופט של בית משפט שלום ,לרשם של בית המשפט
המחוזי בתל–אביב-יפו ,מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר .)2017
כ"ו באלול התשע"ו ( 29בספטמבר )2016
(חמ -3-64ה)1
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
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תוקף המינוי מיום כ"ה באלול התשע"ו ( 28בספטמבר .)2016
כ"ה באלול התשע"ו ( 28בספטמבר )2016
(חמ -3-140ה)6
דוד אזולאי
השר לשירותי דת
1
2

ק"ת התשכ"ז ,עמ' .135
י"פ התשע"ד ,עמ' .5808

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית
ראשון לציון
לפי תקנות המועצות היהודיות (חילופי גברי) ,התשכ"ז1966-
בהתאם לתקנה  4לתקנות המועצות הדתיות היהודיות
(חילופי גברי) ,התשכ"ז ,11966-אני מודיע כי נועה ביטון מונתה
לחברת המועצה הדתית ראשון לציון במקום קובי אלמושנינו.
תוקף המינוי מיום ב' בחשוון התשע"ז ( 3בנובמבר .)2016
ב' בחשוון התשע"ז ( 3בנובמבר )2016
(חמ -3-140ה)6
דוד אזולאי
השר לשירותי דת
1
2

ק"ת התשכ"ז ,עמ' .135
י"פ התשע"ד ,עמ' .7597

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' ,60,080
 ,60,083 ,60,081ים תיכון ,הוצגו היום ,למשך  30ימים ,לעיון
בלשכת פקידת הסדר המקרקעין למחוז תל אביב והמרכז ,דרך
מנחם בגין  ,125קריית הממשלה ,קומה  ,7תל אביב ,בעיריית
תל–אביב-יפו ,אגף הנכסים ,ובלשכת הממונה על מחוז
המרכז ,משרד הפנים ,קריית הממשלה ,תל אביב.
י"א בתשרי התשע"ז ( 13באוקטובר )2016
תמר אריאלי
פקידת הסדר המקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' ,60,082
 60,086 ,60,085גושי ים ,הוצגו היום ,למשך  30ימים ,לעיון
בלשכת פקידת הסדר המקרקעין ,מחוז תל אביב והמרכז ,דרך
מנחם בגין  ,125קריית הממשלה ,קומה  ,7תל אביב ,בעיריית
תל אביב ,אגף הנכסים ,ובלשכת הממונה על מחוז המרכז,
משרד הפנים ,קריית הממשלה ,תל אביב.
י"ט בחשוון התשע"ז ( 20בנובמבר )2016
תמר אריאלי
פקידת הסדר המקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

הודעות לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים
מועדפים לדיור (הוראת השעה)  -תשע"ד2014-
ולפי חוק התכנון ובנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס':
תמל1014 /
שם התכנית :בסמת טבעון  -מעלה בסמת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  21לחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת השעה) ,תשע"ד,2014-
בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס' :תמל 1014 /גרסת:
הוראות  ,36 -תשריט 24 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג6265 /
שינוי
ג9882 /
שינוי
ג9549 /
שינוי
ג6706 /
שינוי
תמא3 /
שינוי
גנ18369 /
שינוי
ג1186 /
שינוי
סרוק לצפייה במסמכים
טב137 /
שינוי
ג17188 /
שינוי
כפיפות תמא8 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
"גבעת קושט" ,מצפון לקריית טבעון ,בצמוד לדרך המובילה
לנופית ולשכונת ח'ילף בבסמת טבעון.
קואורדינטה X: 214306
קואורדינטה Y: 738415
מרחבי תכנון גובלים :קרית טבעון.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 10364 :חלקי חלקות.8 ,5 :
גוש 10367 :חלקי חלקות.8 ,1 :
גוש 10368 :חלקי חלקות.392 ,276 ,217 ,215 :
גוש 12686 :חלקי חלקות.118 :
מטרת התכנית:
 הקמת שכונת מגורים במרכז היישוב ,הכוללת  520יח"ד. הסדרת מוסדות ציבור יישוביים ושכונתיים ושטחיםפתוחים ,תוך התווית מערכת הדרכים.
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עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי יעודי קרקע  -ביטול יעודים :אזור מלאכה ואמנותלפי טב ,137/אזור מסחרי בידור ותרבות לפי טב,137/
אזור מסחרי משולב במלאכה לי טב ,137/שטח לשירותים
ציבוריים לפי טב ,137/אזור לתכנון בעתיד לפי ג,6265/
שטח ציבורי פתוח ,דרך מאושרת ,כביש מוצע ,דרך גישה,
מתקנים הנדסיים ,קרקע חקלאית ,שטח ללא תכנון מפורט;
קביעת ייעודים :מגורים א' ,מגורים ב' ,מגורים ג' ,מגורים
ומסחר ,מבנים ומוסדות ציבור ,מתקנים הנדסיים ,שטח
ציבורי פתוח ,דרך מאושרת ,דרך מוצעת ,דרך ו/או טיפול
נופי ,רצועת תשתיות ,שטחים פתוחים
 קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע. קביעת הוראות בנייה: קביעת זכויות בנייה. קביעת צפיפות. קביעת מרווחי בנייה. קביעת גובה בניינים. הנחיות בינוי. הנחיות לעיצוב אדריכלי. התווית מערכת דרכים ,חניות ותשתיות. קביעת הוראות לפיתוח השטח ,כולל תשתיות ושירותיםכגון :דרכים ,ביוב ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל ,גז וכו'.
 קביעת השלבים וההתניות לביצוע.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך:
 ,3/6/2016על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך1/6/2016 :
ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון בתאריך.2/6/2016 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור ,כנפי נשרים  22ירושלים
טל'  ,02-6701454וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מבוא העמקים ,ציפורן  5נצרת עילית  ,17000טל' ,04-6468585
ובאתר באינטרנט של מינהל התכנון בכתובתwww.iplan.gov. :
 ilוכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס':
תמל1021 /
שם התכנית :עפולה  -מול העמק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  21לחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת השעה) ,תשע"ד ,2014-בדבר
אישור תכנית מועדפת לדיור מס' :תמל 1021 /גרסת :הוראות 49 -
תשריט 30 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג17000 /
שינוי
כפיפות תמא3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :עפולה .
בצידה המערבי של עפולה עילית בצמוד לכביש .65
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קואורדינטה X: 230400
קואורדינטה Y: 727200
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 16713 :חלקות במלואן.28 ,27 :
גוש 16713 :חלקי חלקות,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 :
.47 ,46 ,33 ,32 ,29 ,26 ,25
גוש 16723 :חלקי חלקות.7 ,3 ,2 :
גוש 16724 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש 16773 :חלקי חלקות.4 ,3 ,1 :
גוש 16774 :חלקות במלואן.405 ,395 ,389 :
גוש 16774 :חלקי חלקות,465 ,442 ,441 ,437 ,436 ,435 ,323 ,22 :
.479 ,474 ,473 ,472 ,468 ,467 ,466
גוש 16836 :חלקי חלקות.4 :
גוש 17022 :חלקות במלואן.8 :
גוש 17022 :חלקי חלקות.25 ,20 ,9 :
גוש 17024 :חלקי חלקות.12 ,7 :
גוש 17204 :חלקי חלקות.26 ,1 :
גוש 17763 :חלקי חלקות.165 ,164 ,156 :
גוש 17765 :חלקות במלואן.142 ,129 :
גוש 17765 :חלקי חלקות.154 ,133 ,132 :
גוש 17785 :חלקי חלקות.134 :
מגרשים:
 411בהתאם לתכנית ג17000/
 301בהתאם לתכנית ג17000/
 1226בהתאם לתכנית ג17000/
 111בהתאם לתכנית ג17000/
 428בהתאם לתכנית ג17000/
 1401בהתאם לתכנית ג17000/
 432בהתאם לתכנית ג17000/
 3121בהתאם לתכנית ג17000/
 415בהתאם לתכנית ג17000/
 1310בהתאם לתכנית ג17000/
 2002בהתאם לתכנית ג17000/
 1305בהתאם לתכנית ג17000 /
 425בהתאם לתכנית ג17000/
 820/3בהתאם לתכנית ג17000/
 206בהתאם לתכנית ג17000/
 1413בהתאם לתכנית ג17000/
 401בהתאם לתכנית ג17000/
 830/1בהתאם לתכנית ג17000/
 1217בהתאם לתכנית ג17000 /
 1414בהתאם לתכנית ג17000/
 1228בהתאם לתכנית ג17000/
 1301בהתאם לתכנית ג17000/

סרוק לצפייה במסמכים

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת  1581יחידות
דיור מתוכן  312יחידות דיור קטנות .עם השרותים הנלוים
הכוללים מבני ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים ומסחר.
התכנית מוסיפה  797יח"ד לתכנית ג 17000/המאושרת בתחום
הקו הכחול של תכנית זו.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד שצ"פ לשטח שיעודו דרך מוצעת ,מגורים ב',
מגורים ג' ומבנים ומוסדות ציבור.

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,
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שינוי יעוד מדרך מאושרת לשצ"פ ,ומגורים ב'.
שינוי יעוד ממגורים א' 3למגורים ב' ודרך מוצעת.
שינוי יעוד ממגורים ב' למבנים ומוסדות ציבור.
שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים ב' ושצ"פ.
שינוי יעוד משטח שלא חלה בו תכנית מפורטת ליעוד דרך
מוצעת.
קביעת השימושים במגרשים בשטח התכנית.
קביעת סך יחידות הדיור ושטחי בנייה מירביים עבור
מגורים ושטחי ציבור.
קביעת הוראות לבניית מגורים ,קווי בנייה ,גובה הבינוי,
הוראות בינוי ופיתוח להכנת תכניות בינוי.
קביעת הוראות בדבר התווית דרכים ,ביטול דרכים מאושרות,
מערכת תנועה ,תחבורה ציבורית ומסלולי אופניים.
קביעת הוראות והנחיות לפיתוח שטחים פתוחים והשטחים
הציבוריים לרבות הוראות בדבר הטיפול במי נגר.
קביעת הוראות בנושאים סביבתיים.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך:
 ,15/7/2016על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך17/7/2016 :
ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון בתאריך.19/7/2016 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור ,כנפי נשרים  22ירושלים
טלפון ,02-5954480 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
עפולה ,חנקין יהושע  47עפולה  18100טל'  ,04-6520344ובאתר
באינטרנט של מינהל התכנון בכתובת ,www.iplan.gov.il :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :קצרין

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס':
תמל1032 /
שם התכנית :קצרין  -רובע 12
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  21לחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת השעה) ,תשע"ד,2014-
בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס' :תמל 1032 /גרסת:
הוראות  22 -תשריט 19 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג10844 /
שינוי
ג18201 /
שינוי
ג13363 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
סרוק לצפייה במסמכים
ישוב :קצרין .
השטח הנמצא בשוליים הדרומיים של העיר קצרין ,מדרום
לרח' הזויתן וממזרח לנחל קצרין.
קואורדינטה X: 264438
קואורדינטה Y: 765684
גושים וחלקות:
גוש ,201000 :מוסדר ,חלקי חלקות.86 :

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

מטרת התכנית:
תכנון רובע  12תוך יצירת מערך שכונתי הכולל  1642יח"ד68 ,
חדרי אירוח כפרי וכן מתחמי תיירות ,שטחים פתוחים ומבני
ציבור ,דרכים ותשתיות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט:
מיעוד :אזור חקלאי ,דרך מאושרת ,מגורים ,מרכז שכונתי,
קרקע חקלאית ,שטח ציבורי פתוח ,פארק זאולוגי ,יער/
פארק מוצע.
ליעוד :מגורים א' ,מגורים ב' ,מבנים ומוסדות ציבור,
תיירות ,שטחים פתוחים ,שטח ציבורי פתוח ,פארק/גן
ציבורי ,דרך מאושרת ,דרך מוצעת ,חניון ,מגורים מסחר
ותעסוקה ,מגורים ותיירות ,מסחר ומשרדים.
 .2קביעת מגרשים להקמת מגורים ( 1642יח"ד) ,מסחר
ותעסוקה ,מבנים ומוסדות ציבור ,תיירות ,שטחים ציבוריים
פתוחים ,פארק ,דרכים.
 .3קביעת השימושים המותרת לכל יעוד קרקע.
 .4קביעת הוראות והגבלות בנייה עפ"י היעודים השונים.
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך:
 ,08/7/2016על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך,11/7/2016 :
ובאתר באינטרנט של מינהל התכנון בתאריך06/07/2016 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור ,כנפי נשרים  22ירושלים
טלפון ,02-5954480 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
קצרין ,קצרין  12900טלפון ,06-6969664 :ובאתר באינטרנט של
 ,www.iplan.gov.ilוכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.
ערן ניצן
יושב ראש הוועדה
למתחמים מועדפים לדיור

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'101-0326751:
שם התכנית:הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש
בן  6קומות ברחוב פלמ"ח  48ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'101-0326751 :
גרסת :הוראות  24 -תשריט 14 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית

1317

ביטול
ביטול
כפיפות
כפיפות

2878
62
 /5166ב
מק /5022 /א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,רחוב :הפלמ"ח . 48
החלקה יושבת ברחוב הפלמ"ח בין הצמתים ני"לי והטייסים
קואורדינטה X: 219817
קואורדינטה Y: 630315
גושים וחלקות:
גוש ,30121 :מוסדר ,חלקות במלואן.96 :
מטרת התכנית:
הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש בן  6קומות
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי מאזור מגורים  2למגורים ג1 קביעת בינוי עבור קומות חנייה ומחסנים ליצירת  6קומותמעל הכניסה.
 קביעת מס' יחידות הדיור ל14 קביעת היקף שטחי הבנייה שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים קביעת שלביות לביצוע התכנית קביעת תנאים למתן היתר בנייה. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים קביעת הוראות להריסת מבנים. קביעת הוראות להפקעה קביעת הוראות לדרך. קביעת קווי בניין קביעת תכסית בינוי.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
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון.02-6290263 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון02-6296811 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'101-0365767:
שם התכנית:בנין מגורים חדש ברחוב מקור חיים 17
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
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מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'101-0365767 :
גרסת :הוראות  14 -תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
1718
ביטול
62
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות 5022
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :מקור חיים . 17
קואורדינטה X: 220276
קואורדינטה Y: 629268
גושים וחלקות:
גוש ,30141 :מוסדר ,חלקות במלואן.43 :
מטרת התכנית:
הריסת בניין והקמת מבנה חדש למגורים
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  1לאזור מגורים ד
 .2קביעת בינוי עבור מבנה חדש בן  6-8קומות ממפלס ה0.00
 .3הגדלת שטחי הבנייה
 .4קביעת מס' יחידות הדיור ל40
 .5שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים
 .6קביעת  6קומות כלפי רחוב מקור חיים וקומה שביעית
ושמינית חלקית בנסיגה וכן קומות תת קרקעיות לחנייה
בהתאם לנספח הבינוי
 .7קביעת הוראות בדבר הריסת מבנה קיים
 .8קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה
 .10קביעת הוראות בגין עצים לשימור עקירה והעתקה
 .11קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת מתכנית
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
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון.02-6290263 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון02-6296811 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0058172
שם התכנית:הקמת בנין חדש בשכונת בית חנינא
בירושלים.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
101-0111526
שם התכנית:תוספת בנייה רח' רייכמן  ,27בית ישראל,
ירושלים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 101-0058172גרסת :הוראות  12 -תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
במ /3458 /א
ביטול
62
ביטול
מק9306 /
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות מק /5022 /א
כפיפות תמא15 /

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'101-0111526 :
גרסת :הוראות  13 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
במ4383 /
ביטול
3909
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :רייכמן . 27
ירושלים שכונת בית ישראל חלקה בין הרחובות שאול עבוד
לרחוב רייכמן

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :ג'ובראן ח'ליל .
בשכונת בית חנינא ,ממערב לדרך רמאללה ומצפון לשיכוני
נוסייבה ,ירושלים.

גושים וחלקות:
גוש ,30087 :לא מסודר ,חלקות במלואן.119 :
קואורדינטה X: 221197
קואורדינטה Y: 633076

גושים וחלקות:
גוש ,30607 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.40 :
קואורדינטה X: 221525
קואורדינטה Y: 638625

מטרת התכנית:
התכנית מציעה הסדרת הבנייה בדירה הצפונית (רחוב עבוד
חיים שאול) ובדירה הדרומית (רחוב רייכמן).

מטרת התכנית:
הקמת בנין חדש למגורים ,בשכונת בית חנינא בירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד תא שטח מס'  ,1מאזור מגורים  1מיוחד למגורים ג'.
 .2שינוי ייעוד תא שטח מס'  ,3משטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת.
 .3קביעת בינוי עבור בניין חדש.
 .4קביעת שטחי בנייה מרביים בתחום התכנית ל– 1,622מ"ר.
 .5קביעת מס' קומות ל– 6קומות מגורים ואחסנה וקומת חניון
תת קרקעי.
 .6קביעת מס' יחידות דיור ל– 7יחידות דיור.
 .7קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .9קביעת הוראות בדבר עצים לשימור /עקירה.
 .10קביעת הוראות להריסת גדר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/7/2016ובילקוט הפרסומים  ,7907התשעו ,עמ'  ,8857בתאריך
.21/7/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  ,1ירושלים  ,9100701טלפון:
 .02-6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון ,02-6296811 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.
.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע ממגורים מיוחד למגורים ג'.
קביעת בינוי לתוספת בנייה בחלק הדרומי של החלקה וחיבור
בין שני הצדדים ,בנוסף לבינין הצפוני הקיים בשטח בהתאם
לנספח הבינוי.
הריסה  :הקטנת שטח חלל גג הרעפים והתאמת גמלונות הגג
(ביניין א) והריסת מדרגות חוץ (בינין ב).
קו ביניין  :שינוי קו ביניין וקביעת קווי ביניין חדשים לבנייה
כאמור.
הגדלת שטחי הבנייה המירביים בשטח וקביעתם ל– 349.95מ"ר
(מתוכם  296.75מ"ר שטח עיקרי ו– 53.20מ"ר שטח שירות).
קביעת הוראות בדבר הריסה חלקית.
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
ביטול הוראות בדבר עץ לשימור שנקבעה בתוכנית .3909
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/2/2016ובילקוט הפרסומים  ,7180התשעו ,עמ'  ,2508בתאריך
.7/1/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון:
 .02-6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון ,02-6296811 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'101-0205468:
שם התכנית:הגדלת מס' קומות ומס' יח''ד בבניין חדש,
בית חנינה ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'101-0235911:
שם התכנית:תוספת  4יח"ד חדשות והרחבת יח"ד
קיימות ברח' נרקיס  10ירושלים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 101-0205468גרסת :הוראות  31 -תשריט 18 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
62
ביטול
7459
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות 5022

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 101-0235911גרסת :הוראות  20 -תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /1048א
ביטול
מק /5022 /א
ביטול
62
ביטול
כפיפות  /5166ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ממערב לכביש בית חנינה ירושלים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :נרקיס . 10
ברח' נרקיס בקטע שבין רח' אוסישקין לרח' הגידם

גושים וחלקות:
גוש ,30611 :מוסדר ,חלקי חלקות.908 ,111 ,110 :
קואורדינטה X: 220767
קואורדינטה Y: 637857

גושים וחלקות:
גוש ,30043 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.63 :
קואורדינטה X: 220265
קואורדינטה Y: 631840

מגרשים:
 27בהתאם לתכנית 7459
מטרת התכנית:
הקמת בניין מגורים חדש בן  6קומות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע ממגורים  1מיוחד לאזור מגורים ב.
 .2שינוי ייעוד קרקע ממגורים  1מיוחד לשטח ציבורי פתוח.
 .3קביעת הוראות בינוי.
 .4קביעת שטחי בנייה בהיקף של  2239מ''ר.
 .5קביעת קווי בניין.
 .6קביעת מס' יח''ד לסה''כ  12יח''ד.
 .7הגדלת מס' הקומות מ  3ל .6
 .8קביעת שלבי הביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .10קביעת הוראות בגין נטיעת עצים .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/04/2016ובילקוט הפרסומים  ,7237התשעו ,עמוד ,4731
בתאריך .30/03/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון:
 .02-6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון ,02-6296811 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מטרת התכנית:
תוספת  2קומות עבור  4יח"'ד חדשות והרחבת יח"ד קיימות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים  3לאזור מגורים ג'.
 .2קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימות בחזית האחורית ,בהתאם
לנספח הבינוי.
 .3קביעת בינוי לתוספת  2קומות עבור  4יח"ד חדשות ,בהתאם
לנספח הבינוי.
 .5קביעת שטחי בנייה בהיקף של  988מ"ר (כולל שטחים עבור
מרפסות).
 .5שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.
 .6הגדלת מס' יח"ד מ– 8ל– 12יח"ד.
 .7הגדלת מס' הקומות מ– 3קומות ל– 5קומות.
 .8קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .10קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
 .11קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 .12קביעת הוראות בגין שימור מבנה היסטורי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/11/2015ובילקוט הפרסומים  ,7143התשעו ,עמוד ,1119
בתאריך .12/11/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  ,9100701טלפון:
 .02-6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון ,02-6296811 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0275636
שם התכנית:ש.כהן ,תוספת בינוי חדש ,תלפיות,
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 101-0275636גרסת :הוראות  24 -תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
101-0071951
שינוי
3282
ביטול
62
ביטול
כפיפות מק /5022 /א
כפיפות  /5166ב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
התכנית ממוקמת בהמשך המתוכנן של רחוב גנרל פייר קניג
אשר באזור התעשיה תלפיות ,גובלת ברחוב התעשייה מדרום
וממזרח ,ורחוב גנרל פייר קניג ממערב.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 30140 :חלקות במלואן.25 :
גוש 30140 :חלקי חלקות.21 ,12 ,11 ,9 :
גוש 30142 :חלקות במלואן.43 :
קואורדינטה X: 220360
קואורדינטה Y: 628481
מטרת התכנית:
הקמת מתחם למסחר ומשרדים :בבניין המורכב מ  5קומות מסד
למסחר וחניה עלית .ושני מגדלים בני  18קומות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע מתעשייה ושימוש מסחרי למסחר
תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.
 .2קביעת בינוי והוראות לבינוי ופיתוח השטח.
 .3קביעת שטחי בנייה מרביים ל– 71408.8מ"ר.
 .4קביעת קווי בניין מירביים.
 .5קביעת מס' קומות מרבי מעל הקרקע ל– ,13מעל  5קומות
מסד  -בסה"כ  18קומות.
 .6קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .7קביעת הוראות בגין זיקת הנאה.
 .8קביעת הוראות לשלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת הוראות להריסה.
 .11קביעת הוראות לסטיה ניכרת.
 .12קביעת הוראות בגין הפקעה.
 .13קביעת הוראות למניעת מפגעים סביבתיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/08/2016ובילקוט הפרסומים  ,7313התשעו ,עמוד ,9115
בתאריך .02/08/2016

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  ,9100701טלפון:
 .02-6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון ,02-6296811 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0308114
שם התכנית:הרחבת דיור לדירת הגג ,בית ישראל,
חיים עוזר  ,35ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 101-0308114גרסת :הוראות  12 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
במ4383 /
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות 5022
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,רחוב :חיים עוזר  ,35שכונת בית ישראל.
בין הרחובות חיים עוזר ושמעון רוקח.
גושים וחלקות:
גוש ,30087 :לא מסודר ,חלקות במלואן.54 :
קואורדינטה X: 221350
קואורדינטה Y: 633000
מטרת התכנית:
השלמת קומת הגג למגורים ושימוש בחלל גג הרעפים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'
 .2השלמת קומת הגג במפלס  9.15+שימוש למגורים ,וחלל גג
הרעפים כחלל טכני.
 .3קביעת קויי בנין.
 .4הגדלת שטחי הבנייה.
 .5קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
 .6קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .7קביעת הוראות לחזית לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/06/2016ובילקוט הפרסומים  ,7281התשעו ,עמוד ,7665
בתאריך .09/06/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  ,9100701טלפון:
 .02-6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון ,02-6296811 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
101-0319962
שם התכנית:תוספת  2קומות לבנין קיים רח' צפניה 19
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'101-0319962 :
גרסת :הוראות  7 -תשריט 4 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
1358
ביטול
62
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות מק /5022 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :צפניה . 19
גושים וחלקות:
גוש ,30084 :מוסדר ,חלקות במלואן.50 :
קואורדינטה X: 220725
קואורדינטה Y: 633160
מטרת התכנית:
תוספת  2קומות עבור  4יח"ד חדשות והרחבת יח"ד קיימות.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מאזור מגורים  3לאזור מגורים ג'. קביעת בינוי לתוספת  2קומות והרחבת יח"ד קיימות,בהתאם לנספח הבינוי.
 הגדלת שטחי הבנייה בשטח ,וקביעתם ל– 893מ"ר (מתוכם 699מ"ר שטחים עיקריים ,ו– 194מ"ר שטחי שרות).
 שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים. תוספת  4יח"ד חדשות וקביעת מס' יח"ד ל– 9יח"ד. הגדלת מס' הקומות מ– 3ל–.5 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה ולפירוק. קביעת הוראות בגין מבנה לשימור. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 8/7/2016ובילקוט הפרסומים  ,7304התשעו ,עמ'  ,8753בתאריך
.18/7/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון:
 .02-6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים,
ככר ספרא  1ירושלים ,טלפון ,02-6296811 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
דלית זילבר
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים
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מחוז תל אביב
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :אור יהודה  -אזור

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
552-0321372
שם התכנית:מרכז מסחרי נווה רבין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'552-0321372 :
גרסת :הוראות  18 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מספר התכנית
מאא /במ90 /3 /
שינוי
מאא /מק1100 /
שינוי
כפיפות תמא2 /4 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אור יהודה רחוב :שד גבי אשכנזי .
גושים וחלקות:
גוש ,7408 :מוסדר ,חלקות במלואן.88 :
קואורדינטה X: 187889
קואורדינטה Y: 659133
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה במגרש המרכז המסחרי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת זכויות בנייה.
 .2שינוי קוי בנין.
 .3שינוי בתכסית המותרת לבניה.
 .4שינוי גובה המבנה.
 .5שינוי דרישות החניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/6/2016ובילקוט הפרסומים  ,7294התשעו ,עמ' ,8266
בתאריך .28/6/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  125תל אביב-יפו  67012טלפון:
 .03-7632588וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבניה אור
יהודה  -אזור ,יצחק שדה  18אזור ,טל'  ,03-6534547וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
505-0171041
שם התכנית:ח ,620/תל חי  ,4מגורים וגן ילדים
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
חולון מופקדת תכנית מפורטת מס' ,505-0171041 :גרסת:
הוראות  30 -תשריט 12 -

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ח1 /
שינוי
שינוי
ח /14 /1 /א
ח15 /1 /
שינוי
כפיפות תממ5 /
כפיפות תמא3 /38 /
כפיפות תמא38 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא /1 /38 /א
כפיפות תמא2 /38 /
כפיפות תמא /10 /ד10 /
כפיפות ח1 /528 /
כפיפות ח7 /1 /
כפיפות ח23 /1 /
כפיפות ח8 /1 /
כפיפות ח4 /1 /
כפיפות תמא /36 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חולון רחוב :תל חי . 4
מבני מגורים ממזרח ,צפון ומערב ,מדרום רחוב תל חי.
קואורדינטה X: 178605
קואורדינטה Y: 658840
גושים וחלקות:
גוש ,7166 :מוסדר ,חלקות במלואן.89 :
מטרת התכנית:
הוספת שימוש ביעוד מגורים ג' קיים של גן ילדים לכיתת גן אחת.
עיקרי הוראות התכנית:
א .לייעוד מגורים ג' יתווסף שימוש של גן ילדים לכיתת גן
אחת.
ב .מתוך סך הזכויות הקיים עד  115מ"ר שטחים עיקריים יהיו
בשימוש של גן ילדים ועד  70מ"ר שטחי שירות הכוללים
חצר מקורה בחלקה.
ג .שינוי קווי בניין ,בחזית הקדמית מ– 5מ' ל– 3.7מ' ,בחזית
האחורית מ– 5מ' ל– 2.5מ' ובחזית צדדית מערבית מ– 3מ'
ל– 2.9מ'.
ד .קביעת הוראות בינוי עבור גן הילדים.
ה .הגדרת תכסית בנייה של  50%במגרש לפי הקיים.
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
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל
אביב ,דרך בגין  125תל אביב-יפו  67012טלפון.03-7632586 :
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות
 .11:00-14:00יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס
אם קיימים .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבניה חולון ,ויצמן  58חולון טלפון03-5027222 :

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

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 :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'505-0259259:
שם התכנית:ח5 /152/א  -מגרש תעסוקה ,
שד' ירושלים-רחוב המלאכה
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
חולון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 505-0259259 :גרסת:
הוראות  19 -תשריט 13 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מספר התכנית
ח5 /152 /
שינוי
כפיפות ח23 /1 /
כפיפות תמא /23 /א4 /
כפיפות תמא2 /4 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות ח3 /152 /
כפיפות תממ5 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חולון רחוב :המלאכה .
צפון  -רחוב הרוקמים פינת רחוב המלאכה.
מערב  -רחוב המלאכה פינת שד' ירושלים,
דרום  -שד' ירושלים.
מזרח  -חלקה  18גוש 6804
קואורדינטה X: 180027
קואורדינטה Y: 657550
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6804 :חלקות במלואן.36 ,33 :
גוש 6804 :חלקי חלקות.34 :
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות במגרש בהתאם לתכנית המתאר חולון שבהכנה
 ח.2030/עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת זכויות בנייה ליעוד מסחר ותעשייה עתירת ידע,
מ– 320%ל– ,500%שהם תוספת של 10,993מ"ר שטחי בנייה
עיקריים ו– 9536מ"ר שטחי שירות על קרקעיים.
 .2הוספת שימושים ליעוד מסחר ותעשיה עתירת ידע.
 .3הנחיות לפתוח תא שטח מספר  201בייעוד שפ"פ.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
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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
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל
אביב ,דרך בגין  125תל אביב-יפו  67012טלפון.03-7632586 :
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות
 .11:00-14:00יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס
אם קיימים .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבניה חולון ,ויצמן  ,58חולון ,טלפון03-5027222 :
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 -
דלית זילבר
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'304-0260133:
שם התכנית :חפ/2120/א-שינוי ייעוד משטח ציבורי
פתוח לתעשיה בחלקה  82בגוש 11657
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'304-0260133 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
חפ /2120 /מכ563 /
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא15 /
כפיפות תממ6 /
כפיפות חפ /מק /1400 /תט
כפיפות חפ /1400 /מר
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה .
החלקה נמצאת באיזור הצ'קפוסט בצמידות לכניסה הצפונית
למנהרות הכרמל.
גושים וחלקות:
גוש ,11657 :מוסדר ,חלקות במלואן.82 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לתעשייה וקביעת הוראות
בנייה והנחיות מיוחדות לצורך מעבר ושימוש לצרכי הרכבל
בהתאם להוראות תוכנית חפ2120-/מכ" 563/רכבל מפרץ -
אוניברסיטת חיפה".
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לתעשייה.
קביעת הוראות וזכויות בנייה לתעשייה.
קביעת הוראות להסדרי גישה לשטח המיועד לשימוש רכבל.
קביעת הוראות בנייה ופיתוח בעקבות הגבלות בתחום השטח
המיועד לשימוש רכבל.
קביעת זכויות מעבר ושימוש לצרכי הרכבל.
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
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
חיפה ,ביאליק  3חיפה טלפון04-8356807 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
304-0153056
שם התכנית :חפ1477/ד'  -בנין מגורים ומסחר
ברח' הביכורים  ,1-3מרכז הכרמל ,חיפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'304-0153056 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
שינוי
חפ /מק /1400 /גב
חפ /1361 /ב
שינוי
חפ /229 /ה
שינוי
חפ229 /
שינוי
חפ136 /
שינוי
חפ423 /
שינוי
חפ /1477 /ב
שינוי
חפ /229 /ד
שינוי
חפ /718 /א
שינוי
חפ1597 /
שינוי
כפיפות חפ /229 /י5 /
כפיפות חפ /מק /1400 /פמ
כפיפות חפ /229 /ה1 /
כפיפות חפ /מק /1400 /יב4 /
כפיפות חפ /1400 /שש
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות חפ /מק /1400 /תט

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :ביכורים .1
התכנית נמצאת במרכז הכרמל בין רחובות הביכורים בצד
הצפוני ורח' מעלות הבוצרים בצד הדרומי ,כמסומן בתשריט
בקו כחול כהה .כתובת התכנית רח' הביכורים  1-3ו–רח'
מעלות הבוצרים .11-13
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 12508 :חלקות במלואן.40 ,39 ,38 ,37 ,14 ,13 :
גוש 12508 :חלקי חלקות.30 :
מטרת התכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים א' וחזית חנויות לאזור
מגורים ומסחר וקביעת שטח עיקרי של  220%למגורים
 +שטח עיקרי למרפסות של  1492.0מ"ר ו– 30%עיקרי
למסחר ,לצורך הקמת מבנה מגורים הכולל  67יח"ד וקומת
מסחר .שטח של  380מ"ר בקומת העמודים בנוסף לשטחים
העיקריים למגורים יוקצה לשימוש ציבורי קולט קהל.
 .2הרחבת רח' ביכורים ורח' מעלות הבוצרים.
 .3קביעת שימוש למגורים הכולל  67יח"ד ,שימוש למסחר
ושטח לשימוש ציבורי קולט קהל.
 .4הגדלת מס' הקומות מ– 3קומות על עמודים ל– 10קומות
מגורים וקומת מסחר באגף העליון של המבנה ול–10
קומות מגורים באגף התחתון של המבנה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים א' וחזית חנויות
למגורים ומסחר.
 .2תוספת זכויות בנייה מ– 66%עיקרי ל– 250%עיקרי.
 .3הגדלת מס' הקומות מ– 3קומות על עמודים ל– 10קומות
מגורים וקומת מסחר באגף העליון של המבנה ול–10
קומות באגף התחתון של המבנה.
 .4שינוי קווי הבניין כמפורט להלן:
קו בניין קדמי (רח' הביכורים) מ– 5.0מ' ל– 4.5מ' רק מעל
המפתח הציבורי .תיתכן חריגה נקודתית של בליטות,
קורות ו/או קירות המבנה בהתאם למוראה בנספח הבינוי.
קו בניין אחורי (רח' הבוצרים) מ– 5.0מ' ל– 3.5מ'.
קווי בניין צידיים מ– 4מ' ל– 3.2מ' רק עבור מרפסות
למגורים מעל קומת הכניסה משד' הנשיא.
קווי בניין לחניון תת-קרקעי יהיו  0מ'.
 .5הרחבת רח' מעלות הבוצרים מ– 5מ' ל– 8.0מ'.
 .6הרחבת רח' הביכורים מ– 15מ' ל– 15.5מ'.
 .7קביעת שימוש למגורים הכולל  67יח"ד ,שימוש למסחר
ושטח לשימוש ציבורי קולט קהל.
 .8קביעת מעבר רגלי לציבור המאפשר תצפית נופית במפלס
המסחר (מפלס הכניסה מרח' הביכורים).
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/08/2015ובילקוט הפרסומים  ,7101התשעה ,עמוד ,8283
בתאריך .24/08/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה,
ביאליק  3חיפה טלפון ,04-8356807 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :קרית טבעון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'306-0342519:
שם התכנית :ביטול שביל הולכי רגל ,ציפורנים 24
קרית טבעון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
306-0342519
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
טב103 /
שינוי
כפיפות טב /מק210 /
כפיפות טב34 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית טבעון רחוב :הציפורנים . 24
גושים וחלקות:
גוש ,10592 :מוסדר ,חלקות במלואן.202 :
מטרת התכנית:
ביטול שביל להולכי רגל לפי תוכנית מאושרת טב 103/ברחוב
הציפורנים תוך החזרת המצב ליעודו הקודם.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משביל להולכי רגל למגורים א'
תוספת זכויות בנייה של כ– 18מ"ר בעקבות שינוי גודל שטח החלקה
קביעת הוראות וזכויות בנייה בשטח החדש למגורים בהתאם
לתוכניות מאושרות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/06/2016ובילקוט הפרסומים  ,7281התשעו ,עמוד ,7681
בתאריך .09/06/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית
טבעון ,קרית טבעון  36100טלפון ,04-9539249 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :פרדס חנה  -כרכור

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
308-0093914
שם התכנית :הפקעת שטחי ציבור בפרדס חנה  -כרכור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'308-0093914 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ש18 /
פירוט
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פירוט
פירוט

ש1 /
ש17 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פרדס חנה-כרכור .
תכנית זו חלה על שטחים למבני ציבור מאושרים בתחום
השיפוט של המועצה המקומית פרדס חנה  -כרכור.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 10071 :חלקי חלקות.32 :
גוש 10073 :חלקות במלואן.288 ,287 ,162 ,161 ,160 :
גוש 10074 :חלקות במלואן.159 :
גוש 10074 :חלקי חלקות,60 ,59 ,58 ,48 ,47 ,43 ,42 ,41 ,34 ,27 ,7 :
.182 ,79 ,76 ,65 ,63 ,62
גוש 10075 :חלקות במלואן.179 :
גוש 10075 :חלקי חלקות.96 ,37 ,36 ,35 :
גוש 10076 :חלקות במלואן.101 ,100 :
גוש 10099 :חלקות במלואן.54 :
גוש 10100 :חלקות במלואן.45 ,42 :
גוש 10102 :חלקות במלואן.309 ,308 :
גוש 10102 :חלקי חלקות.312 ,310 ,307 ,299 ,172 :
גוש 10103 :חלקות במלואן.312 ,48 ,47 ,28 :
גוש 10103 :חלקי חלקות.331 ,329 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 :
גוש 10104 :חלקות במלואן.271 :
גוש 10104 :חלקי חלקות.1 :
גוש 10105 :חלקות במלואן.403 ,395 ,348 ,347 :
גוש 10107 :חלקות במלואן.207 :
גוש 10107 :חלקי חלקות.226 ,225 ,217 ,212 :
גוש 10111 :חלקות במלואן.251 :
גוש 10111 :חלקי חלקות.282 ,259 ,53 :
גוש 10123 :חלקות במלואן.151 :
גוש 10123 :חלקי חלקות.457 :
מטרת התכנית:
לאפשר הפקעת שטחים לבניני ציבור ובניני חינוך שיועדו
בתכניות המתאר המאושרות ש ,1/ש 17/ו–ש 18/החלות על
השטח.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת סעיף הפקעה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 ,05.12.2014ובילקוט הפרסומים  ,6952התשעה ,עמוד ,2152
בתאריך .25/12/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה פרדס
חנה-כרכור ,דרך הבנים  20פרדס חנה-כרכור  37000טלפון:
 ,077-9779903וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
354-0075739
שם התכנית :חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים
והגדלת אחוזי בנייה לחלקה  23בגוש 8756
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון
מופקדת תכנית מפורטת מס'354-0075739 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ענ125 /
שינוי
כפיפות ענ /במ358 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באקה אל גרבייה .
המקום נמצא בצפון הישוב באקה אלגרבייה באזור מגורים א'.
גושים וחלקות:
גוש ,8756 :מוסדר ,חלקות במלואן.23 :
מגרשים:
א 23-1-בהתאם לתכנית ענ /במ358 /
מטרת התכנית:
א .הסדרת חלוקה חדשה של חלקה  23ע"י הקצאת מגרשים
לבעלים הרשומים ולמתן אפשרות להוצאת היתרי בנייה.
ב .יצירת בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים
עיקרי הוראות התכנית:
א -חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים.
ב -שינוי בקו בנין לעניין מבנים קיימים.
ג -הגדלת אחוזי בנייה לשטח עיקרי מ– 60%ל– 90%במגרש
מגורים בכל הקומות.
ד -הגדלת אחוזי בנייה לשטחי שירות מ– 5%ל– 30%במגרש
מגורים בכל הקומות.
ה -הגדלת שטחי מסחר ושטחי מגורים.
ו -קביעת הוראות וזכויות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
עירון ,עארה ערערה  30025טלפון04-6351789 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
354-0201798
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה לתאים מס' 12-10
בחלקה  11בגוש  8776בבאקה  -אלמוארס
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון
מופקדת תכנית מפורטת מס'354-0201798 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ענ /במ359 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באקה אל גרבייה רחוב :אלמוארס .
המקום נמצא בשכונה הדרומית של הישוב באקה אלגרבייה
גושים וחלקות:
גוש ,8776 :מוסדר ,חלקי חלקות.11 :
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ממגורים א למגורים ב
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד אזור מגורים א' למגורים ב.
ב .הגדלת אחוזי בנייה שטח עיקרי מ– 60%ל– 90%ושטחי
שירות מ– 5%ל–.30%
ג .קביעת הוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
עירון ,עארה ערערה  30025טלפון04-6351789 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון
מופקדת תכנית מפורטת מס'354-0304824 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ענ /במ358 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באקה אל גרבייה רחוב :באקה אל-גרביה .
המקום נמצא בצד הצפוני של הדרך הרשית החצה את הישוב
באקה אלגרבייה בשכונת מגורים גנאיים.
גושים וחלקות:
גוש ,8759 :מוסדר ,חלקי חלקות.28 ,27 :
מטרת התכנית:
הוספת יחידת דיור לקליטת בנים חסרי דיור במשפחה על ידי
הגדלת אחוזי בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת אחוזי בנייה שטח עיקרי ל– 120%ושטחי שירות ל–30%
 .2הוספת יח"ד.
 .3הקטנת קו בנייה לפי הקיים בתשריט.
 .4קביעת הוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
עירון ,עארה ערערה  30025טלפון04-6351789 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
ליאת פלד
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :כרמיאל

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
354-0304824
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ומס' יחידות דיור
בתא מס  101בחלק מחלקה  27בגוש 8759
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
208-0304246
שם התכנית:תכנית מס' ג - 22287 /רחוב פשוש ,14
כרמיאל.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'208-0304246 :
גרסת :הוראות  14 -תשריט 12 -
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג11053 /
שינוי
כפיפות ג19560 /
כפיפות ג21056 /
כפיפות גנ17007 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כרמיאל רחוב :פשוש  ,14שכונה גבעת מכוש
גושים וחלקות:
גוש ,19949 :מוסדר ,חלקי חלקות.45 :
קואורדינטה X: 228004
קואורדינטה Y: 756033
מגרשים:
 179בהתאם לתכנית ג\11053
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה וקביעת הוראות בנייה לצורך הסדרת
מצב קיים ותוספת בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח עקרי ב– 91.5מ"ר ל– 247.0מ"ר
הגדלת תכסית ל % 45
שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/04/2016ובילקוט הפרסומים  ,7235התשעו ,עמוד ,4664
בתאריך .29/03/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
כרמיאל ,שד קק"ל  100כרמיאל  20100טלפון ,04-9085671 :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 :מגדל העמק

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג21243 /
שם התכנית:שכונה מערבית,מגדל העמק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' :ג21243 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג /במ160 /
		
שינוי
משצ7 /
		
שינוי
ג10685 /
		
שינוי
ג13285 /
		
שינוי
ג16969 /
		
שינוי
ג11167 /
		
כפיפות
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כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
אישור ע"פ תמ"מ
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א

תמא /34 /ב6 /
ג17769 /
ג12356 /
תממ9 /2 /
תמא /37 /ב6 /
תמא1 /37 /
תמא /37 /ב1 /
תמא /34 /ב5 /
תמא /34 /ב4 /
תמא /34 /ב3 /
תמא35 /
תמא34 /
תמא22 /
תמא8 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מגדל העמק .
שטחים ממערב וצפון מערב למגדל העמק .הגובלים מדרום
בקיבוץ יפעת ,ממערב בתוואי כביש  73מצפון בתוואי כביש 75
וביער לשימור י.ק( 59.לפי תמא ,)22 /וממזרח בשכונות וותיקות,
שכונת רובע אלפיים ,בבית עלמין מגדל העמק וביער לשימור
י.ק( 61.לפי תכנית תמא.)22 /
גושים וחלקות:
גוש 17305 :חלקי חלקות.11 :
גוש 17343 :חלקי חלקות.63 ,4 :
גוש 17416 :חלקי חלקות.83 ,81 ,78 ,3 :
גוש 17417 :חלקות במלואן.105 ,95 :
גוש 17417 :חלקי חלקות.104 ,101 ,21 - 20 :
גוש 17426 :חלקות במלואן.40 - 38 ,36 ,29 ,18 :
גוש 17426 :חלקי חלקות.41 ,34 ,32 - 30 ,20 :
גוש 17443 :חלקות במלואן.88 ,9 ,6 ,4 - 3 :
גוש 17443 :חלקי חלקות.99 :
גוש 17456 :חלקות במלואן.118 :
גוש 17456 :חלקי חלקות.103 ,77 ,31 :
גוש 17725 :חלקי חלקות.4 :
גוש 17726 :חלקות במלואן.20 ,12 ,9 ,4 - 3 :
גוש 17726 :חלקי חלקות.13 ,11 ,5 ,2 :
גוש 17818 :חלקות במלואן.80 :
גוש 17818 :חלקי חלקות.81 ,78 :
גוש 17819 :חלקות במלואן.80 - 77 ,61 ,33 ,31 - 30 :
גוש 17819 :חלקי חלקות.111 ,84 ,40 ,38 :
קואורדינטה X: 221750
קואורדינטה Y: 732750
מטרת התכנית:
הקמת שכונה מערבית במגדל העמק ,ופיתוח כביש .75
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת השימושים והתכליות המותרים בכל אחד מייעודי
הקרקע בשטחים המוצעים בתכנית.
 .2קביעת הוראות,זכויות והגבלות בנייה ותנאים להוצאת
היתרי בנייה.
 .3מתן הוראות והנחיות הנדסיות,אדרכיליות ועיצוביות
(מחייבות ומנחות) לבינוי ולפיתוח שכונות המגורים ,מבני
ציבור ,הכניסה לעיר וחיבור למערכת דרכים אזורית.
 .4הקצאות שטחים לצורכי ציבור באזורי המגורים בהתאם
למכסות הנדרשות.
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 .5מתן הוראות לפיתוח מרכז ספורט כלל יישובי לעיר מגדל
העמק.
 .6קביעת הוראות לפיתוח תשתיות מים,ביוב,ניקוז ,וחשמל.
 .7קביעת הנחיות סביבתיות והידרולוגיות לפיתוח השכונה.
 .8קביעת הוראות לפיתוח נופי של השכונה ושימור ערכי
הטבע והנוף המצויים בה.
 .9הקצאת שטח המיועד לאזור מסחרי בקו בניין של  50מ'
מציר דרך .75
 .10שינוי תוואי רצועת חשמל לקו מתח עליון.
 .11הוספת מפרידן כביש .75
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/11/2015ובילקוט הפרסומים  ,7152התשעו ,עמוד ,1330
בתאריך .24/11/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מגדל העמק ,מגדל העמק ,טלפון ,06-6507715 :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 :אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג21362 /
שם התכנית:חלקה  43הרחבה ד' ,ראש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג21362 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג /מז102 /7447 /
שינוי
ג7447 /
שינוי
כפיפות ג8600 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות ג16450 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תרשצ1 /07 /6 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראש פינה רחוב :החלמית.
גושים וחלקות:
גוש 13942 :חלקות במלואן.43 :
גוש 13942 :חלקי חלקות.31 :
קואורדינטה X: 250470
קואורדינטה Y: 763430
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה בראש פינה ,והצרחת שטחים במגרש בין
חזית אחורית לחזית צד ימנית (צפונית).
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת שטחי בנייה למטרות עיקריות מ– 250מ"ר לכ–399
מ"ר ,והקטנת שטחי שרות מ– 80מ"ר ל– 32מ"ר.
 .2איחוד וחלוקה ללא הסכמה.
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הקטנת קו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 4.5מ' ,וקו בניין צדי דרומי
מ– 4מ' ל– 3מ'.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/10/2015ובילקוט הפרסומים  ,7089התשעה ,עמוד ,7826
בתאריך .05/08/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אצבע הגליל ,חצור הגלילית טלפון ,04-6800077 :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 :בקעת בית הכרם

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס':ג21095 /
שם התכנית:ייעוד מגרשים לבנייה
ולמגורים בשכונה דרומית-בענה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג21095 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג16168 /
שינוי
ג10853 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ביענה.
שטח בדרום הישוב בענה
גושים וחלקות:
גוש 18968 :חלקות במלואן.110 - 106 ,104 - 102 ,100 - 76 :
גוש 18968 :חלקי חלקות.112 ,40 ,37 ,35 ,32 - 31 :
גוש 18969 :חלקות במלואן.155 - 153 ,149 ,148 ,146 - 140 ,137 - 83 :
גוש 18969 :חלקי חלקות.147 :
קואורדינטה X: 225700
קואורדינטה Y: 758950
מטרת התכנית:
תכנון מחדש של שכונת מגורים מאושרת בישוב בענה ,וזאת
לצורך הסדרת מערכת הדרכים ,השצפ"ים והבינוי בהתאם
לתנאי הטופוגרפיה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת הוראות בנייה לאזורים כלולים בקו הכחול של
התוכנית.
 .2קביעת שימושים לאזורים השונים במסגרת הקו הכחול.
 .3קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
 .3שינוי במערכת הדרכים ובפריסת השטחים הציבוריים
הפתוחים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/05/2016ובילקוט הפרסומים  ,7272התשעו ,עמוד ,7245
בתאריך .25/05/2016
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
בקעת בית הכרם ,כרמיאל טלפון ,04-9580693 :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 :גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0374306
שם התכנית:שינוי בהוראות התכנית במגרש 9ד' -
ג22673/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'261-0374306 :
גרסת :הוראות  6 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג10567 /
שינוי
ג /במ274 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם ,שכונת אלוסטאני-שפרעם מערב
גושים וחלקות:
גוש ,10265 :מוסדר ,חלקי חלקות.29 :
קואורדינטה X: 214866
קואורדינטה Y: 746859
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות התכנית במגרד 9ד' לפי ג/במ 274/בשפרעם.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת שטח בנייה מ– 1250מ"ר ל– 2366מ"ר.
 .2הגדלת מס' קומות מ– 4קומות ל– 5קומות ,לרבות קומת מרתף.
 .3הקטנת מס' יח' דיור מ– 10יח' ל– 7יח'.
 .4הקטנת קווי בניין בהתאם לתשריט.
 .5קביעת תכסית הבנייה ל–.43%
 .6הגדלת גובה מבנה ל– 16מטרים (לא כולל גובה חדר מדרגות
ופיר מעלית).
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/06/2016ובילקוט הפרסומים  ,7290התשעו ,עמוד ,8059
בתאריך .26/06/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
גבעות אלונים ,שפרעם טלפון ,04-9502017 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג21181 /
שם התכנית :תוכנית מפורטת להגדלת אחוזי הבנייה,
כיסוי קרקע ,מס' קומות ,מס' יח"ד והקטנת קווי ב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' :ג21181 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג16923 /
שינוי
ג912 /
שינוי
כפיפות תמא35 /
כפיפות ג11908 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גוש חלב .
גושים וחלקות:
גוש 14109 :חלקי חלקות.50 :
קואורדינטה X: 241950
קואורדינטה Y: 769750
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים לאישור מבנים בשטח
התוכנית
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת אחוזי בנייה מ– 169%מתוכם  122%עיקרי ו–47%
שירות.
ב .הגדלת כיסוי קרקע מ– 36%ל–47%
ג .הגדלת מס' קומות מ– 3ל– 4קומות.
ד .הגדלת מס' יח"ד מ– 2ל– 5יח"ד.
ה .הקטנת קווי הבניין לפי המסמן בתשריט.
ו .שינוי גובה הבנין ל– 14.5מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/07/2014ובילקוט הפרסומים  ,6839התשעד ,עמוד ,6841
בתאריך .17/07/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מעלה נפתלי ,האורנים  1מעלות-תרשיחא  24952טלפון:
 ,04-9978030וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :עמק הירדן

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20390 /
שם התכנית:מפעל השבת קולחים ,עמק הירדן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20390 /
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
		
סוג היחס
מס' התכנית
ג13436 /
		
שינוי
		
שינוי
ג1594 /
ג4924 /
		
שינוי
תמא /34 /ב3 /
		
כפיפות
		
כפיפות
תמא /11 /3 /ג
תמא /34 /ב4 /
		
כפיפות
		
כפיפות
תמא34 /
תמא /34 /ב5 /
		
כפיפות
תממ9 /2 /
		
כפיפות
תמא13 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא35 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בחלק הדרומי של מוא"ז עמק הירדן
גושים וחלקות:
גוש 15101 :חלקי חלקות.18 :
גוש 15175 :חלקות במלואן.38 :
גוש 15175 :חלקי חלקות.32 :
גוש 15454 :חלקות במלואן.109 - 108 ,106 - 105 :
גוש 15454 :חלקי חלקות.111 - 110 ,107 ,104 - 102 ,87 ,85 ,66 ,59 :
גוש 15455 :חלקי חלקות.3 - 2 :
גוש 15456 :חלקי חלקות.20 - 17 ,14 - 13 :
גוש 15470 :חלקות במלואן.80 :
גוש 15470 :חלקי חלקות.92 - 91 ,86 ,82 - 81 ,79 :
קואורדינטה X: 253000
קואורדינטה Y: 733750
מטרת התכנית:
הקמת מפעל השבת מי קולחים לחקלאות באמצעות מתקן
התפלה בריכות מיהול ומאגרי מים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת ייעוד קרקע למתקן התפלה ובריכות מיהול ,מאגר
מים וקולחים ומתקנים הנדסיים.
 .2קביעת רשימת תכליות
 .3קביעת הוראות בנייה ופיתוח שטח
 .4קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות
 .5קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה
 .6שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.
 .7הגדרת זכויות בנייה.
 .8הקלה בדבר צמידות דופן לשטח בנוי.
 .9הוספת שימושים של מתקנים הנדסיים בשטח נב"ט עפ"י
תמא .13
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/07/2015ובילקוט הפרסומים  ,7089התשעה ,עמוד ,7826
בתאריך .05/08/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
עמק הירדן ,טלפון ,04-6757636 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מגדל העמק

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג21243 /
שם התכנית:שכונה מערבית,מגדל העמק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' :ג21243 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
		
שינוי
ג /במ160 /
משצ7 /
		
שינוי
ג10685 /
		
שינוי
ג13285 /
		
שינוי
ג16969 /
		
שינוי
ג11167 /
		
כפיפות
תמא /34 /ב6 /
		
כפיפות
ג17769 /
		
כפיפות
ג12356 /
		
כפיפות
תממ9 /2 /
אישור ע"פ תמ"מ
תמא /37 /ב6 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא1 /37 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא /37 /ב1 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא /34 /ב5 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא /34 /ב4 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא /34 /ב3 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא35 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא34 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא22 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא8 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מגדל העמק .
שטחים ממערב וצפון מערב למגדל העמק .הגובלים מדרום
בקיבוץ יפעת ,ממערב בתוואי כביש  73מצפון בתוואי כביש 75
וביער לשימור י.ק( 59.לפי תמא ,)22 /וממזרח בשכונות וותיקות,
שכונת רובע אלפיים ,בבית עלמין מגדל העמק וביער לשימור
י.ק( 61.לפי תכנית תמא.)22 /
גושים וחלקות:
גוש 17305 :חלקי חלקות.11 :
גוש 17343 :חלקי חלקות.63 ,4 :
גוש 17416 :חלקי חלקות.83 ,81 ,78 ,3 :
גוש 17417 :חלקות במלואן.105 ,95 :
גוש 17417 :חלקי חלקות.104 ,101 ,21 - 20 :
גוש 17426 :חלקות במלואן.40 - 38 ,36 ,29 ,18 :
גוש 17426 :חלקי חלקות.41 ,34 ,32 - 30 ,20 :
גוש 17443 :חלקות במלואן.88 ,9 ,6 ,4 - 3 :
גוש 17443 :חלקי חלקות.99 :
גוש 17456 :חלקות במלואן.118 :
גוש 17456 :חלקי חלקות.103 ,77 ,31 :
גוש 17725 :חלקי חלקות.4 :
גוש 17726 :חלקות במלואן.20 ,12 ,9 ,4 - 3 :
גוש 17726 :חלקי חלקות.13 ,11 ,5 ,2 :
גוש 17818 :חלקות במלואן.80 :
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גוש 17818 :חלקי חלקות.81 ,78 :
גוש 17819 :חלקות במלואן.80 - 77 ,61 ,33 ,31 - 30 :
גוש 17819 :חלקי חלקות.111 ,84 ,40 ,38 :
קואורדינטה X: 221750
קואורדינטה Y: 732750
מטרת התכנית:
הקמת שכונה מערבית במגדל העמק ,ופיתוח כביש .75
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת השימושים והתכליות המותרים בכל אחד מייעודי
הקרקע בשטחים המוצעים בתכנית.
 .2קביעת הוראות,זכויות והגבלות בנייה ותנאים להוצאת
היתרי בנייה.
 .3מתן הוראות והנחיות הנדסיות,אדרכיליות ועיצוביות
(מחייבות ומנחות) לבינוי ולפיתוח שכונות המגורים ,מבני
ציבור ,הכניסה לעיר וחיבור למערכת דרכים אזורית.
 .4הקצאות שטחים לצורכי ציבור באזורי המגורים בהתאם
למכסות הנדרשות.
 .5מתן הוראות לפיתוח מרכז ספורט כלל יישובי לעיר מגדל
העמק.
 .6קביעת הוראות לפיתוח תשתיות מים,ביוב,ניקוז ,וחשמל.
 .7קביעת הנחיות סביבתיות והידרולוגיות לפיתוח השכונה.
 .8קביעת הוראות לפיתוח נופי של השכונה ושימור ערכי
הטבע והנוף המצויים בה.
 .9הקצאת שטח המיועד לאזור מסחרי בקו בניין של  50מ'
מציר דרך .75
 .10שינוי תוואי רצועת חשמל לקו מתח עליון.
 .11הוספת מפרידן כביש .75
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/11/2015ובילקוט הפרסומים  ,7152התשעו ,עמוד ,1330
בתאריך .24/11/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מגדל העמק ,מגדל העמק טלפון ,06-6507715 :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 :גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0268029
שם התכנית:הסדרת הבינוי בגוש  10265חלקה 31
מגרש  - 17שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'261-0268029 :
גרסת :הוראות  8 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג10567 /
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם .
שכונת אלעין כניסה מערבית של שפרעם.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 10262 :חלקי חלקות.10 :
גוש 10265 :חלקי חלקות.31 :
קואורדינטה X: 214875
קואורדינטה Y: 746575
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים ואישורים בשטח התכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת אחוזי בנייה ל–.372%
 .2הגדלת תכסית קרקע והקטנת קווי בניין.
 .3הגדלת גובה מבנה ומס' קומות.
 .4קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/04/2016ובילקוט הפרסומים  ,7250התשעו ,עמוד ,5266
בתאריך .17/04/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
גבעות אלונים ,שפרעם טלפון ,04-9502017 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0353961
שם התכנית:הסדרת הבינוי במגרשו של סליבא אדואר
 שפרעם  -ג22334/נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'261-0353961 :
גרסת :הוראות  9 -תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג7025 /
שינוי
גא /מק83 /10 /
שינוי
ג19593 /
שינוי
ג9915 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם .
שכונת גבאתא ,מערב שפרעם ,צפונית לשכונת חיילים משוחררים.
גושים וחלקות:
גוש ,10294 :מוסדר ,חלקי חלקות.30 :
קואורדינטה X: 214685
קואורדינטה Y: 746120

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

מגרשים:
 1בהתאם לתכנית גא/מק83/10/

 5הגדל מס' קומות מ– 3קומות ל– 5קומות. 6-קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ומס' יח"ד ליצירת מסגרת תיכנונית למתן
היתרים והרשאות בשטח התוכנית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/07/2016ובילקוט הפרסומים  ,7299התשעו ,עמוד ,8466
בתאריך .07/07/2016

עיקרי הוראות התכנית:
 .1הוספת אחוזי שירות מ– 40%ל–89%
 .2הגדלת מס' יח"ד מ– 6יח"ד ל– 8יח"ד
 .3הגדלת גובה הבנייה.
 .4קביעת קווי בנייה כמסומן בתשריט.
 .5הגדלת תכסית קרקע מ– 50%ל–.52%

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

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/05/2016ובילקוט הפרסומים  ,7266התשעו ,עמוד ,6367
בתאריך .15/05/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
גבעות אלונים ,שפרעם טלפון ,04-9502017 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0358150
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בנייה במגרש 2/65
 שפרעם (ג)22444/נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'261-0358150 :
גרסת :הוראות  14 -תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
שינוי
ג15969 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם .
המגרש נמצא בצד המזרחי של העיר שפרעם  ,בשכונת מגורים
בשלבי פיתוח ובנייה.
גושים וחלקות:
גוש ,10278 :מוסדר ,חלקי חלקות.2 :
קואורדינטה X: 217586
קואורדינטה Y: 745501
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות הבנייה במגרש  2/65באזור מגורים
בשפרעם.
עיקרי הוראות התכנית:
 1הגדלת אחוז בנייה כללי מותר  217%במקום .120% 2הגדלת תכסית קרקע  50% -במקום .40% 3הגדלת גובה בנין  16.0מ' במקום  10.0מ'. 4-הגדלת מס' יח"ד מ– 4יח"ד ל– 8יח"ד למגרש.

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0367326
שם התכנית:שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ומסחר
בחלקה  - 60אעבלין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת מס'261- :
 0367326גרסת :הוראות  8 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג14290 /
שינוי
כפיפות ג20544 /
כפיפות ג8273 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אעבלין ,דרום אעבלין
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 12208 :חלקות במלואן.60 :
גוש 12208 :חלקי חלקות.61 ,36 :
גוש 12211 :חלקי חלקות.81 ,48 :
קואורדינטה X: 217975
קואורדינטה Y: 746775
מטרת התכנית:
הקמת מרכז מסחרי בחלקה  ,60גוש  ,12208אעבלין
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ומסחר
קביעת השטחים המירביים באזור מגורים ומסחר וחלוקת
השטחים בין שני השימושים (מגורים ומסחר)
קביעת השימושים והתכליות באזור מגורים ומסחר
שינוי בהוראות וזכויות הבנייה
קביעת קווי בנין כפי שמסומן בתשריט מצב מוצע
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/06/2016ובילקוט הפרסומים  ,7283התשעו ,עמוד ,7744
בתאריך .14/06/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
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טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
גבעות אלונים ,שפרעם ,טלפון ,04-9502017 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג21636 /
שם התכנית:מכון שאיבת שפכים ,רמת ישי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יזרעאלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' :ג21636 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג5473 /
שינוי
כפיפות תמא22 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תמא34 /
כפיפות תמא15 /23 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא1 /37 /
כפיפות תמא /37 /ב
כפיפות תתל13 /6 /2 /
כפיפות תמא /34 /ב3 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא /34 /ב5 /
כפיפות תמא /37 /ב1 /
תמא3 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר יהושע .
קואורדינטה X: 21973
קואורדינטה Y: 730338
גושים וחלקות:
גוש 12117 :חלקי חלקות.20 - 19 :
גוש 12716 :חלקי חלקות.16 :
גוש 12717 :חלקי חלקות.16 :
מטרת התכנית:
הקצאת שטח עבור מתקניים הנדסיים מכון שאיבה שפכים
משותף למועצה מקומית רמת ישי ולמועצה אזורית עמק
יזרעאל ולדרך גישה למתקן
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחים ליעודים השונים
הקצאת שטח למתקנים הנדסיים ולדרך
הגדרת זכויות בנייה
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה בתחום התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
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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 בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,עפולה  18120טלפון04-6429660 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0249458
שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה יפיע 16874-2
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא
העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' 257-0249458 :גרסת:
הוראות  15 -תשריט 11 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג9607 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יפיע .
בקצה הדרומי של הישוב יפיע
קואורדינטה X: 225125
קואורדינטה Y: 731250
גושים וחלקות:
גוש ,16874 :מוסדר ,חלקי חלקות.2 :
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה על מנת לאפשר בניית  2קוטג'ים בקומות
ג' ו–ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 1הגדלת אחוזי בנייה 2שינוי הוראות בנייהכל 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 בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  5נצרת עילית 17000
טלפון04-6468585 :

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
257-0356170
שם התכנית:שינוי ייעוד מעתיקות למגורים  -רמת ישי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'257-0356170 :
גרסת :הוראות  9 -תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג6659 /
שינוי
גנ16329 /
שינוי
כפיפות  /2ג /מק005 /6659 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמת ישי רחוב :האורן ,רמת ישי

והמבקשת :אורדילן חברה ליבוא ושיווק בע"מ ,ע"י ב"כ
עו"ד ד"ר (פיסיקה) צבי ברק ,מרח' שפע טל  ,1תל אביב ,טל'
 ,03-6969657פקס' .03-5607020
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.11.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.2.2017בשעה .9.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .2.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ד"ר (פיסיקה) צבי ברק ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 53808-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

גושים וחלקות:
גוש ,11184 :מוסדר ,חלקי חלקות.152 ,28 :
קואורדינטה X: 215500
קואורדינטה Y: 734050

ובעניין פירוק חברת אור שמש עבודות חשמל תקשורת
בע"מ ,ח"פ .51-330829-6

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור עתיקות למגורים והסדרת זכויות בנייה בהתאם.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור עתיקות למגורים.
 .2הסדרת זכויות בנייה והוראות בהתאם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/07/2016ובילקוט הפרסומים  ,7291התשעו ,עמוד ,8119
בתאריך .26/06/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  5נצרת עילית  17000טלפון:
 ,04-6468585וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
אורי אילן
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז צפון

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 8956-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מילר נרדי יזמות ובניה בע"מ ,ח"פ
.51-432174-4

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

והמבקשים :אייזין אנטון ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד הלנה שמלוב,
מרח' חללי אגוז  ,11לוד ,טל'  ,08-9155755פקס' .08-9214752
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  23.2.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .24.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
הלנה שמלוב ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 38155-10-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דניר מערכות בע"מ ,ח"פ .51-433795-5
והמבקש :אריאל לפיד ,מרח' גנים  ,49/2אריאל .4071235
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.10.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
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לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  8.1.2017בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.1.2017

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.25.12.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אריאל לפיד ,מבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 53320-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 42411-10-16

ובעניין פירוק חברת חד פעמית בני ברק ( )2003בע"מ ,ח"פ
,51-336675-7

ובעניין פירוק חברת גלידה ארטזן בע"מ ,ח"פ .51-479385-0

והמבקשים :שרה אונגר ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אוריאל זעירא
ואח' ,מרח' הרקון  ,6רמת גן  ,52521טל'  ,03-6006003פקס'
.03-6006004

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
והמבקשים :נמרוד אייזיק ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד שי קרבצקי,
מרח' לוחמי הגטאות  ,13נהריה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.10.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  1.2.2017בשעה .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 .25.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שי קרבצקי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  1.2.2017בשעה .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 .25.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אוריאל זעירא ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 53350-11-16

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 22174-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קארהו סולושיינס ישראל בע"מ ,ח"פ
,51-546167-1
והמבקשים :אבי אבידן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או
יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד ו/או
עדי כהן ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1קומה  ,18רמת גן ,52573
טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.11.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.1.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
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בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.א.נ .יבוא ושיווק ( )1993בע"מ ,ח"פ
,51-189087-3
והמבקשים :שרה אונגר ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אוריאל זעירא
ואח' ,מרח' הרקון  ,6רמת גן  ,52521טל'  ,03-6006003פקס'
.03-6006004
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  1.2.2017בשעה .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.

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .25.1.2017

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.2.2017

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

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

אוריאל זעירא ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

גיל בר ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית משפט המחוזי בחיפה

פר"ק 65879-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.ק.ט אינפיניטי בע"מ ,ח"פ
 ,51-343324-3מרח' הקישון  ,7תל אביב,
והמבקשת :מרים ציקואשוילי ,ע"י ב"כ עו"ד אורן לוי,
מרח' משה לוי  ,11ראשון לציון  ,75658טל'  ,077-5352663פקס'
.077-2102297
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  12.2.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורן לוי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

פר"ק 44688-09-16
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת זכרו רכסים ,ע"ר ,58-021900-4
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.9.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.1.2017בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.26.12.2016
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .26.12.2016
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 65928-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.מ.י רול ניהול ואחזקות בע"מ ,ח"פ
,51-473314-6
והמבקשים :אולג טליאצ'ב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד גיל בר,
מרח' משה לוי  ,11ראשון לציון  ,75658טל'  ,077-5352663פקס'
.077-2102297

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 22597-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טופסי מחשבים בע"מ ,ח"פ
,51-368914-1
והמבקש :ערן כהן ,מרח' הנמל  ,33חיפה.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  12.2.2017בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.11.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.1.2017בשעה .9.45

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.

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

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,
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שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  10.00ביום
.30.12.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ערן כהן ,המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 32948-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הסעות "השקם" ( )1996בע"מ ,ח"פ
,51-241314-7
והמבקש :שמעון זאיידמן ,ע"י ב"כ עו"ד שלומי כהן ,אצל
כהן ישראלי ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' העמקים  ,3קריית
ביאליק .2701402
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.11.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 29.1.2017בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.24.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלומי כהן ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 42208-11-16
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מופ"ת הוד השרון ,ע"ר ,58-032753-4
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.1.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.27.12.2016
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .27.12.2016
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 13254-06-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 57133-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ש .סוקי בע"מ ,ח"פ ,51-411290-3
והמבקשים :אמבה דסה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד יעל פורת
קוצר ,מהיכל המשפט ,ת"ד  ,139חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.2.2017בשעה .9.15
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 8.00
ביום .13.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעל פורת קוצר ,עו"ד
באת כוח המבקשים
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ובעניין פירוק חברת עמית שחר פתרונות מחשוב בע"מ,
ח"פ ,51-400541-2
והמבקש :לירון דגן ,ע"י ב"כ עו"ד יגאל פרץ ,מרח' חרוד
 ,7/55נצרת עילית  ,1758404טל'  ,04-6010825פקס' .04-6466724
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.6.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.1.2017בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.28.12.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יגאל פרץ ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

בבית משפט המחוזי בנצרת

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 57127-06-16

פר"ק 6103-10-16

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

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

ובעניין פירוק חברת י.ו.י עבודות חשמל ותקשורת בע"מ,
ח"פ ,51-471772-7

ובעניין פירוק חברת פילקום תשתיות למערכות תקשורת
וחשמל בע"מ ,ח"פ ,51-456206-5

והמבקשים :עלאא חטיב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד סעיד זועבי,
מרח'  ,114/24ת"ד  ,50733נצרת .16000

והמבקשים :טליס בר–לב מיה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד
ו/או עדי כהן ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1קומה  ,18רמת גן
 ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.6.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.1.2017בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .9.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .4.1.2017

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.10.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.1.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .2.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

סעיד זועבי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 7837-08-16

פר"ק 63753-11-16

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

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

ובעניין פירוק חברת בי פי קיי-נט אינטרנשיונל בע"מ,
ח"פ  ,51-419930-6מרח' הכרמל  ,5גן התעשייה ,יוקנעם עילית
,2069200

ובעניין פירוק חברת ריף רף נכסים ( )1998בע"מ ,ח"פ
,51-271640-8

והמבקשת :מרינה בלקין ,ע"י ב"כ עו"ד יקטרינה (קטי)
דונאיביץ' ,רישיון מס'  16188ו/או אלי חן ,מדרך העצמאות ,55
חיפה  ,33033טל'  ,04-8666908פקס' .04-8666903
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.8.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 1.2.2017בשעה .12.00
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 משעה 12.00
ביום .20.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יקטרינה (קטי) דונאיביץ' ,עו"ד
באת כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

והמבקשים :גדעון בן יעקב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד
 ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  2.3.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .15.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

1339

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

אמירים האיכות שבגלידה
(ח"פ )51-382936-6
(בפירוק מרצון)

אורג 7בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-532208-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.1.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' מונטיפיורי
 ,46תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק ג'ני ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.1.2017בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' צה"ל ,8
אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל נגר ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

ארץ המשקאות בע"מ
(ח"פ )51-473775-8

אר טי בי מרקטים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-491636-0

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.1.2017בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' אפשטיין ,9
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי בר–אדון ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.1.2017בשעה  ,14.00במשרדי חברת  151ניהול
ויזמות בע"מ ,רח' ז'בוטינסקי  ,14/2תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תומר ברבי ,עו"ד ,מפרק

לינסווי בע"מ
(ח"פ )51-367939-9

איצקו שרותי מוסכים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-148934-6

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.1.2017בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' יהואש ,9
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

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  ,22.1.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' תל רגב ,5
כפר חסידים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק דזנה ,מפרק

דר-רוד חברה לבניין בע"מ
(ח"פ )51-248860-2

מ.ש .שיווק פירות וירקות בנגב בע"מ
(ח"פ )51-258252-9
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.1.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,שד' רוטשילד ,22
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רם דקל ,עו"ד ,מפרק
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לין שפריר ,מפרק

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  ,31.1.2017בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' נחל
כרכום  ,58מצפה רמון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מוטי שמיר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

קיי סי פי אס סיעוד וכוח אדם בע"מ

מיכאלוס אחת בע"מ

(ח"פ )51-407162-0

(ח"פ )51-288379-4

(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  ,31.1.2017בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח'
דרך בגין  ,132תל 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  ,1.2.2017בשעה  ,10.00אצל משרד  ,AYRעו"ד ,רח'
אבא הלל  ,14קומה  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי עינן ,מפרק

גיא צפריר ,עו"ד ,מפרק

זד.פי.די.די .בע"מ

פילוסופוס אחת בע"מ

(ח"פ )51-324608-2

(ח"פ )51-288378-6

(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  ,1.2.2017בשעה  ,10.00אצל משרד  ,AYRעו"ד ,רח'
אבא הלל  ,14קומה  ,5רמת גן ,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  ,1.2.2017בשעה  ,10.00אצל משרד  ,AYRעו"ד ,רח'
אבא הלל  ,14קומה  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא צפריר ,עו"ד ,מפרק

גיא צפריר ,עו"ד ,מפרק

חיפה מינרלים בע"מ

ארי-מאגי אחזקות  1בע"מ

(ח"פ )51-395104-6

(ח"פ )51-286234-3

(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  ,1.2.2017בשעה  ,10.00אצל משרד  ,AYRעו"ד ,רח'
אבא הלל  ,14קומה  ,5רמת גן ,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  ,1.2.2017בשעה  ,10.00אצל משרד  ,AYRעו"ד ,רח'
אבא הלל  ,14קומה  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא צפריר ,עו"ד ,מפרק

גיא צפריר ,עו"ד ,מפרק

ארי-מאגי אחזקות בע"מ

סוכנות מכוניות לים התיכון אוטו טריידאין
( )1992בע"מ

(ח"פ )51-286233-5

(ח"פ )51-171334-9

(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  ,1.2.2017בשעה  ,10.00אצל משרד  ,AYRעו"ד ,רח'
אבא הלל  ,14קומה  ,5רמת גן ,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  ,1.2.2017בשעה  ,10.00אצל משרד  ,AYRעו"ד ,רח'
אבא הלל  ,14קומה  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא צפריר ,עו"ד ,מפרק

גיא צפריר ,עו"ד ,מפרק
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חלקה  190בגוש  6369בע"מ

קופי ברייק  1998בע"מ

(ח"פ )51-034592-9

(ח"פ )51-267639-6

(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  ,17.1.2017בשעה  ,9.30אצל המפרק ,רח' אבא הלל ,7
רמת גן ,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  ,5.2.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הדר ,37
בני דרור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף אלקוני ,עו"ד ,מפרק

אלי שלו ,מפרק

די.קיי .יבוא מנועים וגירים בע"מ

מימיקס בע"מ

(ח"פ )51-476449-7

(ח"פ )51-387482-6

(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  ,5.2.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' שייח ענבר,
ירושלים ,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  ,5.2.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' דרך
האילנית  ,24ביתן אהרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אימן תמימי ,מפרק

גלעד חיים שלנג ,מפרק

אויז ניהול שיווק ואחזקות בע"מ

ד.ש.א .שירותים חקלאיים בע"מ

(ח"פ )51-460891-8

(ח"פ )51-214134-2

(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  ,5.2.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' כלניות ,114
גבעת אבני ,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  ,5.2.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' המנדרינה ,1
קיסריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אושרי זפרני ,מפרק

אליעזר כץ ,מפרק

ברנע יגאל בע"מ

"מערב" שיטות טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-104027-1

(ח"פ )51-188599-8

(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  ,5.2.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בית עובד ,76800
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  ,5.2.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' לאון בלום ,36
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל ברנע ,מפרק

אברהם גולדנברג ,מפרק
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"ג'יבאס גרופ" ניהול והשקעות בע"מ

איזדורה בע"מ

(ח"פ )51-434403-5

(ח"פ )51-216727-1

(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  ,5.2.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' עין כרם ,69
ירושלים ,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  ,29.1.2017בשעה  ,10.00במשרד המפרקת ,רח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליאס זנאנירי ,מפרק

חיה מנע ,עו"ד ,מפרקת

בריז  -דוריאן בע"מ

פ.ב.ש - .דלקים ושמנים פז באר-שבע בע"מ

(ח"פ )51-256722-3

(ח"פ )51-238636-8

(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  ,11.1.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' דרך
מנחם בגין  ,154בית קרדן ,קומה ג' ,תל 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  ,30.1.2017בשעה  ,11.00במשרדי פז חברת נפט בע"מ,
בניין הולנד ,יורופארק ,קיבוץ יקום ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורון מור ,רו"ח ,מפרק

חיים גל ,עו"ד ,מפרק

קופת פז לפצויים בע"מ

ש.ט.ש .שרותי מזון בע"מ

(ח"פ )51-002324-3

(ח"פ )51-215666-2

(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  ,15.1.2017בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח' נהר
הירדן  ,234יקיר ,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  ,30.1.2017בשעה  ,11.30במשרדי פז חברת נפט בע"מ,
בניין הולנד ,יורופארק ,קיבוץ יקום ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורון מור ,רו"ח ,מפרק

יעקב שטיגליץ ,מפרק

טמארין מארין פאנטס בע"מ

שחאדה חנא ודיע בע"מ

(ח"פ )51-014682-2

(ח"פ )51-236285-6

(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  ,22.1.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,ת"ד ,5256
הכביש הראשי ,יפיע  ,1695500לשם 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  ,30.1.2017בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,רח' הגביש ,6
אזור תעשייה נתניה דרום ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יפעת צ'רפק ,עו"ד ,מפרקת

ראג'ב עואד ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

1343

בירון יועצים בע"מ

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

(ח"פ )51-266012-7

ד"ר זאב הולנדר ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.1.2017בשעה  ,14.00במשרד בא כוח החברה ,עו"ד
שאול בן–חיים ,שד' שאול המלך  ,35תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון בירון ,מפרק

דש איפקס החזקות ד.א ( )1998בע"מ
(ח"פ )51-272035-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.2.2017בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח' דרך ששת
הימים  ,30מגדל צ'מפיון ,קומה  ,26בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סימון זיני ,עו"ד ,מפרקת

מילניום  -בית השקעות בע"מ
(ח"פ )51-229575-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.2.2017בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח' דרך ששת
הימים  ,30מגדל צ'מפיון ,קומה  ,26בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סימון זיני ,עו"ד ,מפרקת

כייבל  -אקס ישראל בע"מ
(ח"פ )51-358252-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה  ,27.11.2016התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר זאב הולנדר ,משד'
רוטשילד  ,49תל אביב ,טל'  ,03-5665005למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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כייבל  -אקס ישראל בע"מ
(ח"פ )51-358252-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.1.2017בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,שד'
רוטשילד  ,49תל אביב ,טל' ,03-5665005לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר זאב הולנדר ,עו"ד ,מפרק

פורטים אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-397080-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.5.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

פיוצ'ר סיטיזנס בע"מ
(ח"פ )51-551302-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

יומה אנד בע"מ

דש איפקס החזקות ד.א ( )1998בע"מ

(ח"פ )51-419562-7

(ח"פ )51-272035-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן כהן-ציון ,מרח'
מדינת היהודים  ,89ת"ד  ,4026הרצליה פיתוח  ,4614001למפרק
החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.9.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סימון זיני ,אצל מיטב
דש השקעות בע"מ ,רח' דרך ששת הימים  ,30מגדל צ'מפיון,
קומה  ,26בני ברק ,טל'  ,03-7903044למפרקת החברה.

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

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

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

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

ערן כהן-ציון ,עו"ד ,מפרק

סימון זיני ,עו"ד ,מפרקת

רזיאל פרטס (חי) בע"מ

אלמאטק  -פיתוח ומיחשוב בע"מ

(ח"פ )51-425599-1

(ח"פ )51-269221-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.9.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון רזיאל ,מרח'
לילינבלום  ,13חולון ,טל'  ,050-3015696למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.10.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל ארד ,מרח' דרך
בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1רמת גן  ,52573למפרק החברה.

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

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

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

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

אהרון רזיאל ,מפרק

יובל ארד ,עו"ד ,מפרק

מילניום  -בית השקעות בע"מ

אישל דיזיין בע"מ

(ח"פ )51-229575-9

(ח"פ )51-438107-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.9.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סימון זיני ,אצל מיטב
דש השקעות בע"מ ,רח' דרך ששת הימים  ,30מגדל צ'מפיון,
קומה  ,26בני ברק ,טל'  ,03-7903044למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.10.2016לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד הילה נדלר ,מרח' אצ"ל  ,4גבעתיים ,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.

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

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

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

סימון זיני ,עו"ד ,מפרקת

הילה נדלר ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

1345

מקצוענות בשכר בע"מ

החברה לפיתוח מפעלים כלכליים של בצרה בע"מ

(ח"פ )51-339050-0

(ח"פ )51-149345-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפאל קיציס ,מרח'
רזיאל  ,3נתניה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר שרם ,מרח'
הרכבת  ,58מגדל אלקטרה ,תל אביב  ,6777016טל' ,03-6083520
למפרק החברה.

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

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

טיק טאסק בע"מ
(ח"פ )51-393258-2

ליבר  -רקח אפרטמנטס בע"מ
(ח"פ )51-426763-2

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל דורון ,מרח'
היצירה  ,29רמת גן  ,5252171למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  6חודשים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יובל דורון ,עו"ד ,מפרק

(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  ,21.11.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק רוקח ,מרח'
השלושה  ,44בת ים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יצחק רוקח ,מפרק

ספורטאצ' בע"מ
(ח"פ )51-378737-4

קיורטוש בברזל בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-421284-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

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  ,15.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'ילו איש לב ,מרח'
מורדי הגטאות  ,12קריית אתא ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'ילו איש לב ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם עופרי,
מרח' משה דיין  ,135תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם עופרי ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

יוביביט בע"מ

פיקסווש בע"מ

(ח"פ )51-460929-6

(ח"פ )51-358499-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל רוזנטל ,מרח'
כסלו  ,23דירה  ,6מודיעין  ,7174550טל'  ,050-2101234למפרק
החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.11.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז הס,
מרח' היצירה  ,29רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

אריאל רוזנטל ,מפרק

א.פ .מרכז לרפואת שיניים בע"מ

דגניה עמק הירדן אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-199277-8

(ח"פ )51-216600-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר בית–און ,ממשרד
עורכי הדין בלטר ,גוט ,אלוני ושות' ,רח' הקישון ,ת"ד ,1685
טבריה  ,14200למפרק 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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.11.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז הס,
מרח' היצירה  ,29רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר בית–און ,עו"ד ,מפרק

פ.מ .אנרגיה בע"מ
(ח"פ )51-201211-3

ארז הס ,עו"ד ,מפרק

טיים-טק הנדסות מערכות בע"מ
(ח"פ )51-244214-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.11.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז הס,
מרח' היצירה  ,29רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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  ,27.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,מרח' בגין ,5/3
יהוד  ,56478למפרק 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.
צביקה גרוס ,מפרק

ארז הס ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

1347

פופ קינג בע"מ
(ח"פ )51-432971-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טלי אלגאלי ,מרח'
המלאכה  ,5אזור תעשייה צפוני ,לוד  ,7152011טל' ,073-7965537
 ,052-5887604למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טלי אלגאלי ,עו"ד ,מפרקת

זכאי יצוא ידע וטכנולוגיה חקלאית ( )1989בע"מ
(ח"פ )51-143552-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו פרישתא ,ממגדל
עזריאלי  ,5תל אביב  ,6702501למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עידו פרישתא ,עו"ד ,מפרק

דוקונט בע"מ
(ח"פ )51-404490-8
(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  ,21.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עמרי ליאור 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.1.2017
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.
עמרי ליאור ,מפרק

דודומד חשמל והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-192641-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.5.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רוני סמימי ,מרח' מצדה  ,9אשדוד ,טל'  ,072-2112988למפרק
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 ,10.2.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' התקשורת  ,7/7אשדוד ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רוני סמימי ,עו"ד ,מפרק

אביעד כרמל שרותים פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-325235-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.10.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכה וגמן ,מרח' נרקיסים  ,38עתלית ,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 ,12.2.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' וודג'ווד  ,4חיפה  ,346350לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מיכה וגמן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

רנדיקס בע"מ

פנינה קלבריסקי ,מרח' הרב קוק  ,24בת ים ,טל' ,03-5070304
למפרקת החברה.

(ח"פ )51-156548-3
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.10.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב סרנה,
מרח' מעלה אבשלום  ,4קריית טבעון ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.2.2017
בשעה  ,10.00אצל עו"ד ס' מסיקה ,רח' צה"ל  ,3בת ים ,5939135
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,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.

פנינה קלבריסקי ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.2.2017
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שיפודי האווז  2002בע"מ
(ח"פ )51-325108-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

זאב סרנה ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
שבתאי בירן ,מרח' צה"ל  ,6חדר  ,225אשקלון ,טל' ,08-6750119
למפרק החברה.

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

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.

היירפלייס
(ח"פ )51-419151-9
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.10.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
איתי גודאי ,מרח' משעול יציאת אירופה  ,2/3שדרות ,טל'
 ,052-2332247למפרק 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 ,20.2.2017
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי גודאי ,מפרק

נילסטרץ יבוא שווק ( )1989בע"מ
(ח"פ )51-139865-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את

ילקוט הפרסומים  ,7394ז' בכסלו התשע"ז7.12.2016 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.3.2017
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.
שבתאי בירן ,רו"ח ,מפרק

טנא ניהול מערכות פנסיה ופיננסיים בע"מ
(ח"פ )51-448179-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עוז חיים ,מרח' אבא הלל  ,7רמת גן ,טל'  ,077-4050439למפרק
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 ,20.3.2017
בשעה  ,14.00אצל 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.
עוז חיים ,עו"ד ,מפרק

אנגלענדער א.ש .בע"מ
(ח"פ )51-480530-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נכסי זורע בע"מ
(ח"פ )51-260358-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד יובל ליכטר ,מרח' נהרדעא  ,15תל אביב  ,6423515טל'
 ,03-5224416למפרק 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 ,21.3.2017
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל ליכטר ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד מנדל אינדורסקי ,מרח' נהר הירדן  ,12בית שמש ,טל'
 ,052-7611935למפרק 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 ,27.3.2017
בשעה  ,14.00במשרדי 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.
מנדל אינדורסקי ,עו"ד ,מפרק

אי.ג'י.בי גרופ שיווק והפצה בלעדית בע"מ
(ח"פ )51-519451-2

ח.מ .שירותי רווחה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-329725-9
(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  ,21.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אפנאן עמרור ,מרח' מחמוד דרוויש  ,8ת"ד  ,11טייבה ,4040000
טל'  ,09-7994334למפרק 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 ,22.3.2017
בשעה  ,12.00אצל משרד דר מאלק עמרור ,עו"ד ,רו"ח ,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.

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  ,21.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאור שחר ,מרח' ירושלים  ,39קריית אונו ,טל' ,03-5353226
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 ,27.3.2017
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור שחר ,עו"ד ,מפרק

אפנאן עמרור ,מפרק
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