רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ב בכסלו התשע"ז
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עמוד

הודעה על אצילת סמכויות הממשלה לשר החקלאות
ופיתוח הכפר1776 ..........................................................................
מינוי חברים לבית הדין למשמעת לפי תקנות יסודות
התקציב (שיפוט משמעתי) וחוק שירות המדינה
(משמעת) 1776 .................................................................................
מינוי לפי חוק הנוטריונים 1776 .........................................................
מינוי חוקרת ילדים 1776 .....................................................................
תיקון ביטול מינוי ממלא מקום לנציגת שרת המשפטים
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה 1776 ................................
תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד
החינוך במוסדות תורניים  -לימוד ופעולות 1776 ...........
הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 1777 .......
הודעות בדבר קיצור עונש ובדבר עיכוב ביצוב עונש
השעיה מלשכת עורכי הדין1779 .............................................
תמצית תקציב רגיל של עיריית נתיבות לשנת הכספים
1780 .......................................................................................... 2016
הודעה על בחירתם של חברים בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות 1780 .......................................................
הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (ירושלים ,נהריה,
באר טוביה) 1780 .................................................................................
הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (גבעתיים) 1781 ....

 22בדצמבר 2016
עמוד

הודעה על מינוי יושבת ראש ועדת ערר לארנונה
(עמק יזרעאל) 1781 ........................................................................
הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה
(עמק הירדן) 1781 ...........................................................................
הודעה בדבר הארכת כהונת חבר בוועדת ערר לארנונה
(בית שאן) 1782 ...............................................................................
תיקון הודעה על החלת חוקי עזר  -עיריית אילת 1782 ..........
תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה 1782 .........................................................
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז
צפון תמ"מ  - 7/9/2גן נר 1782 ..................................................
הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 1783 ....................
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 1783 ....... 30.11.2016
הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 1783 ..... 30.11.2016
הודעות לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים
לדיור וחוק התכנון והבנייה 1786 ............................................
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 1811 .......................
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 1812 .........................
הודעות מאת הציבור 1814 ..................................................................
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 1829 ............................

הודעה על אצילת סמכויות הממשלה לשר
החקלאות ופיתוח הכפר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )12לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה החליטה בהתאם לסמכותה לפי
סעיף (33א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2לאצול מסמכויותיה לשר
החקלאות ופיתוח הכפר בתחום ההתיישבות ובתחומים נוספים
המפורטים בסעיף  2להחלטת הממשלה מספר  ,1998מיום ז'
בתשרי התשע"ז ( 9באוקטובר .)2016
כ"ה בתשרי התשע"ז ( 27באוקטובר )2016
(חמ -3-3281ה)26
אריה זהר
ממלא מקום מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

מינוי חברים לבית הדין למשמעת
לפי תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי) ,התשמ"ט,1988-
ולפי חוק שירות המדינה (משמעת) ,התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  6לתקנות יסודות התקציב
(שיפוט משמעתי) ,התשמ"ט ,11988-וסעיף (3א) לחוק שירות
המדינה (משמעת) ,התשכ"ג ,21963-ובהתייעצות עם שר האוצר,
אני ממנה את הרשומים מטה לחברי בית הדין למשמעת שלפי
סעיף (39א) לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה:31985-
מתוך רשימת המשפטנים
4
דוד קובסנאני
5
שירי אלוני זרחיה
גילי קירשנר.6
מתוך רשימת נציב השירות
אלון סבן
תוקף המינויים לחמש שנים.
כ"א בחשוון התשע"ז ( 22בנובמבר )2016
(חמ -3-3514ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2
3
4
5
6

ק"ת התשמ"ט ,עמ' .186
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;50התשנ"ד ,עמ' .82
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .124
י"פ התשע"א ,עמ' .5732
י"פ התשע"א ,עמ' .5732
י"פ התשע"ב ,עמ' .1114

מינוי
לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  45לחוק הנוטריונים,
התשל"ו ,11976-אני ממנה בזה את עובדי מערכת בתי המשפט
שלהלן ,לאמת חתימת נוטריון:
אהובה אביטבול
רחל ממן
איריס מזומן
סיגלית בן ברוך
1

ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;196התשמ"ט ,עמ' .47

1 776

אורית קבבלום
אתי אביטל.
תוקפם של מינויים אלה ,כל עוד מקבלי המינוי משמשים
בתפקידם במערכת בתי המשפט.
כ"א בחשוון התשע"ז ( 22בנובמבר )2016
(חמ -3-165ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים

מינוי חוקרת ילדים
לפי החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת
ילדים) ,התשט"ו ,11955-ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה
לפי הסעיף האמור ,אני ממנה את לינא סעדי לחוקרת ילדים.
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
י"ג בחשוון התשע"ז ( 14בנובמבר )2016
(חמ -3-401ה)1
1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התש"ס ,עמ' .30

תיקון ביטול מינוי ממלא מקום לנציגת שרת
המשפטים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב)( )2ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני מתקנת את ביטול מינויו של
משה גולן 2לממלא מקומה של נציגתי במועצה הארצית לתכנון
ולבנייה ,כך שבמקום "כ"ט בחשוון התשע"ז ( 30בנובמבר ")2016
יבוא "ב' באדר התשע"ז ( 28בפברואר .")2017
כ"ח בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר )2016
(חמ -3-7ה)1
1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ג ,עמ'  ;228התשל"ו ,עמ' .253
י"פ התשע"ז ,עמ' .901

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של
משרד החינוך במוסדות תורניים  -לימוד ופעולות
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה,11985-
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסם בזה
תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד
החינוך במוסדות תורניים  -לימוד ופעולות( 2להלן  -המבחנים
העיקריים) ,כמפורט להלן:
1
2

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
י"פ התשס"ד ,עמ'  ;3498התשס"ה ,עמ'  ,985עמ'  ,3759עמ' ,3851
עמ'  7159ועמ'  ;7881התשס"ו ,עמ'  ;616התשס"ז ,עמ'  3ועמ' ;3643
התשס"ח ,עמ'  ;1047התשס"ט ,עמ'  ,442עמ'  1458ועמ' ;2557
התש"ע ,עמ'  1043ועמ'  ;4059התשע"א ,עמ'  1825ועמ' ;6038
התשע"ב ,עמ'  850ועמ'  ;3186התשע"ג ,עמ'  94ועמ' ;3449
התשע"ד ,עמ'  ,604עמ'  1193ועמ'  ;3390התשע"ה ,עמ'  ,126עמ'
 2630ועמ'  ;4458התשע"ו ,עמ'  ;2250התשע"ז ,עמ' .1776

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

הודעה בדבר השעיית חבר

 .1תיקון סעיף 12
בסעיף  12למבחנים העיקריים ,אחרי סעיף קטן (י) יבוא:

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

"(יא) מוסד תורני המקיים תכנית מיוחדת ל– 10תלמידים
יוצאי אתיופיה לפחות ,הכוללת קידום לימודי ותורני,
הכנה לצה"ל או לשירות הלאומי ועידוד למנהיגות ,יוכל
להיתמך בעד תלמידים אלה בשיעור תמיכה כאמור בסעיף
 ;)6(14לעניין מבחנים אלה" ,תלמיד יוצא אתיופיה"  -תלמיד
או תלמידה שלומדים בישיבה או במדרשה הנתמכים לפי
מבחנים אלה ,בסמוך לאחר סיום לימודי  12שנות לימוד
במוסד חינוך ,שהם או הוריהם נולדו באתיופיה".

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום כ"ה בתשרי
התשע"ז ( 27באוקטובר  ,)2016בתיק בד"מ  ,010/2010החליט
להטיל על ראובן המבורגר ,רישיון מס'  ,18481עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של  20חודשים אשר
יבוצעו נוסף על העונשים הקודמים שהוטלו עליו ובמצטבר
להם ,לאחר שיסיים את ריצוים.

בסעיף  )6(14למבחנים העיקריים -

ל' בתשרי התשע"ז ( 1בנובמבר )2016
(חמ )3-94

 .2תיקון סעיף 14
( )1בפסקת משנה (ב) ,אחרי "(ישיבת הסדר שבה לומדים
 40תלמידים תזכה בהתאם לנוסחה זו ב– 80נקודות)"
יבוא "בעד לימודי תלמיד בישיבת הסדר או תלמידה
במדרשת הסדר המשרתים  24עד  26חודשי שירות,
יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של  2.3נקודות;
בעד לימודי תלמיד בישיבת הסדר או תלמידה
במדרשת הסדר המשרתים  32חודשי שירות יינתן
שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של  2.5נקודות;";
( )2לאחר פסקת משנה (ט) יבוא:
"(י) יינתן שיעור תמיכה בעד לימודי תלמיד יוצא
אתיופיה שיעמוד על ערך של  3נקודות".
 .3הוספת סעיף 30
אחרי סעיף  29למבחנים העיקריים יבוא:
" .30הוראת שעה
בשנים  2017ו– 2018יראו כאילו בסעיף (12יא) ,במקום "10
תלמידים יוצאי אתיופיה לפחות" נאמר " 8תלמידים יוצאי
אתיופיה לפחות".

1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ג) לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ט' בחשוון
התשע"ז ( 10בנובמבר  ,)2016בתיק בד"מ  ,079/2016החליט
להטיל על נועם שובל ,רישיון מס'  ,26272עונש של השעיה
זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין ,מיום ט' בחשוון
התשע"ז ( 10בנובמבר  )2016עד למתן פסק דין חלוט בת.פ.
.33663-09-16
י"ד בחשוון התשע"ז ( 15בנובמבר )2016
(חמ )3-94

 .4תחילה
תחילתו של התיקון ביום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר .)2017

1

י"ב בכסלו התשע"ז ( 12בדצמבר )2016
(חמ )8881-3
()890000-4102-53-308

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
נפתלי בנט
שר החינוך

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ח' באלול התשע"ו (11
בספטמבר  ,)2016בתיק בד"א  ,019/2016החליט להטיל על
יצחק שינפלד ,רישיון מס'  ,47887עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודש ימים.
תוקף ההשעיה ,מיום ל' בתשרי התשע"ז ( 1בנובמבר )2016
עד יום כ"ט בחשוון התשע"ז ( 30בנובמבר .)2016
כ"ח בתשרי התשע"ז ( 30באוקטובר )2016
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ג) לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום כ"ח בתשרי
התשע"ז ( 30באוקטובר  ,)2016בתיק בד"מ  ,078/2016החליט
להטיל על שחר בן עמי ,רישיון מס'  ,17145השעיה זמנית
מעיסוק במקצוע עריכת הדין.
תוקף ההשעיה הזמנית מיום  31.10.2016עד למתן פסק
דין חלוט בעניין מושא כתב האישום ת.פ16085-10-14 .
המצוין בבקשה להשעיה זמנית.
כ"ט בתשרי התשע"ז ( 31באוקטובר )2016
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום י"ב בחשוון
התשע"ז ( 13בנובמבר  ,)2016בתיק בד"מ  ,040/2016החליט
להטיל על אבן אור אטשטיין ,רישיון מס'  ,7487עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר
חודשים.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום כ"ו בתמוז
התשע"ו ( 1באוגוסט  ,)2016בתיק בד"מ  ,023/2016החליט
להטיל על פיליפ שרף ,רישיון מס'  ,20653עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ב בחשוון התשע"ז ( 13בנובמבר
 )2016עד יום כ"ג בחשוון התשע"ח ( 12בנובמבר .)2017
י"ד בחשוון התשע"ז ( 15בנובמבר )2016
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

תוקף ההשעיה מיום כ"ו בתמוז התשע"ו ( 1באוגוסט
 )2016עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז ( 31באוקטובר .)2016
י"ז באב התשע"ו ( 21באוגוסט )2016
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ד' באלול התשע"ו
( 7בספטמבר  ,)2016בתיק בד"מ  ,061/2013החליט להטיל על
מועין דבאח ,רישיון מס'  ,4733עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודש ימים.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ג' באלול
התשע"ו ( 6בספטמבר  ,)2016בתיק בד"מ  ,069/2016החליט
להטיל על מרדכי גלוסקה ,רישיון מס'  ,8947עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמש שנים.

תוקף ההשעיה מיום ל' בתשרי התשע"ז ( 1בנובמבר
 )2016עד יום כ"ט בחשוון התשע"ז ( 30בנובמבר .)2016

תוקף ההשעיה מיום ל' בתשרי התשע"ז ( 1בנובמבר )2016
עד יום כ"ה בחשוון התשפ"ב ( 31באוקטובר .)2021

כ"ד בתשרי התשע"ז ( 26באוקטובר )2016
(חמ )3-94

ל' בתשרי התשע"ז ( 1בנובמבר )2016
(חמ )3-94

1

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"א בתשרי
התשע"ז ( 13באוקטובר  ,)2016בתיק בד"מ  ,017/2016החליט
להטיל על סרחאן עאסלה ,רישיון מס'  ,45200עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר
חודשים במצטבר לכל השעיה בפועל אחרת שהושתה עליו.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום י"ז באלול
התשע"ו ( 20בספטמבר  ,)2016בתיק בד"מ  ,028/2016החליט
להטיל על אלון שטרצר ,רישיון מס'  ,20637עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שש שנים במצטבר
לשאר העונשים שהושתו עליו עד כה.

תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,יום ז' בסיוון
התשפ"א ( 18במאי  ,)2021עד יום ט"ז באייר התשפ"ב (7
במאי .)2022

י"א בתשרי התשע"ז ( 13באוקטובר )2016
(חמ )3-94

כ"ח בתשרי התשע"ז ( 30באוקטובר )2016
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום כ"א בתשרי
התשע"ז ( 23באוקטובר  ,)2016בתיק בד"מ  ,037/2016החליט
להטיל על הודא אלקוט ,רישיון מס'  ,43990עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבע שנים.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום ב' בסיוון התשע"ו
( 8ביוני  ,)2016בתיק בד"מ  ,039/2014החליט להטיל על
עלי עותמאן ,רישיון מס'  ,28561עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"א בתשרי התשע"ז ( 23באוקטובר
 )2016עד יום ד' בחשוון התשפ"א ( 22באוקטובר .)2020

תוקף ההשעיה מיום ט' בסיוון התשע"ו ( 21ביוני  )2016עד
יום כ' בכסלו התשע"ז ( 20בדצמבר .)2016

כ"ט בתשרי התשע"ז ( 31באוקטובר )2016
(חמ )3-94

ו' בחשוון התשע"ז ( 7בנובמבר )2016
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום י"ג בחשוון התשע"ז (14
בנובמבר  ,)2016בתיק בד"א  ,052/2016החליט לקצר את עונש
ההשעיה שהוטל על סרחאן עאסלה ,רישיון מס'  ,45200בתיק
בד"מ  99/11מחמש שנות השעיה לארבע שנים.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום כ"ד בתשרי התשע"ז
( 26באוקטובר  ,)2016בתיקי בד"מ  ,3/16 ,2/16החליט להטיל על
אשרף אבו ליל ,רישיון מס'  ,41475עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעה עשר חודשים.
תוקף ההשעיה מיום ל' בתשרי התשע"ז ( 1בנובמבר )2016
עד יום י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר .)2017
ל' בתשרי התשע"ז ( 1בנובמבר )2016
(חמ )3-94

1

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

מאחר שקיים עונש השעיה של  12חודשים במצטבר בתיק
בד"מ  17/16ובהתאם לאמור לעיל ,תוקף ההשעיה ,בניכוי
השעיה שכבר רוצתה ,מיום י"ד בסיוון התשע"ו ( 20ביוני )2016
עד יום ו' בסיוון התשפ"א ( 17במאי .)2021
י"ד בחשוון התשע"ז ( 15בנובמבר )2016
(חמ )3-94

1

הודעה בדבר השעיית חבר

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר עיכוב ביצוע

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום ט' בחשוון התשע"ז
( 10בנובמבר  ,)2016בתיק בד"מ  ,002/2015החליט להטיל על
שי חיימוב ,רישיון מס'  ,37116עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים במצטבר לכל
תקופת השעיה קודמת.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ב בחשוון
התשע"ז ( 13בנובמבר  ,)2016בתיק בד"מ  ,061/2013החליט
לעכב את עונש ההשעיה שהוטל על מועין דבאח ,רישיון מס'
 ,4733עד יום א' בכסלו התשע"ז ( 1בדצמבר .)2016

תוקף ההשעיה מסיום השעיה קודמת ,יום כ"ח בסיוון
התשפ"ג ( 17ביוני  ,)2023עד יום ד' בטבת התשפ"ד ( 16בדצמבר
.)2023

בהתאם לאמור לעיל ,שמונה עשר ימי ההשעיה הנותרים
יחלו ביום א' בכסלו התשע"ז ( 1בדצמבר  ,)2016עד יום י"ח
בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר .)2016

ט' בחשוון התשע"ז ( 10בנובמבר )2016
(חמ )3-94

י"ב בחשוון התשע"ז ( 13בנובמבר )2016
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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תמצית תקציב רגיל של עיריית נתיבות לשנת
הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה לפי סעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית נתיבות לשנת
התקציב  ,2016שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
33,510,000
360,000
3,754,000
821,000
7,247,000
45,692,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

31,743,000
17,914,000
3,415,000
33,779,000
2,421,000
89,272,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
כיסוי ממקורות הרשות מהשנים הבאות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

2,517,000
7,175,000
3,000,0000
147,656,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

11,250,000
158,906,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

158,906,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
30,536,000
34,639,000
65,175,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

22,690,000
27,923,000
50,613,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

4,759,000
18,659,000
23,418,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

51,000
7,500,000
7,551,000

1
2
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הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

11,250,000
158,906,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

158,906,000

י"א באב התשע"ו ( 15באוגוסט )2016
(חמ -3-360ה)1
אורנה הוזמן בכור
הממונה על מחוז הדרום

הודעה על בחירתם של חברים בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים (19א 21 ,)1ו– 22לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-נבחר יוסי מרקוביץ לחבר בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות במקום החבר אבי רוטמן.2
כ"ב באלול התשע"ו ( 25בספטמבר )2016
(חמ -3-7ה)3
יוסי אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
י"פ התשע"ד ,עמ' .2831

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית ירושלים ,בישיבתה מיום כ"ה בתשרי
התשע"ז ( 27באוקטובר  ,)2016ועדת ערר לעניין החוק האמור,
בהרכב המפורט להלן 2לתקופת כהונה אחת נוספת של ארבע
שנים:
עורך הדין אמיר שושני  -יושב ראש;
עורך הדין אברהם לנמן  -חבר;
עורכת הדין רונית אדהאן  -חברה.
ו' בחשוון התשע"ז ( 7בנובמבר )2016
(חמ -3-265ה)1
ניר ברקת
ראש עיריית ירושלים
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
י"פ התשס"ט ,עמ' .812

צד ההוצאות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

בשקלים חדשים
528,000
371,000
147,656,000

2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ג ,עמ' .4791

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

מינוי ועדת ערר לארנונה

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית נהריה ,בישיבתה מיום ד' בתשרי התשע"ז
( 6באוקטובר  ,)2016חברי ועדת ערר לעניין החוק האמור כמפורט
להלן:

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית גבעתיים ,בישיבתה מיום ל' בתשרי
התשע"ז ( 1בנובמבר  ,)2016את יואב חמדי הלוי לחבר ועדת ערר
במקום רפאל גמליאל.2

דוד אמסלם  -יושב ראש הוועדה.
ה' בחשוון התשע"ז ( 6בנובמבר )2016
(חמ -3-265ה)1
ז'קי סבג
ראש עיריית נהריה
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

י"ב בחשוון התשע"ז ( 13בנובמבר )2016
(חמ -3-265ה)1
רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים
1
2

מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית נהריה ,בישיבתה מיום ג' באלול התשע"ו
( 6בספטמבר  ,)2016חברי ועדת ערר לעניין החוק האמור כמפורט
להלן:
אברהם בר חן  -חבר.
ה' בחשוון התשע"ז ( 6בנובמבר )2016
(חמ -3-265ה)1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשס"ה ,עמ' .1932

הודעה על מינוי יושבת ראש ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית עמק יזרעאל ,בישיבתה מיום כ"ב
באלול התשע"ו ( 25בספטמבר  ,)2016את אילנה מירז עזר
ליושבת ראש נוספת לוועדת הערר לעניין החוק האמור.
י"ט בחשוון התשע"ז ( 20בנובמבר )2016
(חמ -3-265ה)1

ז'קי סבג
ראש עיריית נהריה
1

אייל בצר
ראש המועצה האזורית
עמק יזרעאל

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
1

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית באר טוביה ,בישיבתה מיום י"ט באלול
התשע"ו ( 22בספטמבר  )2016ועדת ערר לעניין החוק האמור,
בהרכב של  3חברים כמפורט להלן:
עורך הדין בועז עמיר  -יושב ראש
ליאורה אוריאל  -חברה
אשר גולדמן  -חבר.
י"ט באלול התשע"ו ( 22בספטמבר )2016
(חמ -3-265ה)1

1

דרור שור
ראש המועצה האזורית באר טוביה
ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית עמק הירדן ,בישיבתה מיום ד' בניסן
התשע"ו ( 12באפריל  ,)2016את עורך הדין ליאור אוחנה ליושב
ראש ועדת הערר במקומו של עורך הדין יעקב קרני.2
י"ט בחשוון התשע"ז ( 20בנובמבר )2016
(חמ -3-265ה)1
עידן גרינבאום
ראש המועצה האזורית עמק הירדן
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .2740
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הודעה בדבר הארכת כהונת חבר בוועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
האריכה מועצת עיריית בית שאן ,בישיבתה מיום י"ח באלול
התשע"ו ( 27בספטמבר  ,)2016את כהונת החבר ניסים בדוס
לקדנציה שנייה ,2כך שכעת חברי ועדת ערר לעניין החוק האמור
ממשיכה להיות כלהלן:
משה גרמה  -חבר ויושב ראש

ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך,
ההודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב
ברצועה 2תתוקן כך שבסופה יבוא:
"( )75בשטח גן החשמל  -רחוב ברזילי ."8
תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.
ל' בתשרי התשע"ז ( 1בנובמבר )2016
(חמ )3-3651

2

אבי פחימה  -חבר
ניסים בדוס  -חבר ,בקדנציה שנייה.
כ"ב באלול התשע"ו ( 25בספטמבר )2016
(חמ -3-265ה)1
רפאל בן שטרית
ראש עיריית בית שאן
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשע"ג ,עמ' .802

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז
צפון תמ"מ  - 7 /9 /2גן נר

תיקון הודעה על החלת חוקי עזר  -עיריית אילת
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (11ב) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 12008-להלן
 החוק) ,לפי הצעת ראש עיריית אילת ובהסכמת היועצתהמשפטית שלה ,החליטה מועצת עיריית אילת ,בישיבתה מיום
כ"ז באדר ב' התשע"ו ( 6באפריל  ,)2016כי ההודעה שפורסמה
בילקוט הפרסומים התש"ע ,עמ'  ,935תתוקן כך שבסופה יבוא:
"למעט סעיף  4לחוק עזר לאילת (שמירת הניקיון ואיסור עישון),2
סעיף  11לחוק עזר לאילת (שימור רחובות) ,התש"ם,31979-
סעיף  14לחוק עזר לאילת (רחצה על שפת הים) ,התש"ם,41980-
וחוק עזר לאילת (מניעת רעש) ,התשמ"ח."51987-
י"ז באייר התשע"ו ( 25במאי )2016
(חמ )3-3951
מאיר יצחק הלוי
ראש עיריית אילת
1
2
3
4
5

ס"ח התשס"ה ,עמ' .534
ק"ת התשל"ח ,עמ' .12
ק"ת התש"ם ,עמ' .440
ק"ת התש"ם ,עמ' .1672
חש"ם ,התשמ"ח ,עמ' .2

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע ,כי קבעתי אזורים נוספים
1

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216

1 782

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
י"פ התשס"ז ,עמ'  ;585התשס"ח ,עמ'  ,571עמ'  ,1643עמ' 3194
ועמ'  ;4492התשס"ט ,עמ'  ,1461עמ'  ,2617עמ'  ,2930עמ' 4628
ועמ'  ;5526התש"ע ,עמ'  ;907התשע"א ,עמ'  1827ועמ' ;5811
התשע"ב ,עמ'  5577ועמ'  ;5711התשע"ג ,עמ'  ,802עמ'  ,4791עמ'
 4989ועמ'  ;7532התשע"ד ,עמ'  ,493עמ'  ,3439עמ'  4181ועמ'
 ;4182התשע"ה ,עמ'  1753ועמ'  ;3046התשע"ו ,עמ'  ,424עמ'
 ,2689עמ'  3643עמ'  ,4641עמ'  ,7166עמ'  ;7659התשע"ז ,עמ' 408
ועמ' .515

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז צפון ובמינהל התכנון בירושלים ,הופקד
שינוי מס'  7לתכנית המיתאר המחוזית ,מחוז צפון ,תמ"מ 9 /2
 גן נר.ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע),
שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה
לפי סעיף ( 6א)( )3לחוק דנה בתכנית בישיבתה מס'  573מתאריך
ט"ז באייר התשע"ו ( 24במאי  )2016והחליטה על הפקדתה.
מטרות התכנית:
שינוי מס' יחידות הדיור הקבוע בנספח  2של תמ"מ  9 /2מ–682
יחידות דיור ל– 1,500יחידות דיור כדי לאפשר את קידומה
של תכנית לתוספת יחידות דיור ביישוב.
מקום התכנית :מחוז :צפון; נפה :יזרעאל; מרחב תכנון מקומי:
הגלבוע; רשות מקומית :מועצה אזורית הגלבוע.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר,
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית,
או מהנדס ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי
כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה
כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי
שאושר לפי סעיף  )3(100לחוק ,ושיש לו עניין ציבורי בתכנית
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים בתוך חודשיים
מהיום שפורסמה הודעה זו בעיתונות ,להגיש התנגדות
למזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד ,מינהל
התכנון ,ת"ד  ,6158ירושלים  ,9195016ועותק למשרדי הוועדה
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

המחוזית לתכנון ולבנייה ,מחוז צפון ,בניין סיטי  ,1אזור
תעשיה ג' ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית  .1753005הפנייה
תהיה בכתב ותכלול פרטי התקשרות מלאים (כתובת ,טלפון,
פקס ,טלפון נייד ,דואר אלקטרוני) .ההתנגדות תהיה מנומקת
ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת;
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק
או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז צפון ,בניין סיטי  ,1אזור
תעשייה ג' ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית ,מיקוד ,1753005
טל'  ,04-6508553ובארכיב מינהל התכנון ,רח' קפלן  ,2קריית
בן גוריון ,ירושלים ,טל'  ,02-6701556/646וכל מעוניין רשאי
לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש .מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד
התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון http://tinyurl.
.com/z6pxsvn

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז1957-
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2016
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

7041/2016
14.7.2016
מרכז שלטון מקומי
שלוש הערים הגדולות
מרכז המועצות האזוריות,
הסתדרות החדשה
מינהל מקומי
כלל העובדים
תוספות שכר בדירוג המעו"ף והאקדמאים
20.11.2016
 - 14.7.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8
סרוק לצפייה במסמכים
י"ד בסיוון התשע"ז ( 20ביוני )2016
(חמ -796-3ה)5
אביגדור יצחקי
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' ,60,087
 ,60,090 ,60,088ים 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.
ה' בכסלו התשע"ז ( 5בדצמבר )2016
תמר אריאלי
פקידת הסדר המקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2016
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.
257/2016
8.9.2016
עתיד רשת חינוך בע"מ (חל"צ) ח.פ ,513532333
הסתדרות העובדים
חינוך
כאמור בפרק ב'
קליטת עובדי בתי ספר במועצה מקומית דלית אל
כרמל
13.11.2016
 - 8.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת
258/2016
30.9.2016
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,
ארגון סגל מחקר ברפאל

1783

.4
.5
.6
.7
.8

תעשיית מתכת
עובד 1
הארכת העסקה
13.11.2016
 - 30.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

259/2016
31.10.2016
הוט מובייל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /איגוד עובדי הסלולר האינטרנט
והיי טק
מחשבים
כאמור בסעיף 8
תנאי עבודה
13.11.2016
30.10.2019 - 31.10.2016

.1
.2
.3

260/2016
7.9.2016
חברת נמל חיפה בע"מ,
הסתדרות החדשה איגוד עובדי תחבורה
הובלה ימית
כלל העובדים
הצטרפות להסכם מסגרת 2016
13.11.2016
 - 7.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

261/2016
6.9.2016
חברת נמל אשדוד בע"מ,
הסתדרות החדשה איגוד עובדי תחבורה
הובלה ימית
כאמור בסעיף 1
הצטרפות להסכם מסגרת 2016
13.11.2016
 - 6.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

262/2016
11.9.2016
בנק ישראל,
הסתדרות החדשה
שירותים פיננסיים
לפי רשימת עיסוקים
עדכון לוח עיסוקים
13.11.2016
 - 11.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

263/2016
2.8.2016
ממשלת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
דירוגים ייחודיים
תיקונים בהסכם מיום  18.4.16בהחלטת ועדת מעקב
13.11.2016
 - 2.8.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

1 784

.1
.2
.3

264/2016
10.10.2016
חברת רכבת ישראל,
הסתדרות החדשה
הובלה יבשתית
כלל העובדים
תכנית הבטיחות
1.11.2016
 - 10.10.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

265/2016
25.9.2016
טמבור בע"מ,
הסתדרות החדשה
ייצור כימיקלים
כאמור בנספחים
תנאי עבודה
1.11.2016
 - 25.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

266/2016
29.9.2016
אדג'וול פרסונה אינטרנשיונל ישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה
מתכת
כלל העובדים
תנאי עבודה
1.11.2016
 - 29.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

267/2016
28.9.2016
קבוצת מפעלי י .ברוש בע"מ,
הסתדרות החדשה
ייצור טקסטיל
כאמור בסעיף 3
תנאי עבודה
1.11.2016
 - 28.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

268/2016
30.9.2016
ממשלת ישראל,
הסתדרות המורים
חינוך
מורים ברפורמת אופק חדש
עלות תוספת קבועה
8.11.2016
 - 30.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

269/2016
31.8.2016
ממשלת ישראל,
הסתדרות המורים
חינוך
עובדי הוראה

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

.6
.7
.8

החלת הסכם  2013על המורים
8.11.2016
 - 31.8.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

270/2016
29.9.2016
בנק דיסקונט לישראל,
הסתדרות החדשה
שירותים פיננסיים
כלל העובדים
קיצור תקופת הודעה מוקדמת רק לשנת 2016
6.11.2016
 - 29.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

271/2016
20.9.2016
החברה המאוחדת לתיירות בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ
פעילות נסיעות
נהגים כאמור בסעיף 3
תנאי עבודה
6.11.2016
 - 20.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

272/2016
29.9.2016
עיריית קריית גת,
הסתדרות החדשה /המעו"ף
מינהל מקומי
עובדי דירוג דרגה
החזר הוצאות נסיעה
6.11.2016
 - 19.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

273/2016
22.8.2016
עוף טוב שאן בע"מ ח.פ ,513153510
מועצת פועלים מרחב העמקים
ייצור מזון
כלל העובדים
ימי חופשה והפרשות לזכויות סוציאליות
6.11.2016
 - 22.8.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

274/2016
15.9.2016
מ.ח.ר מדרשה חופשית רב לאומית ע.ר,
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי
חינוך
כלל העובדים
תנאי עבודה
1.11.2016
 - 15.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

275/2016
25.10.2016
עיריית ראש העין,
הסתדרות המעו"ף

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

.4
.5
.6
.7
.8

מינהל מקומי
כלל העובדים
תקדים ועד עובדים ועוד נושאים
8.11.2016
24.10.2018 - 25.10.2016

.1
.2
.3

276/2016
18.8.2016
קופת חולים מאוחדת
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותי בריאות
עובדי מעבדות לוד וראש העין
איחוד מעבדות והשלכותיו על תנאי העבודה
8.11.2016
 - 18.8.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

277/2016
8.9.2016
אלביט מערכות ל"א וסיגינט אלישרא בע"מ,
הסתדרות החדשה
ייצור אלקטרוני
כלל העובדים
נספח להסכם מיום 9.12.2015
8.11.2016
 - 8.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

278/2016
27.10.2016
ישראייר תעופה ותיירות בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ
הובלה אווירית
כאמור בסעיף 8
תנאי עבודה
8.11.2016
31.12.2020 - 1.1.2017

.1
.2
.3

279/2016
15.9.2016
בנק אוצר החייל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותים פיננסיים
כלל העובדים
קידום סלקטיבי ותנאי עבודה
20.11.2016
 - 15.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

280/2016
7.11.2016
 .1כים ניר בדק מטוסים
 .2כים ניר שירותי תעופה בע"מ
 .3כים ניר שירותי תעופה ונתיבי אוויר(,)1991
הסתדרות החדשה
הובלה אווירית
כאמור בסעיפים 6-4
תנאי עבודה
20.11.2016
 - 7.11.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

1785

.1
.2
.3

281/2016
10.10.2016
שטראוס סלטים בע"מ,
הסתדרות החדשה מרחב כרמיאל גליל
ייצור מזון
כאמור בסעיף 4ג'
תנאי עבודה
22.11.2016
 - 10.10.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

282/2016
6.11.2016
המסלול האקדמי המכללה למינהל,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
עובדי מינהל ושירותים
תנאי עבודה
22.11.2016
 - 6.11.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

283/2016
9.11.2016
ממשלת ישראל,
הסתדרות המורים
חינוך
מורים בתפקידי הדרכה
רפורמת אופק חדש  -שיפור שכר
29.11.2016
 - 9.11.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

284/2016
27.9.2016
די.בי.אס שירותי לווין ( )1998בע"מ ח.פ 512705138
(,)yes
הסתדרות העובדים הלאומית  -אג"מ
פעילויות פנאי
כאמור בסעיפים 18-20
תנאי עבודה
27.11.2016
 - 27.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

285/2016
2.11.2016
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,
הסתדרות הכללית החדשה
ייצור מתכת
עובדת אחת
הארכת מועד העסקה זמנית
27.11.2016
 - 2.11.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

286/2016
26.10.2016
בנק לאומי לישראל,
הסתדרות הפקידים
שירותים פיננסיים

.4
.5
.6
.7
.8

.4

1 786

.5
.6
.7
.8

 194+107עובדים זמניים
העסקה לניסיון
27.11.2016
 - 26.10.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

287/2016
7.8.2016
מוצרי עוף טוב ( )2001בע"מ,
הסתדרות החדשה
ייצור מזון
כלל העובדים
ימי חופשה והפרשות סוציאליות
6.11.2016
 - 7.8.2016לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

288/2016
27.9.2016
חברת אסם השקעות בע"מ,
הסתדרות החדשה
ייצור מזון
כלל העובדים
נספח תיקון להסכם מיום 27.9.2016
29.11.2016
 - 27.9.2016לתקופה בלתי מוגבלת

ד' בכסלו התשע"ז ( 4בדצמבר )2016
שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה

הודעה לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים
מועדפים לדיור (הוראת השעה) ,התשע"ד2014-
וחוק התכנון ובנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נהריה

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס':
תמל1013 /
שם התכנית :נהריה ,מתחם ב'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  21לחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת השעה) ,תשע"ד,2014-
בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס' :תמל 1013 /גרסת:
הוראות  21 -תשריט 21 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות ג8070 /
כפיפות תמא3 /
כפיפות תמא13 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תמא15 /23 /
סרוק לצפייה במסמכים

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :נהריה .
מערבית לדרך מס'  4ודרומית לרחוב מסריק.
קואורדינטה X: 209622
קואורדינטה Y: 769109

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'101-0290353 :
גרסת :הוראות  12 -תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 18209 :חלקות במלואן.64 ,63 ,62 ,61 ,60 :
גוש 18209 :חלקי חלקות.496 ,494 ,468 ,127 ,124 ,123 ,59 ,47 :
גוש 19591 :חלקות במלואן.12 ,11 ,10 ,9 ,8 :
גוש 19591 :חלקי חלקות.40 ,37 :

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ביטול
62
3085
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות מק /5022 /א
כפיפות  /4585ב

מטרת התכנית:
קביעת הוראות והנחיות בנייה במסגרת תכנית מפורטת לתכנון
שכונת מגורים במתחם ב' בנהריה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1חלוקה למגרשי מגורים וקביעת סיווג יעוד המגורים.
 .2קביעת הוראות בנייה :זכויות בנייה ,קווי בניין ,מס' קומות,
מס' יח"ד במגרש.
 .3קביעת הסדרי תנועה וחניה.
 .4קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
 .5קביעת הוראות לפיתוח השטח :דרכים ,תשתיות ,גינון.
 .6יעוד מגרשים למוסדות ציבור וקביעת הוראת בנייה בהם.
 .7הוראות לבינוי ופיתוח נופי בתחום מתחם תכנון.
 .8שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית ,אצטדיוני ספורט
ומתקני מים ליעודי מגורים ג' ,מגורים ד' ,דיור מיוחד ,מסחר
ותעסוקה ,מבנים ומוסדות ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,דרך
מוצעת וחזית מסחרית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך:
 ,3/6/2016על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך5/6/2016 :
ובאתר האינטרנט של משרד האוצר בתאריך.5/6/2016 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור ,כנפי נשרים  22ירושלים
טל'  ,02-5954480וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
נהריה ,נהריה ,טל'  ,04-9879827ובאתר באינטרנט של מינהל
התכנון ,www.iplan.gov.il :וכל 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'101-0290353:
שם התכנית:בניין מגורים חדש בן  4קומות ,א שיאח

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים .
צפון מזרחית לשכונת ראס אלעמוד ,מערבית לרחוב א שיאח
קואורדינטה X: 223888
קואורדינטה Y: 631088
גושים וחלקות:
גוש ,30898 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.1 :
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה עבור בניין מגורים חדש.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ב'.
ב .שינוי ייעוד מאזור משולב לאזור מגורים מיוחד ודרך
לאזור מגורים ב' ומנהרה.
ג .קביעת סך השטחים בתכנית ל– 986מ"ר.
ד .קביעת קוי בניין חדשים.
ה .קביעת בנוי בגובה  4קומות.
ו .קביעת מס' יח"ד מרבי ל  4יח"ד.
ז .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ח .קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.
ט .קביעת תנאים להיתר אכלוס.
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 -

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
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1787

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'101-0330977:
שם התכנית:הכשרת בנייה קיימת בשכונת בית צפפא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'101-0357301:
שם התכנית :תוספת זכויות בנייה לבניינים קיימים
בשכ' שועפאט  -ירושלים

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'101-0330977 :
גרסת :הוראות  14 -תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
3801
ביטול
62
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות מק /5022 /א

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'101-0357301 :
גרסת :הוראות  7 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
במ /3456 /א
ביטול
62
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות 5022

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :א סאפא ,בית צפאפא
קואורדינטה X: 219100
קואורדינטה Y: 627830

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב אברהים אבן אדהם  -שועפאט
קואורדינטה X: 222325
קואורדינטה Y: 635300

גושים וחלקות:
גוש ,30280 :מוסדר ,חלקות במלואן.120 :

גושים וחלקות:
גוש ,30552 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.999 ,23 ,22 :

מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד בבניין קיים בשכ' בית צפפא  -ירושלים.

מטרת התכנית:
תוספת זכוייות בנייה לבניינים קיימים.

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים  5למגורים ב'.
 .2קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבה.
 .3הגדלת שטחי הבנייה וקבעיתם ל– 232.56מ"ר.
 .4קביעת קוי בנין חדשים.
 .5הרחבת יח"ד דיור קיימות.
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .7קביעת הוראות בגין בניין /מדרגות להריסה.
 .8קביעת שלביות ביצוע למימוש התכנית.

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים  1מיוחד ודרך מאושרת
לאזור מגורים ב'.
 .2שינוי ייעוד הקרקע מדרך קיימת לאזור מגורים א'.
 .3שינוי ייעוד הקרקע ממעבר ציבורי להולכי רגל לדרך מוצעת.
 .4קביעת שטחי בנייה מירביים בתחום התכנית ל– 3324.70מ"ר.
 .5הגדלת מס' יחידות הדיור מ– 10ל– 22יחי"ד.
 .6הגדלת מס' הקומות וקביעתו ל– 4קומות בתא שטח מס' ,2
ו– 5קומות מעל קומת חניה ומחסנים בתא שטח מס' .1
 .7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 .9קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
 .10קביעת קווי בניין חדשים.
 .11קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .12קביעת הוראות לביטול דרך מאושרת.

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

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
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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

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
דלית זילבר
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'102-0158766:
שם התכנית:מגרש ציבורי ב' ,4רח' בן עזאי,
רמת בית שמש ,בית שמש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית
שמש מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 102-0158766 :גרסת:
הוראות  29 -תשריט 13 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
מי /במ853 /
ביטול
בש200 /
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בית שמש רחוב :בן עזאי  ,14רמת בית שמש
קואורדינטה X: 199900
קואורדינטה Y: 627290
גושים וחלקות:
גוש ,5943 :מוסדר ,חלקי חלקות.37 :
מטרת התכנית:
תוספת זכיות בנייה לצורך מבנים לצורכי ציבור
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור
ושטח ציבורי פתוח עם מעבר כלי רכב.
 .2קביעת בינוי עבור מבנים למוסדות ציבור.
 .3קביעת שטחי בנייה בהיקף של  21200מ"ר.
 .4קביעת מס' קומות עד ל– 6קומות מעל הכניסה הקובעת
ו– 2מתחת לכניסה הקובעת
 .5קביעת קווי בניין חדשים.
 .6קביעת שלבי ביצוע.
 .7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .8קביעת הוראות בגין בנין /מבנה /גדר /מדרגות להריסה.
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  9100701טל'  .02-6290263העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בית
שמש ,נחל שורק  10בית שמש  99100טל' 02-9900778
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'507-0166918:
שם התכנית:סיירובין
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 תל
אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 507-0166918 :גרסת:
הוראות  53 -תשריט 41 -
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
תא /ע1 /
שינוי
תא /ג
שינוי
תא623 /
שינוי
מ
ביטול
תא58 /
ביטול
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא38 /
כפיפות תמא13 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :נמל תל אביב . 8
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :הושע . 9
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :שער ציון . 2
המתחם נמצא ברחוב נמל תל אביב ,רחוב הושע ,ורחוב שער ציון.
קואורדינטה X: 178748
קואורדינטה Y: 666942
גושים וחלקות:
גוש ,6962 :מוסדר ,חלקות במלואן,126 ,125 ,124 ,122 ,121 ,118 :
.140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127
מטרת התכנית:
פיתוח רצועת הבינוי שבין הרחובות הושע ונמל ת"א ע"י
תוספת זכויות בנייה למגורים ולמלונאות ,ושינוי ייעוד של
חלקות ביעוד חניה ציבורית לשטח ציבורי פתוח וחניון ציבורי
תת קרקעי ולשטח פרטי פתוח.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים  1למגורים ד' (שינוי ייעוד עפ"י
מבא"ת) ולשטח למגורים ותיירות.
.2

שינוי ייעוד מגורים  1לכיכר עירונית ושטחים פתוחים
ומוסדות ציבור'.
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.3
.4
.5
.6

.7

שינוי ייעוד שטח חניה לכיכר עירונית ,שטחים פתוחים
ומוסדות ציבור ושפ"פ.
איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים.
הריסת מבנים קיימים בחלקות  137ו– 138עפ"י עקרונות
תמ"א .38
קביעת תכליות ,שימושים ,זכויות והוראות בנייה לייעודים
שבתכנית.
על מנת להבטיח ישימות התכנית מציעה שתי חלופות
תשריט ובינוי המתייחסים לחלקו הצפוני של המתחם.
החלופה השנייה אינה כוללת את מגרשים  137ו–138
במתחם המשלב מגורים ומלונאות .במתחם זה ,מתוכנן
בחלופה א' מגדל בגובה של  19קומות ובחלופה ב' מגדל
בגובה של  17קומות לא כולל קומת כניסה כפולה וקומת
מתקנים טכניים).
קביעת תנאים להיתר 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 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 ולבנייה תל אביב ,שד' בן גוריון  68תל אביב-יפו טלפון:
03-7247262
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 :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב  -יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
507-0178616
שם התכנית:קרן הקריה ,תא4094/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'507-0178616 :
גרסת :הוראות  45 -תשריט 20 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
תא2774 /
שינוי
תא2604 /
שינוי
תא /ע1 /
שינוי
תא /ג
ביטול
תאG /
ביטול
כפיפות תא /מק3639 /
כפיפות תא /ל4 /
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביב-יפו .
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :שד' שאול המלך .
צומת הרחובות שאול המלך ודרך בגין ת"א
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6110 :חלקות במלואן.351 ,45 :
גוש 6110 :חלקי חלקות.428 ,352 ,346 ,247 ,67 ,44 ,34 :
גוש 6111 :חלקות במלואן.777 ,339 ,335 ,331 ,327 ,323 :
גוש 6111 :חלקי חלקות.811 ,805 ,590 ,324 ,320 ,319 ,316 :
גוש 7102 :חלקות במלואן.33 :
גוש 7102 :חלקי חלקות.55 ,37 ,36 ,35 ,34 ,32 :
קואורדינטה X: 180400
קואורדינטה Y: 664900
מטרת התכנית:
לקבוע הוראות ותנאים לבנית אזור מרכז עסקים ראשי בקרן
הרחובות שאול המלך ודרך בגין תוך פינוי של מחנה צה"ל
הקיים בתחום הקו הכחול לטובת שימושים אזרחיים לאורך
הרחובות הראשיים המשיקים לתוכנית .זאת ,תוך השתלבות
במרקם העירוני הקיים והתאמה מירבית למגמות התכנוניות
העתידיות של הבינוי ההיקפי ,אמצעי התחבורה הציבורית,
בנייה ירוקה ועוד.
התכנית מהווה את הקודקוד הצפוני של מרכז העסקים
הראשי המתפתח של תל אביב ומטרתה לתת מענה למגמות
השימושים הקיימים והמתוכננים בסביבה לתעסוקה ,מגורים,
מסחר ,מבני ציבור ,שטחים פתוחים ,כיכרות ומעברים להולכי
רגל ורוכבי אופניים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע משטח הקריה (צבאי) ליעוד עירוני
מעורב,ייעוד מבנים ומוסדות ציבור ,ייעוד דרך ,שטח
ציבורי פתוח וככר עירונית ,תוך קביעת השימושים
המותרים לכל ייעוד קרקע.
ב .קביעת הוראות וזכויות בנייה  ,קביעת צפיפות ,קביעת
מרווחי בנייה וגובה הבנינים ,הנחיות בינוי והנחיות
לעיצוב אדריכלי של המבנים וסביבתם.
ג .קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
ד .קביעת שלבים והתניות לביצוע ,כולל שלבי ביצוע
תחבורתיים למימוש התכנית.
ה .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.
ו .תיחום מיקום למעבר גשר עילי מעל דרך מנחם בגין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/03/2016ובילקוט הפרסומים  ,7234התשעו ,עמוד ,4616
בתאריך .27/03/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  125תל אביב-יפו 67012
טלפון .03-7632588 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
תל אביב ,שד' בן גוריון  68תל אביב-יפו טלפון,03-7247262 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :גבעתיים

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'503-0220798:
שם התכנית:גב 589/ההסתדרות צפון
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
גבעתיים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'503-0220798 :
גרסת :הוראות  38 -תשריט 22 -
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
גב /99 /ב
שינוי
גב /281 /א
שינוי
גב99 /
שינוי
גב /333 /א
שינוי
גב281 /
שינוי
גב42 /
שינוי
גב53 /
שינוי
גב /99 /א
שינוי
גב333 /
שינוי
כפיפות תמא2 /4 /
כפיפות תמא /23 /א4 /
כפיפות גב406 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 3 , 11 , 9 , 7 , 1 , 4 , 5 , 2
מצפון  -דרך יצחק רבין ,מדרום  -רח' כ"ג ,ממערב  -רח' ההסתדרות,
ממזרח  -גן רבקה.
קואורדינטה X: 182200
קואורדינטה Y: 663550
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6161 :חלקות במלואן.549 ,533 ,530 :
גוש 6161 :חלקי חלקות.554 ,529 :
גוש 6162 :חלקות במלואן.161 ,160 ,122 :
גוש 6162 :חלקי חלקות.163 ,134 ,131 :
מטרת התכנית:
א .התחדשות צפון רח' ההסתדרות בגבעתיים תוך פינוי  6מבני
מגורים ו– 1מבנה ציבור (סניף תנועת בני-עקיבא) והקמת
מתחם מגורים התואם את מגמות התכנון העכשוויות.
ב .הקמת  4מגדלי מגורים בגובה כולל של  25קומות כ"א,
הקמת מבני ציבור ,ושטחי רצפות לצורכי ציבור ,פיתוח
שטחים ציבוריים והסדרת מערכת דרכים חדשה שתחבר
את רח' ההסתדרות לדרך יצחק רבין.
ג .קביעת זכויות בנייה ,הוראות בינוי ותנאים להוצאת
היתרי בנייה להקמת מבני מגורים ומבני ציבור.
ד .הקמת מתחם למבני ציבור ושטחים פתוחים בשטח של
כ– 12דונם.
ה .קביעת הוראות בינוי ,זכויות בנייה ותנאים להוצאת היתרי
בנייה.
ו .קביעת הוראות להכנת תוכנית איחוד וחלוקה.
עיקרי הוראות התכנית:

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

קביעת יעודי קרקע כלהלן :מגורים ד ,מבנים ומוסדות ציבור,
מסחר ,שצ"פ מבנים ומוסדות ציבור ,שצ"פ ודרך מוצעת.
קביעת הוראות להקמת ארבעה מגדלי מגורים בני 25
קומות ,הכוללים  500יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של 100
מ"ר ,ממ"ד ומרפסת סה"כ  58,815מ"ר עיקרי.
קביעת שטחי רצפות לצרכי ציבור במבני המגורים למטרות
חינוך ,תרבות ,קהילה ורווחה.
קביעת מתחם למבני ציבור ושטחים פתוחים בשטח של
כ– 12דונם ,הכולל זכויות בנייה בהיקף מרבי של  77,846מ"ר
(עיקרי  +שירות).
קביעת הוראות להכנת תוכנית איחוד וחלוקה.

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 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 קיים .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים ,שינקין  2גבעתיים  5329903טלפון:
03-5722210
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 :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב  -יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
507-0152116
שם התכנית:תא - 4375 /מלון לילינבלום 48
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
תל אביב מופקדת תכנית מפורטת מס' 507-0152116 :גרסת:
הוראות  17 -תשריט 11 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
תא2777 /
שינוי
תא1200 /
ביטול
כפיפות תא636 /
כפיפות תא44 /
כפיפות תא /ג
כפיפות תא281 /
כפיפות תא /ע
כפיפות תא1729 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

1791

יישוב :תל אביב-יפו רחוב :לילינבלום . 48
מצפון :רח' לילינבלום.
מדרום :רח' מקוה ישראל.
ממזרח :רח' אלנבי.
ממערב :רח' נחלת בנימין.
קואורדינטה X: 178703
קואורדינטה Y: 663313
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גושים וחלקות:
גוש ,7462 :מוסדר ,חלקות במלואן.20 :
מטרת התכנית:
א .שינוי ייעוד המגרש ממסחר למלונאות.
ב .חיזוק מע"ר ומרכז הבילוי העירוני
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מ"אזור מסחרי  "1ליעוד "מלונאות ואכסון מלונאי".
ב .שאר ההוראות ע"פ תוכנית  2777ללא שינוי.
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 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 ולבנייה תל אביב ,שד' בן גוריון  68תל אביב-יפו טלפון:
03-7247262
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 :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב  -יפו

הודעה בדבר אישור תכנית כוללנית מס':תא5000 /
שם התכנית:תוכנית מתאר מקומית לתל–אביב  -יפו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית כוללנית מס' :תא5000 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
התכנית חלה על כל מרחב תכנון העיר תל-אביב-יפו.
מרחבי תכנון גובלים :הרצליה ,רמת השרון ,בני ברק ,גבעתיים,
בת-ים ,חולון ,רמת גן ופתח-תקווה.

.5

.6

בר קיימא של סביבה עירונית אטרקטיבית ובת השגה ותוך
שיפור איכות החיים של מגוון תושבי העיר.
יצירת עתודות של שטחי בנייה למגורים ולתעסוקה על
ידי ציפוף משמעותי של שטחי התעסוקה ומתן העדפה
מתקנת לפיתוח שטחי מגורים בדרום העיר ובמזרחה.
קביעת כללים שיאפשרו התחדשות עירונית ושימור
המורשת ,הנוף והסביבה ,שילוב בין הבנוי לפתוח ,צמצום
מטרדים סביבתיים וקידום מערכת תחבורה רב-אמצעית
שיוצרת העדפה לתחבורה ציבורית ,רכיבה על אופניים
והליכה רגלית.
הצבת תכנית המתאר כנדבך מרכזי בממשל מקומי עם
הפנים לאזרח ,באמצעות הגדלת הוודאות התכנונית,
קיצור וייעול הליכי התכנון והגדלת העצמאות של הועדה
המקומית.
מתן הוראות לעריכת תכניות עתידיות.

עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת הוראות להכנת תכניות עתידיות.
 .2קביעת אזורי הייעוד ,וכן הגדרת השימושים ושטחי
הבנייה המירביים אותם ניתן לקבוע בתכניות בכל אזור
ייעוד.
 .3קביעת אזורי הייעוד למגורים תוך יצירת איזון בין אזורים
שבהם יתאפשר ציפוף ועיבוי של המרקם העירוני הקיים
על ידי מתן אפשרות לבנייה עירונית ולבנייה רבת קומות
לבין אזורים שבהם תתאפשר בנייה נמוכה ובנייה עירונית
נמוכה בלבד.
 .4קביעת אזורי תעסוקה ומוקדי תעסוקה; הבחנה בין אזור
תעסוקה מטרופוליני ,עירוני ומקומי; ומתן עידוד לבנייה
אינטנסיבית באזורי תעסוקה תוך עדיפות לאזורי תעסוקה
מטרופוליניים שסמוכים לצירי מערכת תחבורה עתירת
נוסעים (מתע"ן).
 .5קביעת אזורים מעורבים וצירים מעורבים ,שבהם יש
לערב שימושי תעסוקה ומגורים ,באופן שישמר ויפתח את
האופי העירוני המיוחד של אזורים אלה.
 .6קביעת הוראות בנוגע למבני ציבור הנותנות מענה
למוסדות הציבור המקומיים מחד ,ולמוסדות הציבור
הכלל עירוניים מאידך.
 .7הגדרת המרחב הציבורי כשלד הציבורי המקשר ומאפשר
את ייעודי הקרקע שסביבו.
 .8קביעת הוראות לשימור ולפיתוח המרחב הציבורי באופן
המחייב ראייה כוללת של כל חלקי המרחב הציבורי
ובחינה של היחס בינם לבין עצמם ,ובינם לבין ייעודי
הקרקע שסביבם.
 .9קביעת הוראות בנוגע לקידום מערכת תחבורה רב-
אמצעית באופן שיוצר העדפה לתחבורה ציבורית ,רכיבה
על אופניים והליכה רגלית.
 .10קביעת הוראות להכנת תכניות בנוגע להקצאת שטחי
ציבור ,דיור בהישג יד ,עיצוב עירוני ,שימור ,טבע עירוני,
איכות הסביבה ,תחבורה ותשתיות.
 .11קביעת אזורי תכנון והוראות המאפשרות את פיתוחם
בהתאם למאפייניהם הייחודיים.

מטרת התכנית:
 .1שימור וחיזוק מעמדה של תל-אביב  -יפו כמרכז כלכלי
ותרבותי של ישראל וכנקודת מפגש מרכזית בין ישראל
לעולם.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/11/2013ובילקוט הפרסומים  ,6709התשעד ,עמוד ,1906
בתאריך .05/12/2013

קידומה של תל-אביב  -יפו כעיר לכל תושביה ,תוך פיתוח

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
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ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  125תל אביב-יפו 67012
טלפון .03-7632588 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
תל אביב ,שד' בן גוריון  68תל אביב-יפו טלפון,03-7247262 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
501-0147736
שם התכנית:מתחם הר הבנים בני ברק  -בב820/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'501-0147736 :
גרסת :הוראות  39 -תשריט 29 -
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
בב /105 /צ
שינוי
בב /מק /105 /ס1 /
שינוי
בב /105 /ס2 /
שינוי
בב /166 /א
שינוי
בב /105 /מצ1 /
שינוי
בב /105 /א
שינוי
בב /105 /ב
שינוי
בב /105 /ש
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בני ברק רחוב :הלוחמים . 8
יישוב :בני ברק רחוב :שמעיה . 7
הר הבנים בני ברק.
רחוב שמעיה מס' .15 , 13 , 11 , 9 , 7
רחוב הלוחמים מס' .22 , 20 , 18 , 16 , 14 , 12 , 11 , 10 , 8
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6122 :חלקות במלואן,1768 ,1767 ,1766 ,1765 ,1764 ,1763 :
.1785 ,1778 ,1774 ,1769
גוש 6122 :חלקי חלקות,1070 ,1067 ,1066 ,1059 ,1058 ,1028 :
.1787 ,1784 ,1744 ,1738 ,1104 ,1103
קואורדינטה X: 184200
קואורדינטה Y: 666300
מטרת התכנית:
קביעת מתחם למגורים ,שטחי ציבור מבונים ופתוחים בהר
הבנים.
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים א' ,מגרש מיוחד ,שטח ציבורי
פתוח ושטח לבניני ציבור לאזור מגורים ד' ,שטחים פתוחים
ומבנים ומוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח.
 .2איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בחלק מתחום התכנית.
 .3קביעת זכויות והוראות בנייה.
 .4ביטול דרך.
 .5קביעת הוראות עיצוב ופיתוח.
עיקרי הוראות התכנית:

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,
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קביעת  6תאי שטח (תאי שטח  )1001-1006ביעוד מגורים
ד' ובהם יותרו סה"כ  9700מ"ר שטחים עיקריים 1224 ,מ"ר
שטחים למרפסות וסה"כ  102יח"ד  ,במבני מגורים בני 3-6
קומות מעל לקומת כניסה ,עפ"י המפורט בסעיף .5
קביעת תא שטח ( )1101בייעוד "שטחים פתוחים ומבנים
ומוסדות ציבור" ובו יותרו  1200מ"ר שטחים עיקריים מעל
הקרקע ו– 800מ"ר שטחים עיקריים מתחת לקרקע  ,עפ"י
המפורט בסעיף .5
איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים של חלקות ,1763
 1778 ,1774 ,1769 ,1768 ,1764וחלק מחלקה  1785בגוש .6122
הקצאת שטח לגני ילדים בהיקף שלא יפחת מ– 125מ"ר
(עיקרי  +שירות) לכל גן .בתאי שטח ( 1001-1003סה"כ 3
גני ילדים).
ביטול דרך והפיכתה לשביל להולכי רגל.
קביעת הוראות לעיצוב ופיתוח.
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה ואכלוס.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/11/2015ובילקוט הפרסומים  ,7145התשעו ,עמוד ,1168
בתאריך .15/11/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  125תל אביב-יפו 67012
טלפון .03-7632588 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
בני ברק ,ירושלים  58בני ברק  51100טלפון ,03-5776579 :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 תל אביב

מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'304-0074039:
שם התכנית :חפ 1282/ב'  -מרכז מסחר ותעסוקה
ברח' חלוצי התעשייה ,מפרץ חיפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
304-0074039
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
חפ1622 /
שינוי
חפ1282 /
שינוי
חפ /1400 /מר
שינוי
חפ /מק /1400 /יג
שינוי
חפ /מק /1400 /יב1 /
שינוי
כפיפות חפ /מק /1400 /פמ
כפיפות חפ /1400 /שש
כפיפות חפ /1400 /יב

1793

כפיפות
כפיפות
כפיפות

חפ /229 /ד
חפ /מק /1400 /תט
חפ1091 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :חלוצי התעשיה .98 ,96 ,94 ,92
יישוב :חיפה רחוב :הדגן . 20 ,14
מפרץ חיפה
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11574 :חלקות במלואן.117 :
גוש 11578 :חלקות במלואן.20 ,9 :
גוש 11578 :חלקי חלקות.17 ,16 ,8 ,7 ,6 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממלאכה למסחר ותעסוקה ברחוב חלוצי התעשייה
עיקרי הוראות התכנית:
א .הסדרת שימושים מסחריים קיימים במבנים קיימים.
ב .שינוי בחלוקת המגרשים לעומת המאושר בתכנית חפ.1282/
ג .שינוי ייעוד מ"דרך" ל–"חניון".
ד .שינוי קווי-בניין והוראות בנייה.
ה .הרחבת רח' גרינשפן לתחום מגרש  7בתכנית חפ1282/
(חלק מחלקה )9
ו .שינוי ייעוד מאזור מלאכה לחניון
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/10/2015ובילקוט הפרסומים  ,7126התשעו ,עמוד ,438
בתאריך .19/10/2015
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
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
304-0154799
שם התכנית :חפ 933/ב' -שינוי ייעוד ממגורים למגורים,
מסחר ותעסוקה ברח' קומוי .1
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
304-0154799
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
חפ /מק /1400 /יב1 /
שינוי
חפ /229 /ה
שינוי
חפ145 /
שינוי
חפ /1400 /יב
שינוי
חפ933 /
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא38 /
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כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

חפ /229 /י5 /
חפ /מק /1400 /פמ
חפ /1400 /שש
חפ /מק /1400 /גב
חפ831 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :קומוי נתן . 1
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11200 :חלקי חלקות.5 :
גוש 11201 :חלקות במלואן.78 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למגורים ,מסחר ותעסוקה
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע ממגורים א' ליעוד מגורים ,מסחר
והתעסוקה.
ב .שינוי קווי בנין צידי צפוני וקו בנין קדמי לצורך הסדרת
הבנין הקיים.
ג .קביעת הוראות ותנאים לשימושים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/08/2016ובילקוט הפרסומים  ,7318התשעו ,עמוד ,8951
בתאריך .09/08/2016
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
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'352-0298141:
שם התכנית :בניין מגורים ומסחר בשד' גושן ,64
קרית מוצקין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
352-0298141
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ק131 /
שינוי
ק /130 /א
שינוי
ק130 /
שינוי
כפיפות ק316 /
כפיפות ק /316 /ד
כפיפות ק /131 /א
כפיפות ק /316 /ח
כפיפות ק /316 /ב
כפיפות ק /316 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

יישוב :קרית מוצקין רחוב :שד גושן משה . 64
גושים וחלקות:
גוש ,11564 :מוסדר ,חלקות במלואן.99 :
מטרת התכנית:
א .שינוי ייעוד מ"מגורים ג" ליעוד של "מגורים מסחר ותעסוקה"
ב .הוספת זכויות בנייה לצורך הקמת דירת מגורים באגף
הקדמי בקומה ב' שמעל הקרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הוספת ייעוד של "מסחר ותעסוקה" בקומת הקרקע בלבד.
ב .הוספת שטח בנייה לצורך תוספת דירה באגף הקדמי של
הבניין בשיעור של  138מ"ר ( 133מ"ר שהם  20%משטח
החלקה  5 +מ"ר) ,לצורך תוספת דירה באגף הקדמי של
הבניין.
ג .הוספת יח"ד מעבר למותר.
ד .שינוי קו בניין בחזית צדדית "נקודתית" לטובת בניית
מעלית ל– 1.20מ'.
ה .פתרון חניה לפי התקן.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 8/7/2016ובילקוט הפרסומים  ,7299התשעו ,עמ'  ,8460בתאריך
.7/7/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון04- :
 .8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קריות,
הגדוד העברי  4קרית מוצקין  26114טלפון ,04-8715291 :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 היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
שם תכנית :הודעה על ס'  77-78אזור תעסוקה
מצפון ומדרום לרחוב תדהר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77-78לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בנייה ו/או
היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע
בתחום תכנית מס' 308-0283515
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם. :
דרך יזרעאל ,תדהר

.1
.2

לא יינתנו היתרי בנייה והיתרים לשימוש חורג במבנים
קיימים ולא תותר חלוקת קרקע על השטח הכלול בתחום
התכנית.
על אף האמור בסעיף  ,1רשאית הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לתת היתרי בנייה להקמת מבנים ארעיים לצורך
עיבוד חקלאי וסלילת כבישים בתוואים מאושרים בלבד.

תוקפם של התנאים:
תוקף המגבלות עד להפקדת התכנית החדשה או עד  3שנים
לפי המוקדם.
כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים ,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:
 ,077-9779903כל מעוניין ,בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים ,רשאי על פי סעיף
 78לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
קפלן  ,2ירושלים  ,91061טלפון  02-6701535או .02-6701596
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :פרדס חנה  -כרכור

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
308-0084756
שם התכנית :שינוי יעודי קרקע במרכזון מסחרי כרכור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'308-0084756 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ש18 /
שינוי
ש17 /
שינוי
ש415 /
שינוי
כפיפות ש271 /
כפיפות ש270 /
כפיפות ש157 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פרדס חנה-כרכור רחוב :דרך הבנים ,רחוב :המגינים .
המרכזון המסחרי התחום בין שד' הבנים מצפון לבין רח'
המגינים מדרום במרכז המושבה.
גושים וחלקות:
גוש ,10072 :מוסדר ,חלקי חלקות.120 ,118 :
מגרשים:
 1בהתאם לתכנית ש415 /

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 10096 :חלקות במלואן.61 ,60 ,51 ,50 :
גוש 10096 :חלקי חלקות.59 ,49 :
גוש 10099 :חלקי חלקות.76 ,56 ,45 :
גוש 10100 :חלקות במלואן.137 ,136 ,135 ,43 ,37 ,3 ,2 :
גוש 10100 :חלקי חלקות,91 ,85 ,46 ,45 ,44 ,42 ,41 ,40 ,39 ,36 :
.134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127
גוש 10101 :חלקי חלקות.203 ,201 ,124 ,99 :

עיקרי הוראות התכנית:
א) שינוי ייעוד קרקע מאתר מסחרי לדרך מוצעת ,חניון ושטח
ציבורי פתוח.
ב) שינוי ייעוד קרקע משביל ציבורי ושצ"פ למסחר.
ג) קביעת זכויות והוראות בנייה.

בתנאים המוצעים:

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

מטרת התכנית:
שינוי יעודי קרקע לשם הסדרת מצב קיים ,יצירת מגרש ביעוד
מסחר ,הסדרת החניה והגדרת שטחי ציבור.
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 19/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7318התשעו ,עמ' ,8955
בתאריך .9/8/2016
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
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה ,מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
304-0171124
שם התכנית :אוניברסיטת חיפה
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,
מורדות הכרמל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'304-0171124 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
חפ /מק /1020 /ט
		
שינוי
ג532 /
		
שינוי
ג570 /
		
שינוי
ג566 /
		
שינוי
חפ1464 /
		
שינוי
חפ /מק /1020 /ז
		
שינוי
חפ /1020 /ה
		
שינוי
חפ /מק /1020 /יא
		
שינוי
ג580 /
		
שינוי
חפאג726 /
		
שינוי
חפ /2120 /מכ563 /
		
שינוי
חפ1605 /
		
כפיפות
חפ /1400 /שש
		
כפיפות
תמא8 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא3 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :שד אבא חושי .
יישוב :נשר .
קמפוס א' באוניברסיטת חיפה בשדרות אבא חושי מול שכונת
דניה.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11881 :חלקות במלואן,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 :
,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53
.132 ,131 ,125 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71
גוש 11881 :חלקי חלקות.130 :
גוש 11882 :חלקות במלואן,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,17 ,16 ,15 ,14
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,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36
.99 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54
גוש 11882 :חלקי חלקות.98 ,20 ,19 ,18 :
גוש 11885 :חלקות במלואן.73 ,1 :
גוש 11885 :חלקי חלקות.87 ,84 ,80 :
גוש 11892 :חלקי חלקות.1 :
גוש 11893 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש 12286 :חלקות במלואן.80 :
גוש 12286 :חלקי חלקות.91 ,79 :
מטרת התכנית:
רה ארגון של אוניברסיטת חיפה וגיבושה כקמפוס אוניברסיטאי
עם דגש על הפרדת מערכת תנועת הולכי הרגל מתנועת כלי
רכב ,תגבור זכויות הבנייה ,פתרונות חנייה וקביעת הוראות
לבינוי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת מערכת הנחיות חדשה בכל נושאי הבינוי ותנועה
בכל הקמפוס ,תוך ביטול ההנחיות שנקבעו בתב"עות
הקודמות שחלו על השטח.
 .2שינוי ייעוד מגן לאומי למבנים ומוסדות ציבור לחינוך,
שינוי ייעוד מאב"צ לשצ"פ ,שינוי ייעוד מאתר למוסד
אוניברסיטאי למבנים ומוסדות ציבור לחינוך ,שינוי ייעוד
מגן לאומי לדרך ,שינוי ייעוד מאתר למוסד אוניברסיטאי
לדרך ,שינוי ייעוד משצ"פ למתקנים הנדסיים.
 .3חלוקת השטח לשני מתחמים:
א .קמפוס אוניברסיטאי
ב .מעונות סטודנטים ושירותים נלווים
 .4קביעת עקרונות לפיתוח צירי הולכי רגל ופיתוח כיכרות.
 .5קביעת עקרונות לפיתוח תנועת רכב ציבורי ורכב פרטי
וקביעת מקומות לתחנות איסוף.
 .6קביעת עקרונות לתכנון המבנים ,גובהם ומיקום הכניסה
הראשית.
 .7קביעת היקפי שטחי הבנייה הכוללים לאוניברסיטה
 .8קביעת מנגנון למעקב אחר ניצול השטחים מתוך סך
הזכויות ,קיים ומתוכנן.
 .9קביעת הנחיות למס' מקומות חנייה נדרש.
 .10קביעת הוראות לטיפול ולפיתוח נופי.
 .11קביעת הוראות לביצוע תשתיות :מים ,ביוב ,ניקוז ,מערכת
כיבוי אש ,אצירה והרחקת אשפה.
 .12הסדרת קטע כביש  - 705שינוי ייעוד שטח לדרך.
 .13ביטול ההתנייה לביצוע מחלף המופיעה בתכנית חפ/1020/ה.
 .14קביעת הקלה מקו בניין בדרך אזורית.
 .15תכנית זו משנה ייעוד קטע קרקע מתחת למסדרון רצועת
הרכבל משטח לבניני ציבור לשצ"פ .פרט לשינוי זה כל
הוראות תכנית חפ/2120/מכ 563/ממשיכות לחול ללא
שינוי.
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

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

חיפה ,ביאליק  3חיפה טלפון ,04-8356807 :ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,כורי  2חיפה  33093טלפון04- :
8676296

חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
שומרון ,המיסדים  54זכרון יעקב  30950טלפון04-6305522 :

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 -

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 :שומרון

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
353-0421511
שם התכנית :תוספת שטחים בחלקה  192גוש ,10215
בנימינה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
353-0210328
שם התכנית :ש - 1452/הקמת מבנים לפעילות
תיירות חקלאית ,אורוות סוסים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון
מופקדת תכנית מפורטת מס'353-0421511 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ש /23 /א
שינוי
ש /241 /ג
שינוי
ש /מק /383 /א
שינוי
כפיפות ש /מק /950 /א
כפיפות ש /מק /1122 /ג
כפיפות ש313 /

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'353-0210328 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ש11 /
שינוי
מק /ש /49 /ד
שינוי
כפיפות ש1130 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בנימינה-גבעת עדה רחוב :הדולב . 3
גושים וחלקות:
גוש ,10215 :מוסדר ,חלקות במלואן.192 :
מטרת התכנית:
תוספת שטחי בנייה ושמוש לבריכה טיפולית ובניית מחסן
וחדר מערכות מתחת למפלס הכניסה הקובעת מחוץ לקו בנין
קדמי מזרחי.
עיקרי הוראות התכנית:
א) תוספת  87מ"ר שטח עיקרי ל– 202מ"ר מותרים ,סה"כ 289
מ"ר.
ב) תוספת  61מ"ר שטח שרות ל– 32מ"ר מותרים ,סה"כ  93מ"ר.
ג) תוספת שמוש בריכה טיפולית.
ד) מתן אפשרות לבנייה מתחת למפלס הכניסה הקובעת
למחסן וחדר מערכות מחוץ לקו בנין.
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

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בנימינה-גבעת עדה .
יישוב :זכרון יעקב .
בגבול הצפון-מערבי של זכרון יעקב עם בנימינה
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11721 :חלקי חלקות.3 :
גוש 12615 :חלקות במלואן.220 :
מטרת התכנית:
הקמת מבנים לפעילות תיירות חקלאית ,אורוות סוסים
ושרותים הניתנים במסגרת אורוות סוסים בחלק מחלקה  ,3גוש
 11721זכרון יעקב.
עיקרי הוראות התכנית:
א) קביעת הנחיות מיוחדות בחלק מהשטח החקלאי לשם
הקמת מבנים לפעילות תיירות חקלאית ,אורוות סוסים
ושרותים הניתנים במסגרת אורוות סוסים.
ב) מתן גישה על ידי שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח
לדרך מוצעת.
ג) קביעת הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/09/2015ובילקוט הפרסומים  ,7065התשעה ,עמוד ,6918
בתאריך .28/06/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
שומרון ,המיסדים  54זכרון יעקב  30950טלפון,04-6305522 :
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וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
ליאת פלד
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
91 /135 /03 /2
שם התכנית :בית מגורים ומסחר במגרש  300אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'91 /135 /03 /2 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
21 /135 /03 /2
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת רחוב :לוס אנג'לס . 6
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 40012 :חלקות במלואן.8 :
גוש 40012 :חלקי חלקות.105 ,77 ,73 :
קואורדינטה X: 194375
קואורדינטה Y: 385550
מגרשים:
 300בהתאם לתכנית 135 /03 /2
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע ותוספת זכויות ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מ"מגרש מיוחד" ל"מגורים ד' וחזית מסחרית".
ב .קביעת זכויות בנייה :עקרי  7200 -מ"ר למגורים 800 ,מ"ר
למסחר ,שרות  800 -מ"ר למגורים 200 ,מ"ר למסחר ו–3600
לחניה ושרות מתחת לקרקע.
ג .קביעת קוי בנין 3 :מ' צידי  ,קו בנין מקומי צידי  1מ' ,קו בנין
 0תת קרקעי ,לכיוון רח' לוס אנג'לס קו בנין  0למסחר וקו
בנין  3עילי.
ד .קביעת קומות:מאושר  5קומות ,מוצע  8קומות (עד  2קומות
מסחר)  3 +ק.מרתף לחניה ושרות ,קומת גג להסתרת מתקנים
טכנים וח.מעלית.
ה .קביעת גובה מרבי 27.30 :מ' אבסולוטי  ,97.90 -לאלמטים
דקורטיבים ומעקות  29.0מ'.
ו .קביעת מס' יחידות דיור לדירות מגורים  70 -יח"ד.

 4/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7309התשעו ,עמ'  ,8977בתאריך
.27/7/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת,
חטיבת הנגב  1אילת טלפון ,08-6367114 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0192443
שם התכנית :טרומפלדור  13באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 605-0192443 :גרסת:
הוראות  38 -תשריט 22 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
177 /03 /5
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :טרומפלדור .13
התכנית נמצאת בפינת רח' טרומפלדור ורח' אנילביץ' במגרש
עם טופוגרפיה משופעת
קואורדינטה X: 179902
קואורדינטה Y: 571784
גושים וחלקות:
גוש,38004 :מוסדר ,חלקי חלקות.157 ,51 ,45 :
מטרת התכנית:
הקמת מבנה חדש במגרש ריק מס'  32/1ברחוב טרומפלדור 13
פינת אנילביץ ,למטרות מסחר ומגורים
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים משולב לייעוד של
מגורים ומסחר.
 .2קביעת תכסית מרבית
 .3הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית למגורים  216.8מ"ר
למסחר  95מ"ר ולתעסוקה  98.4מ"ר.
 .4קביעת מס' יח"ד.
 .5קביעת גודל דירה ממוצע ל– 60מ"ר.
 .6קביעת גובה הבניין ומס' הקומות.
 .7קביעת קווי בניין.
 .8קביעת הנחיות פיתוח.
 .9קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .11קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
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ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע ,בגין מנחם  2באר שבע טלפון08-6463807 :
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 :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
605-0200212
שם התכנית :בית הנשיאים  -באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'605-0200212 :
גרסת :הוראות  21 -תשריט 13 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
58 /103 /03 /5
שינוי
כפיפות תמא3 /
כפיפות 19 /103 /03 /5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בפינת הרחובות וולפסון ושדרת רגר.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 38016 :חלקות במלואן.200 ,101 :
גוש 38016 :חלקי חלקות.24 ,23 :
קואורדינטה X: 180679
קואורדינטה Y: 572820
מטרת התכנית:
תוספת שימושים לייעוד קיים ותוספת זכויות בנייה למטרות
עיקריות ושירות בהתאם לבנייה הקימת.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הוספת שימושים מותרים :אולמות תצוגה וכינוס ,ארכיב,
שירותי אשנב ,מכונים רפואיים לרבות ,מרפאות וקליניקות.
 .2הסדרת זכויות הבנייה למבנה הקיים ללא תופסות בנייה
בפועל כמפורט להלן:
א .הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מעל הכניסה
הקובעת מ– 3500מ"ר ל– 4535מ"ר ומתחת לכניסה
הקובעת מ– 800מ"ר ל– 905מ"ר.
ב .הגדלת זכויות בנייה למטרת שרות מתחת לכניסה
הקובעת מ– 350מ"ר ל– 400מ"ר.

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/3/2016ובילקוט הפרסומים  ,7221התשעו ,עמ'  ,4042בתאריך
.6/3/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  ,4באר שבע  ,84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע ,בגין מנחם  2באר שבע טלפון ,08-6463807 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'607-0361501:
שם התכנית :דימונה  -בית ספר נועם חיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
דימונה מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'607-0361501 :
גרסת :הוראות  19 -תשריט 11 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
120 /03 /25
שינוי
101 /02 /25
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בבית ספר "נועם חיים" מתוכנן להיבנות אולם ספורט ממערב
למבנה בית הספר .בסביבתו ישנם בית כנסת ושטחי ספורט
מסוגים שונים.
ממזרח בית הספר גובל ברחוב אלה המקיף את שכונת נאות
הללי בדימונה .מדרום רחוב התפוצות .ממערב נמצאת בריכה
עירונית פעילה ומצפון מבני ציבור ושטחים פתוחים.
קואורדינטה X: 203190
קואורדינטה Y: 554058
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 39810 :חלקי חלקות.54 :
גוש 400495 :חלקי חלקות.1 :
מטרת התכנית:
התכנית החלה בתחום הקו הכחול הינה תכנית 120/03/25
המגדירה זכויות בנייה למוסדות הציבור ושטח ספורט .תכנית
זו משנה את ייעוד הקרקע עליו מתוכנן אולם הספורט משטח
ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור ,מגדילה את תכסית
הקרקע ,קובעת קווי בניין והנחיות לבנייה ועיצוב אדריכלי /כל
זאת ללא שינוי בזכויות הבנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח למבנים ומוסדות
ציבור.
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איחוד וחלוקה
קביעת זכויות בנייה ,לרבות חלוקת שטחים מותרים לעיקרי
ושרות מעל ומתחת לקרקע.
הגדלת תכסית הקרקע ל–.60%
קביעת קווי בניין.
הוראות בינוי והנחיות לעיצוב אדריכלי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
דימונה ,שד הנשיא  1דימונה  8600טלפון08-6563182 :
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 :דרום ,מרחב תכנון מקומי :דימונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
607-0223073
שם התכנית :מגורים במגרש מס'  268Bרחי שיזף 21
שכונה נווה חורש ,דימונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'607-0223073 :
גרסת :הוראות  21 -תשריט 16 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
שינוי
135 /03 /25
 /25במ40 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :דימונה ,שכונה :נווה חורש ,רחוב :שיזף . 21
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39524 :חלקות במלואן.191 :
גוש 39524 :חלקי חלקות.314 :
קואורדינטה X: 204050
קואורדינטה Y: 554325
מטרת התכנית:
שינויים תיכנוניים במגרש (תא שטח) מס'  268Bרחי שיזף 21
שכונה נווה חורש.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ– 141מ"ר ל– 160מ"ר.
 .2תוספת ממ"ד.
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קביעת זכויות בנייה למטרת שרות מעל הכניסה הקובעת
בהיקף של  46מ"ר עבור :ממ"ד  14מ"ר ,מחסן  12מ"ר וסככת
רכב  20מ"ר.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
קביעת השימושים והתכליות המותרות.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/7/2016ובילקוט הפרסומים  ,7290התשעו ,עמ'  ,8066בתאריך
.26/6/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
דימונה ,שד הנשיא  1דימונה  8600טלפון ,08-6563182 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.
.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0275792
שם התכנית :מגרש  117שכונה  ,24רהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט
מופקדת תכנית מפורטת מס' 618-0275792 :גרסת :הוראות 6 -
תשריט 4 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /17מק2155 /
שינוי
251 /03 /7
שינוי
15 /223 /02 /17
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט  ,117שכונה 24
קואורדינטה X: 176780
קואורדינטה Y: 589073
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100419 :חלקות במלואן.28 :
גוש 100419 :חלקי חלקות.64 ,63 ,62 :
מגרשים:
 117בהתאם לתכנית 251/03/7
מטרת התכנית:
התכנית מגדילה זכויות בנייה ע"י שינוי ייעוד מאיזור מגורים א'
למגורים ב' וקביעת קווי הבניין בהתאם למבנה הקיים במגרש
מס'  117שכ'  24ברהט.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש מס' 117שכ' ( 24אזור מגורים ב') ל– 123.66%מתוכם  1260מ"ר
המהווים שטחים עיקריים.

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

-

שינוי ייעוד מאיזור מגורים א' למגורים ב'.
קביעת  5יח"ד במגרש.
קביעת קווי הבניין.
קביעת התכליות ,השימושים והנחיות כלליות.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט,
רהט טלפון08-9914874 :
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 :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רהט

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
618-0314948
שם התכנית :מגרש  14שכ'  29רהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'618-0314948 :
גרסת :הוראות  8 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
15 /223 /02 /17
שינוי
196 /03 /17
שינוי
כפיפות  /17מק2155 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט ,מגרש  14שכונה 29
גושים וחלקות:
גוש ,100594 :מוסדר ,חלקות במלואן.4 :
גוש ,100594 :מוסדר ,חלקי חלקות.66 :
גוש ,400206 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.3 :
קואורדינטה X: 177991
קואורדינטה Y: 588537
מגרשים:
 14בהתאם לתכנית 196/03/7
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ,קביעת מס' יח"ד,קביעת גובה הבנייה
ושינוי קוי בנין למגורים א' בשכונה  ,29מגרש .14ברהט.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריים ושטחי שירות.
ב קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ג .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

ד .קביעת הנחיות לבינוי ועצוב אדרכלי.
ה .סה"כ  4יח"ד.
ו .הגדלת מס' קומות מ– 2קומות ל– 3קומות.
ז .קביעת מס' מבנים במגרש ל– 2מבנים.
ח .קביעת זכויות ומגבלות והנחיות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7320התשעו ,עמ'  ,9053בתאריך
.15/8/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
רהט ,רהט טלפון ,08-9914874 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :בני שמעון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
625-0342345
שם התכנית :בריכה תפעולית להב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני
שמעון מופקדת תכנית מפורטת מס' 625-0342345 :גרסת:
הוראות  18 -תשריט 18 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
76 /305 /02 /7
שינוי
56 /305 /02 /7
שינוי
תמא /34 /ב4 /
פירוט
כפיפות תממ23 /14 /4 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תמא34 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטחים חקלאיים מזרחית לקיבוץ להב
קואורדינטה X: 189406
קואורדינטה Y: 586431
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100219 :חלקי חלקות.2 :
גוש 100249 :חלקי חלקות.18 ,11 :
מטרת התכנית:
הסדרת שטח לבריכת מים תפעולית בהיקף  20,000מ"ק לצרכי
השקיה לחקלאות
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד "אזור חקלאי" ו–"יער נטע אדם מוצע" ליעוד
"מתקנים הנדסיים".
ב .קביעת הנחיות לבינוי ולפיתוח השטח ולתשתיות.
ג .קביעת הנחיות לשמירה על הנוף ועל איכות הסביבה.
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה .קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בני
שמעון ,בית קמה בית קמה  85300טלפון08-6257920 :
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 :דרום ,מרחב תכנון מקומי :חבל אילות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
608-0322503
שם התכנית :חאן שחרות  -הגדלת זכויות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'608-0322503 :
גרסת :הוראות  28 -תשריט 18 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /2 /147 /02 /12א
שינוי
608-0214288
שינוי
 /12מק /516 /א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שחרות.
המלון ממוקם צפון מערבית ליוטבתה ,מזרחית לבסיס עובדה
וצפונית ליישוב שחרות
גושים וחלקות:
גוש ,39112 :מוסדר ,חלקי חלקות.7 :
קואורדינטה X: 200015
קואורדינטה Y: 425337
מגרשים:
 1בהתאם לתכנית 608-0214288
 7בהתאם לתכנית 608-0214288
 12בהתאם לתכנית 2/147/02/12א
 10בהתאם לתכנית 608-0214288
 11Bבהתאם לתכנית 608-0214288
 7Aבהתאם לתכנית  /12מק /516 /א
 4בהתאם לתכנית 2/147/02/12א
מטרת התכנית:
מטרת התוכנית היא להגדיל את מס' יחידות האירוח מ–50
ל– 60יחידות ולאפשר בניית פונקציות המשרתות את האורחים
כגון:

1 802

בריכת שחיה פנימית ,מלתחות לבריכה החיצונית וחללים
טכניים נוספים החסרים לתחזוקת המלון.
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת זכויות בנייה לתאי שטח של תיירות מס' .1,2,3
ב .קביעת זכויות בנייה וקווי בנין בתא שטח  12לחניון.
ג .איחוד וחלוקת גבולות בין מגרשים/תאי שטח מאושרים
מס' .7A, 8 ,7 ,5 ,4 ,2
ד .שינוי ייעוד של מגרש  5מאזור חקלאי לתיירות ותוספת
זכויות בנייה (תאי שטח מס' .)5A,5B
ה .שינוי ייעוד משצ"פ לשפ"פ של תא שטח מס' .7A, 7B ,9 ,8
ו .פיצול מגרש מס'  4לתאי שטח  4Aו–.4B
ז .פיצול מגרש מס'  5לתאי שטח  5Aו–.5B
ח .פיצול תא שטח מס'  7לתאי שטח  7Bו–.7C
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7327התשעו ,עמ'  ,9329בתאריך
.24/8/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון08- :
 .6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חבל
אילות ,אילות טלפון ,08-6355819 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :עומר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
614-0333435
שם התכנית :בנין שיא-מגרש מס'  8אזור תעשיה עומר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עומר
מופקדת תכנית מפורטת מס' 614-0333435 :גרסת :הוראות 18 -
תשריט 12 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /14מק1008 /
שינוי
כפיפות  /14בת61 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עומר רחוב :הגורן  ,10אזור תעשיה עומר
קואורדינטה X: 184283
קואורדינטה Y: 576063
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 38581 :חלקות במלואן.9 :
גוש 38581 :חלקי חלקות.68 ,65 :
מגרשים:
 8בהתאם לתכנית  /14בת61 /
 8בהתאם לתכנית  /14מק1008 /

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת הפוטנציאל השיווקי של הבניין,
ע"י תוספת זכויות בנייה ותוספת קומות.

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי ,הגדלת מס' יח"ד וקביעת מס' מבנים במגרש 143
שכונה  3ערערה בנגב.

עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת זכויות בנייה.
ב .קביעת הוראות שימושים ומגבלות בנייה ובכללם תוספת
שתי קומות.
ג .קביעת הוראות בינוי.
ד .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת זכויות הקרקע לבנין מגורים א' .מ– 40%ל–96.6%
שטחים עיקריים.
ב .הגדלת מס' יח"ד מ– 2יח"ד ל– 4יח"ד.
ג .הגדלת מס' מבנים במגרש מ– 1ל– 2מבנים.
ד .קביעת גובה הבנייה מ– 2קומות ל– 3קומות.
ה .קביעת השימושים ,ההוראות ומגבלות הבנייה.
ו .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ז .קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
ח .קביעת שלבי ביצוע התוכנית.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
עומר ,רותם  1עומר  84965טלפון08-6291141 :
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 :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0325431
שם התכנית :מגרש  143שכ'  3ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0325431 :גרסת:
הוראות  6 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /1 /313 /03 /7א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערערה בנגב .143
קואורדינטה X: 202925
קואורדינטה Y: 563142
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 3/100084 :חלקי חלקות.1 :
גוש 5/100084 :חלקי חלקות.1 :
מגרשים:
 143בהתאם לתכנית  /1 /313 /03 /7א

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966 :
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 :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
652-0192617
שם התכנית :מגרש  26שכ'  4ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'652-0192617 :
גרסת :הוראות  11 -תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /318 /03 /7א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערערה בנגב רחוב :ערערה-בנגב . 26
מגרש  26שכ'  4ערערה בנגב
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100529 :חלקות במלואן.23 :
גוש 100529 :חלקי חלקות.208 ,198 :
קואורדינטה X: 200925
קואורדינטה Y: 563160
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מגרשים:
 26בהתאם לתכנית  /318 /03 /7א
מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין,הגדלת אחוזי בנייה ,תוספת קומה שלישית
והגדלת מס' יח"ד מ  2ל  4יח"ד במגרש  26שכ"  4ערערה בנגב.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א' בסך של 1000מ"ר ( 949מ"ר למטרות עיקריות ,ו– 51מ"ר למטרות שירות).
 הוספת קומה שלישית. הגדלת מס' יח"ד מ– 2ל– 4יח"ד. שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים. קביעת התכליות והשימושים. קביעת הנחיות לתשתיות. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7320התשעו ,עמ'  ,9057בתאריך
.15/8/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון ,08-6230966 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
652-0202978
שם התכנית :מגרש  98שכ' ד' שגב שלום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'652-0202978 :
גרסת :הוראות  12 -תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /7במ /19 /א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שגב שלום .
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100779 :חלקות במלואן.79 :
גוש 100779 :חלקי חלקות.105 :
קואורדינטה X: 184620
קואורדינטה Y: 566946
מטרת התכנית:
שינוי לתכנית מאושרת מס' /7במ19/א על ידי שינוי קוי בנין
והתאמתם למצב הקיים היום בשטח והגדלת אחוזי בנייה
למטרות עיקריות ולשירות הכולל :מחסן ,חנייה ,ממ"דים .חזית
מסחרית בגודל  70מ"ר למסחר קמעונאי לצרכי יום יום .תותר
הקמת שני מבני מגורים במגרש.
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עיקרי הוראות התכנית:
א  -תוספת חזית מסחרית לייעוד מגורים א'
ב -קביעת שימושים מותרים לכל יעודי הקרקע.
ג -קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בנייה.
ד -קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
ה -קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ו -קביעת הנחיות סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/6/2016ובילקוט הפרסומים  ,7283התשעו ,עמ'  ,7759בתאריך
.14/6/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון ,08-6230966 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
652-0380154
שם התכנית :מבני ציבור ,שכ'  ,7מגרש 203
ושכ'  ,20מגרשים  201ו– - 205תל שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'652-0380154 :
גרסת :הוראות  17 -תשריט 15 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
370 /03 /7
שינוי
 /2 /376 /03 /7א
שינוי
כפיפות 15 /172 /02 /7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל שבע .
שלושה מגרשי מבני ציבור בתל שבע
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100059 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100746 :חלקי חלקות.1 :
קואורדינטה X: 186941
קואורדינטה Y: 573998
מגרשים:
 203בהתאם לתכנית 370 /03 /7
 201בהתאם לתכנית  /2 /376 /03 /7א
 164בהתאם לתכנית 15 /172 /02 /7
 205בהתאם לתכנית  /2 /376 /03 /7א
מטרת התכנית:
לאפשר גמישות תכנונית במגרשים למבני ומוסדות ציבור ,עפ"י
צרכי הרשות המקומית.

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

עיקרי הוראות התכנית:
א .הוספת שימושים לשלושה מגרשים ביעוד מבנים ומוסדות
ציבור.
ב .הגדלת זכויות בנייה בשיעור של כ– 55%משטח המגרש.
ג .הגדלת תכסית מותרת בכל שלושת המגרשים עד ל–.50%
ד .התאמת קוי בניין לבנייה קיימת במגרש 203
ה .קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7313התשעו ,עמ'  ,9133בתאריך
.2/8/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון ,08-6230966 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'81 /135 /03/2 :
שם התכנית :בית צמוד קרקע במגרש א 540
שכונת יעלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'81 /135 /03 /2 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
18 /135 /03 /2
שינוי
46 /135 /03 /2
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רח' דישונים  ,540/1שכונת יעלים ,אילת
גבולות התכנית:
כמסזומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 40052 :חלקות במלואן.118 :
גוש 40052 :חלקי חלקות.10 :
קואורדינטה X: 195075
קואורדינטה Y: 386600
מגרשים:
 540א בהתאם לתכנית 18 /135 /03 /2
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה ,שינויי בקווי בניין ותוספת של שתי
יחידות אירוח.
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת זכויות בנייה.
ב .שינוי בקו בניין דרומי מ– 5מ' ל–.0
ג .שינוי בקו בניין צפוני מ– 4מ' ל– ,0לקומת הקרקע בלבד.
ד .שינוי בקו בניין מערבי עפ"י תשריט ונספח בינוי.
ה .תוספת שתי יחידות אירוח.

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/02/2016ובילקוט הפרסומים  ,6377התשעב ,עמוד ,2590
בתאריך .15/02/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון08- :
 .6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת,
חטיבת הנגב  1אילת טלפון ,08-6367114 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
603-0245266
שם התכנית :תוספת זכויות בנייה במבנה מסחרי -
רח' מצדה רובע י"א אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'603-0245266 :
גרסת :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
ד7 /592 /
שינוי
כפיפות 62 /101 /02 /3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד רחוב :מצדה . 102
המבנה המסחרי הקיים ברחוב מצדה מס'  102בחלקו הדרום-
מערבי של רובע י"א
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 2193 :חלקות במלואן.32 :
גוש 2193 :חלקי חלקות.47 :
קואורדינטה X: 165143
קואורדינטה Y: 631821
מטרת התכנית:
הסדרת מצב קיים ע"י תוספת זכויות בנייה עיקריות מעל
ומתחת לקרקע במבנה מסחרי והתאמת שטחי שירות ,תוספת
שימוש של חדר כושר ,שינוי קו בניין קדמי ושינוי נקודתי של
קו בניין צדדי וקביעת תכסית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הוספת  291מ"ר זכויות עיקריות ל– 319מ"ר זכויות עיקריות
מאושרות במגרש המיועד למסחר.
 .2קביעת שטחי שירות.
 .3תוספת שימוש של חדר כושר.
 .4סימון קו בניין עילי עבור סככות בחזית קדמית (דרומית)
לרחוב מצדה ,עד  3מ'.
 .5שינוי נקודתי של קו בניין צדדי (מערבי) מ– 4.00מ' ל– 2.80מ'.
 .6הגדלת תכסית מ– 40%ל–.48%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/08/2016ובילקוט הפרסומים  ,7320התשעו ,עמוד ,9050
בתאריך .15/08/2016
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אשדוד ,הגדוד העברי  10אשדוד  77100טלפון,08-8545304 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר טוביה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
616-0156265
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע  ,מתחם הבריכה,
מושב ערוגות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'616-0156265 :
גרסת :הוראות  33 -תשריט 23 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ד714 /
שינוי
ד1 /714 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערוגות רחוב :שד המייסדים .
בקצה הצפון מערבי של שד' המייסדים
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 2720 :חלקות במלואן.32 :
גוש 2720 :חלקי חלקות.28 ,27 :
קואורדינטה X: 177983
קואורדינטה Y: 627845
מטרת התכנית:
מטרת התכנית היא שינוי ייעוד משטח ספורט ליעוד "מבנים
ומוסדות ציבור " וקרקע חקלאית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד חלקה  32משטח ספורט ל"מבנים ומוסדות
ציבור" (תא שטח  )500וקרקע חקלאית (תא שטח )102
 .2קביעת שימושים ,זכויות ומגבלות בנייה בתא שטח מס'
500
 .3קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בנייה.
 .4הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .5הוראות בדבר איסור בנייה בתא שטח .102
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/06/2016ובילקוט הפרסומים  ,7246התשעו ,עמוד ,5160
בתאריך .10/04/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר
טוביה ,באר טוביה טלפון ,08-8503404 :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 :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'104/115/03/5 :
שם התכנית :מגרש  - B 250עין גדי  40נאות לון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'104 /115 /03 /5 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
שינוי
47 /115 /03 /5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :עין גדי . 40
שטח התכנית נמצא בשכונת נאות לון ,רח' עין גדי  ,40באר שבע
קואורדינאטה X 177820
קואורדינאטה Y 573360
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש 38324 :חלקי חלקות.85 :
גוש ,38324 :מוסדר ,חלקות במלואן.63 :
קואורדינטה X: 177820
קואורדינטה Y: 573360
מגרשים:
 B 250בהתאם לתכנית 47 /115 /03 /5
מטרת התכנית:
הגדלת שטח בנייה במגרש מס'  B 250באזור מגורים א' רח' עין
גדי ,שכונת נאות לון ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת היקפי בנייה למטרות עיקריות במגרש מס' ,250Bהמיועד לאזור מגורים א' וממוקם בשכונת נאות לון ,ב"ש
מ– 40%ל–.50%
 קביעת זכויות בנייה למטרות שרות מעל ומתחת לקרקע. שינוי בקווי בנין. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/07/2011ובילקוט הפרסומים  ,6278התשעא ,עמוד ,5999
בתאריך .10/08/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע ,בגין מנחם  2באר שבע טלפון ,08-6463807 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
605-0173245
שם התכנית :רחוב הרצל  ,85עיר העתיקה ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'605-0173245 :

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

גרסת :הוראות  26 -תשריט 16 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
שינוי
177 /03 /5
כפיפות 4 /08 /8
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :הרצל  ,85עיר העתיקה
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 38001 :חלקות במלואן.116 ,53 :
גוש 38001 :חלקי חלקות.117 :
קואורדינטה X: 180020
קואורדינטה Y: 572426
מגרשים:
 3בהתאם לתכנית 4 /08 /8
 116בהתאם לתכנית 177 /03 /5
התכנית מאפשרת:
 .1שינוי ייעוד קרקע ,ממסחר א' למגורים.
 .2הריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש.
 .3קובעת זכויות ומגבלות בנייה במגרש מס'  ,3רחוב הרצל 85
בעיר העתיקה
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע ,מאזור מסחרי למגורים
 .2קביית זכויות בנייה כוללים (עיקרי ושרות ,ומרחב מוגן)
בהיקף של .280%
 .3קביעת תכסית מרבית של 70%
 .4מס' יח"ד מרבית.8 :
 .5קביעת הוראות בנייה וגובה בניין עד  5קומות ,שתי קומות
עליונית מדורגות (חלקית)
 .6קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .7קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/07/2016ובילקוט הפרסומים  ,7309התשעו ,עמוד ,8980
בתאריך .27/07/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון08- :
 .6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע,
בגין מנחם  2באר שבע טלפון ,08-6463807 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
605-0242248
שם התכנית :בית קברות נוצרי ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'605-0242248 :
גרסת :הוראות  34 -תשריט 25 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
שינוי
181 /03 /5
כפיפות תממ23 /14 /4 /
כפיפות תמא19 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע .
גושים וחלקות:
גוש ,100257 :מוסדר ,חלקי חלקות.16 ,7 :
קואורדינטה X: 175576
קואורדינטה Y: 572403
מטרת התכנית:
הקמת בית קברות נוצרי בדרך ג'ו אלון לכיוון קיבוץ חצרים,
באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
הקמת בית קברות נוצרי על ידי:
 .1קביעת יעודי קרקע בית קברות ,דרכים והסדרת חניה ציבורית.
 .2קביעת שימושים מותרים.
 .3קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בנייה.
 .4קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .5קביעת הוראות בינוי ועיצוב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7320התשעו ,עמוד ,9052
בתאריך .15/08/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון08- :
 .6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע,
בגין מנחם  2באר שבע טלפון ,08-6463807 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0195800
שם התכנית :מגרש  - 68שכ'  - 5תל שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0195800 :גרסת:
הוראות  7 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
378 /03 /7
שינוי
כפיפות 15 /172 /02 /7
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל שבע ,מגרש  ,68שכונה  ,5תל שבע.
קואורדינטה X: 186667
קואורדינטה Y: 573594
גושים וחלקות:
גוש ,999999 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.9999 :
מגרשים:
 68בהתאם לתכנית 378 /03 /7
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א' למגורם ומסחר משולב במגרש 68
שכונה  5תל שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
א  -שינוי ייעוד ממגורים א' למשולב מסחר ומגורים.
ב  -קביעת זכויות בנייה למגורים למסחר.
ג  -קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ד  -קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה  -קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
ו  -קביעת מס' יח"ד ל  4יח"ד ,תוספת  2יח"ד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966 :
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 :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0218230
שם התכנית :תאי שטח  36,3600,37,3700שכ'  2ערערה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0218230 :גרסת:
הוראות  14 -תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /1 /311 /03 /7ב
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערערה בנגב . 37 , 36 , 3600
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תאי שטח  36,37,3600,3700שכ'  2ערערה בנגב
קואורדינטה X: 203475
קואורדינטה Y: 563425
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 4/100084 :חלקי חלקות.9998 :
גוש 5/100084 :חלקי חלקות.9999 :
גוש 10/100084 :חלקות במלואן.3 ,2 ,1 :
מגרשים:
 36בהתאם לתכנית  /1 /311 /03 /7ב
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת המצב הקיים ע"י הגדלת
זכויות בנייה למגורים תוך איחוד וחלוקה למגרשים 36-3600-
 37-3700שכ"  2ערערה בנגב.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א'הוספת קומה שלישית.הגדלת מס' יח"ד.שינוי קווי בניין בהתאם לקיים.קביעת התכליות והשימושים.קביעת הנחיות לתשתיות.קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966 :
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 :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי ,בני שמעון ,אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס'539 /02 /51 :
שם התכנית :מרחב יערות אופקים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס'539 /02 /51 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
139 /102 /03 /23
		
שינוי
392 /03 /7
		
שינוי
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שינוי
		
שינוי
		
שינוי
		
שינוי
		
שינוי
		
שינוי
		
שינוי
		
שינוי
		
פירוט
		
פירוט
		
פירוט
		
פירוט
		
פירוט
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א

2 /305 /02 /7
305 /02 /7
8 /236 /03 /7
357 /03 /7
146 /03 /7
8 /101 /02 /23
392 /03 /7
2 /101 /02 /23
תמא22 /
תמא3 /
תממ14 /4 /
תמא22 /
תמא8 /
תמא /34 /ב5 /
תמא34 /
486 /03 /7
תתל14 /4 /
תמא3 /
תמא /37 /א1 /
470 /03 /7
תממ23 /14 /4 /
357 /03 /7
תתל /14 /4 /ב
תמא /37 /ת
תמא8 /
תמא2 /8 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אופקים.
שדה תימן -אופקים ,אגן נחל פטיש
גבולות התכנית:
כמסומן בקו הכחול בתשריט
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100211/1 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100212/1 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100243/1 :חלקות במלואן.7 :
גוש 100243/1 :חלקי חלקות.12 - 8 ,6 - 2 :
גוש 100268/1 :חלקות במלואן.1 :
גוש 100269/1 :חלקי חלקות.11 ,2 :
גוש 100274/1 :חלקי חלקות.28 ,25 ,3 ,1 :
גוש 100282/1 :חלקי חלקות.37 - 36 ,32 ,18 - 17 :
גוש 100209/2 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100211/2 :חלקות במלואן.6 :
גוש 100211/2 :חלקי חלקות.5 - 1 :
גוש 100212/2 :חלקי חלקות.4 - 1 :
גוש 100242/2 :חלקי חלקות.13 ,1 :
גוש 100243/2 :חלקי חלקות.14 ,9 - 7 :
גוש 100268/2 :חלקות במלואן.1 :
גוש 100211/3 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש 100242/3 :חלקי חלקות.16 ,9 ,4 ,1 :
גוש 100268/3 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100211/4 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100268/4 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100282/4 :חלקי חלקות.3 - 1 :
גוש 100268/5 :חלקי חלקות.1 :
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גוש 100269/7 :חלקי חלקות.2 :
גוש 224 :חלקי חלקות.224 :
גוש 39557 :חלקי חלקות.143 ,138 ,126 ,125 :
גוש 100210 :חלקי חלקות.1 :
גוש 400018 :חלקי חלקות.1 :
גוש 400045 :חלקי חלקות.2 :
גוש 400452 :חלקות במלואן.1 :
לא מוסדר:
גוש 39654 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39655 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39657 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39659 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39660 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39661 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39662 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100211 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100212 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש 100229 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100242 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100243 :חלקי חלקות.3 - 1 :
גוש 100268 :חלקי חלקות.1 :
קואורדינטה X: 169000
קואורדינטה Y: 579000
מטרת התכנית:
דיוק ופירוט יערות בהתאם להוראות תמ"א22/
קביעה ופיתוח של מוקדי נופש.
שימור וטיפוח הנוף ,ערכי המורשת ורצועת הנחלים.
הסדרת זכויות מעבר לציבור בדרכים מקשרות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע חקלאית ליער.
 .2שינוי ייעוד קרקע מגן לאומי ליער על פי תמ"א .7/02/8
 .3שינוי ייעוד קרקע מאזור תעשיה ליער.
 .4שינוי ייעוד קרקע משטח למתקן הנדסי ליער.
 .5שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח ליער.
 .6שינוי ייעוד קרקע מדרך מוצעת ליער.
 .7קביעה מדויקת של גבולות היערות.
 .8קביעת ייעוד קרקע חקלאית ביער על פי תמ"א 4/22
ס' 15א'.
 .9פירוט התכליות המותרות בסוגי היער השונים עפ"י תמ"א
.22
 .10פירוט שימור טבע הנחלים.
 .11קביעת הוראות להתווית מערכת שבילים ודרכים.
 .12קביעת הוראות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב לשטחים
המיועדים לפיתוח.
 .13קביעת תנאים לביצוע התכנית.
 .14קביעת תנאים למתן היתר בנייה והוראות בעניין ניקוז,
נחלים וקווי תשתית.
 .15קביעת הוראות לשימור נכסי מורשת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/1/2016ובילקוט הפרסומים  ,7201התשעו ,עמ'  ,3368בתאריך
.9/2/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה

1809

אופקים ,שד הרצל  1אופקים  80300טלפון,08-9928542 :
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון ,בית קמה בית קמה
 85300טלפון ,08-6257920 :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מערבי ,טלפון ,08-6834700 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'5 /337 /03 /7 :
שם התכנית :מגרש  100שכונה  31כסייפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'5 /337 /03 /7 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
337 /03 /7
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כסייפה ,שכונה  31מגרש  ,100כסיפה
מרחב תכנון מקומי :שמעונים
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,100076/3 :מוסדר ,חלקי חלקות.1 :
גושים בחלקיות ,100076 :לא מסודר.
207950
קואורדינאטה X
קואורדינאטה Y
572439
מגרשים:
 100בהתאם לתכנית 337 /03 /7
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה למגרש מס'  100שכונה  ,31כסייפה.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש מס' 100(אזור מגורים א') ל– 100%מתוכם  83%המהווים שטחים
עיקריים ו* 17%שטחי שירות.
 קביעת התכליות ,השימושים והנחיות כלליות לתשתיות. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/03/2015ובילקוט הפרסומים  ,6681התשעד ,עמוד ,879
בתאריך .24/10/2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון ,08-6230966 :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 :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
652-0367698
שם התכנית :מגרש  105שכ ג שגב שלום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'652-0367698 :
גרסת :הוראות  5 -תשריט 4 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
2 /330 /03 /7
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שגב שלום רחוב :שגב-שלום . 105
מגרש  105שכ ג שגב שלום
גושים וחלקות:
גוש ,39772 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.9999 :
קואורדינטה X: 184777
קואורדינטה Y: 567325
מגרשים:
 105בהתאם לתכנית 2 /330 /03 /7
מטרת התכנית:
שינוי לתכנית מס'  2/330/03/7שכונה ג ביישוב שגב שלום
עבור מגרש  105לצורך הסדרת הבינוי הקיים [ע"י שינוי קווי
בניין] ,ולצורך תוספת של  2יח"ד במגרש.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א' בסך של 1000מ"ר מתוכם ( 905מ"ר למטרות עיקריות ,ו– 95מ"ר
למטרות שירות).
 הוספת קומה שלישית. הגדלת מס' יח"ד מ– 2ל– 4יח"ד למגרש. שינוי קווי בניין. קביעת התכליות והשימושים. קביעת הנחיות לתשתיות. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. קביעת הוראות בינוי ,פיתוח ועיצוב אדריכלי.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 4/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7294התשעו ,עמ'  ,8274בתאריך
.28/6/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון ,08-6230966 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
דוד לפלר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז דרום
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .4.1.2017
טל בוטל-שפיס ,עו"ד
בא כוח המבקשים

פר"ק 34980-11-16
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית משפט המחוזי מרכז

ובעניין פירוק עמותת התאגדות לתרבות גופנית הפועל
מרכז לאתלטיקה כבדה בתל–אביב-יפו ע"ש י"א חללי מינכן,
ע"ר ,58-015489-6

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

המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.

ובעניין פירוק חברת יו.אן .אספרסו בר  -פארק הברון
בע"מ ,ח"פ ,51-303147-6

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,18.1.2017בשעה .8.30

והמבקשים :סיון דקל ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רז מסורי ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,65ראשון לציון .75218

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
.4.1.2017
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 .4.1.2017

פר"ק 68988-09-16

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.9.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.1.2017בשעה .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 13.00
ביום .19.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רז מסורי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית משפט המחוזי מרכז

פר"ק 69086-09-16

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 38008-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת איי די איקס סנטר בע"מ ,ח"פ
,51-488664-7
והמבקשים .1 :קובי ברקוביץ .2 .ארתור קליבר .3 .דיאגו
קוסקוב ,ע"י ב"כ עו"ד טל בוטל-שפיס ,מרח' דרך בן גוריון ,2
רמת גן .5257334
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  18.1.2017בשעה .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 .4.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עידו הובלות ועבודות עפר ()2012
בע"מ ,ח"פ ,51-479649-9
והמבקש :דוד צ'רי ,ע"י ב"כ עו"ד רז מסורי ,מרח' ז'בוטינסקי
 ,65ראשון לציון .75218
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.9.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.1.2017בשעה .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 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
.19.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רז מסורי ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 13152-10-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.ס .נונה מאפה מתנה בע"מ ,ח"פ
,51-433091-9
והמבקשת :שני לביא.

( )4שם האגודה :מניבים בית עזרא  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-006128-3 :
המען :רח' הבנאים  ,5אשדוד.
תאריך רישום :כ"ח בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.10.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.1.2017בשעה .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 .2.1.2017

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )5שם האגודה :שירותי דרך מניבים בית עזרא  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006129-1 :
המען :רח' הבנאים  ,5אשדוד.
תאריך רישום :כ"ח בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )6שם האגודה :מתיישבי כפר ברוך  -אגודה שיתופית
להתיישבות קהילתית בע"מ.

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

מס' האגודה.57-006130-9 :

שני לביא ,המבקשת

המען :כפר ברוך ,ד"נ .30073
תאריך רישום :כ"ח בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :מתיישבי יבול  -אגודה שיתופית להתיישבות
קהילתית בע"מ.

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )7שם האגודה :גידולי שדה בחן  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-006131-7 :
המען :בחן ,ד"נ חפר.
תאריך רישום :כ"ח בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר .)2016

מס' האגודה.57-006119-2 :

סוג ראשי :חקלאות.

המען :יבול ,ד"נ הנגב .85487

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

תאריך רישום :י"ד בחשוון התשע"ז ( 15בנובמבר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )2שם האגודה :אבן מנחם  -ישוב קהילתי כפרי בע"מ.

( )8שם האגודה :מטעי מנרה סאסא  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-006132-5 :
המען :מנרה ,ד"נ הגליל העליון .1216500

מס' האגודה.57-006120-0 :

תאריך רישום :ז' בכסלו התשע"ז ( 7בדצמבר .)2016

המען :אבן מנחם ,ד"נ גליל מערבי .22860

סוג ראשי :חקלאות.

תאריך רישום :י"ד בחשוון התשע"ז ( 15בנובמבר .)2016

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )3שם האגודה :אנרגית שמש רפת העמק מונה נטו  -אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.

( )9שם האגודה :צומת מגדל עוז  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-006133-3 :
המען :מגדל עוז ,ד"נ מגדל עוז.

מס' האגודה.57-006127-5 :

תאריך רישום :ז' בכסלו התשע"ז ( 7בדצמבר .)2016

המען :יפעת ,ד"נ עמקים .30069

סוג ראשי :חקלאות.

תאריך רישום :כ"ח בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר .)2016

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
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( )10שם האגודה :חינוך  -אחוזת ברק  -אגודה שיתופית
לשירותים בע"מ.
מס' האגודה.57-006134-1 :

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

המען :אחוזת ברק ,ד"נ השושנים.
תאריך רישום :ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר .)2016
סוג ראשי :יצרנות שירותים ותחבורה.
סוג משני :שירותים.
( )11שם האגודה :אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית מגן
שאול בע"מ.
מס' האגודה.57-006135-8 :
המען :מגן שאול ,ד"נ גלבוע .1935200
תאריך רישום :ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )12שם האגודה :עסקי גניגר  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006136-6 :
המען :גיניגר ,ד"נ העמקים .365800
תאריך רישום :ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר )2016
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי סיווג אגודה
להלן נתונים בעניין האגודה:
שם האגודה :קיבוץ נחל עוז.
מס' האגודה.57-001286-4 :
המען :נחל עוז ,ד"נ נגב .85145
תאריך רישום :ז' בטבת התשי"ד ( 13בדצמבר .)1953
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
א' בכסלו התשע"ז ( 1בדצמבר )2016
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :הדיר  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
השם החדש :נתא"ם  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004489-1 :
מיום :ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר )2016
ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר )2016
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

החלפת מפרק
בעניין :דגי המפרץ אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן
 האגודה).מס' תיק.57-003725-9 :
ובעניין :החלפת מפרק.

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודות האגודות
השיתופיות ובהתאם להוראות תקנה  7לתקנות האגודות
השיתופיות (פירוק) ,התשמ"ד ,1984-אני מבטל בזה את מינוי
המפרק זועבי עבדלסלם ,ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת
 ,16410טל'  ,04-8613806פקס'  .04-6470963וממנה במקומו את
עו"ד גלעד אוברמן ,משלמה כהן ושות' צמח מפעלי ,מועצה
אזורית עמק הירדן  ,1510501טל'  ,04-6755533פקס' 04-6755534
צו הפירוק ניתן ביום  ,24.11.2016ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,7390התשע"ז ,עמ' .1142
ו' בכסלו התשע"ז ( 6בדצמבר )2016
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

צו פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות,
מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודה ברכת הארץ  -ברית סיוע
אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ,מס' האגודה.57-003421-5 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מהאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המען הנ"ל.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
כ"ג בתשרי התשע"ז ( 25באוקטובר )2016
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  1.9.2011ניתן צו לפירוק האגודה כרמי שמשון -
אגודה חקלאית שיתופית ברמת-טיומקין בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-001484-5וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,6295
התשע"א ,עמ'  ,6678והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,18.12.2016ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  9.10.2012ניתן צו לפירוק האגודה התיישבות
בעליה  -אגודה להתישבות קהילתית כפרית שיתופית
בע"מ ,מס' אגודה  ,57-003584-0וצו זה פורסם בילקוט
הפרסומים  ,6495התשע"ג ,עמ'  ,839והואיל והפירוק הנ"ל
הושלם ביום  ,12.12.2016ניתנת בזה הודעה כי רישום
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )3הואיל וביום  1.5.2016ניתן צו לפירוק האגודה מפרולייט
אחזקות  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-004541-9וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,7267
התשע"ו ,עמ'  ,6396והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
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 ,14.12.2016ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
י"ד בכסלו התשע"ז ( 14בדצמבר )2016
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על חזרה בדבר ביטול רישום אגודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  40לתקנות האגודות השיתופיות,
התשמ"ד ,1984-אני מודיע כי ביום  4.12.2016בוטל צו ביטול
רישום האגודה :בית הספר סולם צור  -אגודה חקלאית
שיתופית בע"מ ,מס' אגודה .57-002282-2
צו הביטול מיום  3.11.2016פורסם בילקוט הפרסומים ,7382
התשע"ז ,עמ' .893
ד' בכסלו התשע"ז ( 4בדצמבר )2016
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

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

ד"ר סמירנוב בע"מ
(ח"פ )514344027
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גנאדי
סמירונוב ,מרח' יצחק בן צבי  ,8פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/02/2017
בשעה  ,16:00אצל עו"ד רוזי פקירו ,רח' מונטיפיורי  ,41פתח
תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גנאדי סמירונוב ,מפרק

אינטליגרף מערכות תוכנה בע"מ
(ח"פ )51-231070-7

פרינס טריידינג חיפה  2002בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.1.2017בשעה  ,12.00במשרדי החברה,
רח' מצילתיים  ,15פרדס–חנה-כרכור ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי עמיר ,מפרק

א.מ.י.ם .יועצים בע"מ
(ח"פ )51-113017-1
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )513328575
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  20/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד
עובדיה ,מרח' נורי דוד  ,21טירת כרמל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.1.2017בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח'
רוקח  ,106רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/02/2017
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.

אחיקם ביתן ,מפרק
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עודד עובדיה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

אר איי ג'י
(ח"פ )513756304
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נפתלי וולך ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  16/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טליה יבין ,מבניין אמות השקעות ,קומה  ,8רח' ויצמן  ,2תל–
אביב-יפו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 20/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציונה
נטיף ,מרח' יהודה בורלא  ,50/1תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/05/2017
בשעה  ,12:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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

טליה יבין ,עו"ד ,מפרקת

ג'יני קלאב בע"מ
(ח"פ )515240505
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 15/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שאול יחזקאל הזנפלד ,מרח' סעדיה גאון  ,19קריית אונו,
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.
שאול יחזקאל הזנפלד ,עו"ד ,מפרק

עמר ,קרן הלוואות ליוצאים בשאלה
(ע"ר )580467082
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 26/11/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נפתלי וולך ,מרח' בצלאל יפה  ,7תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

נעם  -מים וביוב בע"מ
(ח"פ )511470817
(בפירוק מרצון)

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

יאלו טכנולוגיות (ישראל) בע"מ
(ח"פ )514883602
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 19/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אחיעד הראל ,מרח' מדינת היהודים  ,89הרצליה ,4614001
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.
אחיעד הראל ,עו"ד ,מפרק

י.ר.מ.ט .אחזקות ( )1998בע"מ
(ח"פ )512602707
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 05/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי
שמואלי ,מרח' רוממה  ,12תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רמי שמואלי ,מפרק

הוט ייעודית בע"מ
(ח"פ )514706373
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 18/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ז'א לוק
ברבי ,מיקום ,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.
ז'א לוק ברבי ,מפרק

מערכות ביומגנזיום בע"מ
(ח"פ )513748301
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  19/02/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' היצירה
( 3בית ש.א.פ קומה  ,)7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ויקטור תשובה ,עו"ד ,מפרק

ב'ק' יזמות ומינימרקטינג ( )2010בע"מ
(ח"פ )514479955
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  27/02/2017בשעה  ,08:00אצל המפרק ,רח' הברזל
 ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
נעם מנחם זוכמן ,עו"ד ,מפרק

א .אשטמקר אחזקות והשקעות בנכסים בע"מ
(ח"פ )515087625

(ח"פ )513672279

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  29/1/2017בשעה  ,11:00אצל עו"ד יורם פלץ ,רח'
תובל  ,34רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
איתן אשטמקר ,מפרק

שיר יבוא ושיווק ממתקים בע"מ
(ח"פ )511480949
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  15/02/2017בשעה  ,14:00אצל המפרק ,רח' יגאל
אלון  ,159תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עמרם גולן ,עו"ד ,מפרק

1 816

ק.א.ד .מערכות (ע.ד ).בע"מ
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  03/02/2017בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
המפלסים  ,17פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עמיחי דרזנר ,מפרק

דרים פור מושיאן בע"מ
(ח"פ )514895069
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  03/02/2017בשעה  ,09:00אצל המפרקת,
רח' הדקל  ,3/3בני עי"ש ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מרגריטה טריפונוב ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

סוואל נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )513953224

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל בורובסקי ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  03/02/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' דורון
מייבלום  ,7חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עופר רשף ,מפרק

סלבס בע"מ
(ח"פ )511278038

מורד את רוני מחפרונים בע"מ
(ח"פ )511651028
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  03/02/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' כפר
זיתים  ,1כפר זיתים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

שלמה מורד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  03/02/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,3רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מייקל סולומון ,מפרק

יוריס אסטרטגיות בע"מ
(ח"פ )514428382
(בפירוק מרצון)

רום שירותים ימיים בע"מ
(ח"פ )510767155
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  03/02/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' דולב
 ,141גאליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
נסים רום ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  03/02/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' קשאני
אליעזר  ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
דניאל מלצ'ט ,מפרק

בי.אם.די  -הנדסת מזון וטכנולוגיה בע"מ
(ח"פ )511778813
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  03/02/2017בשעה  ,10:00אצל מיכאל בורובסקי,
רח' רוממה  ,7תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

פי  2ידע מבצעי ויישום בע"מ
(ח"פ )51-418413-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אייל שימן ,מרח' דרך השרון  ,12ת"ד  ,5097כפר סבא  ,44150טל'
 ,050-6787687למפרק 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.

1817

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2017בשעה
 ,13.00אצל משרד עו"ד ברקן נגר ,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.
אייל שימן ,עו"ד ,מפרק

א.ד .שוסט מסגרות בע"מ
(ח"פ )51-118352-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
יוסף רוזנברג ,מרח' השילוח  ,4פתח תקווה ,טל' ,03-5798514
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  ,4.4.2017בשעה
 ,13.00אצל 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.
יוסף רוזנברג ,רו"ח ,מפרק

בטה נכסים הנדסה ובניין בע"מ
(ח"פ )51-394741-6
(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  ,4.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורנית אלבז ,מרח' מארק שגאל  ,120אשדוד ,טל' ,050-5558121
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.4.2016בשעה
 ,12.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורנית אלבז ,מפרקת

1 818

מ.ל .רכב ארגמן בע"מ
(ח"פ )51-472984-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד שי ישראל קאזי זאדה ,מרח' תדהר  ,17אור יהודה ,טל'
 ,03-6565700למפרק 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  ,4.4.2017בשעה
 ,15.30אצל רו"ח גולן פז ,רח' המסגר  ,56קומה  ,4תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שי ישראל קאזי זאדה ,עו"ד ,מפרק

ר.א רכב ארגמן בע"מ
(ח"פ )51-407712-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד שי ישראל קאזי זאדה ,מרח' תדהר  ,17אור יהודה ,טל'
 ,03-6565700למפרק 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  ,5.4.2017בשעה
 ,15.00אצל רו"ח גולן פז ,רח' המסגר  ,56קומה  ,4תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שי ישראל קאזי זאדה ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

אלכס ברקן בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נורית ויסבלום-נאמן ,מרח' האופה  ,1בית יעקובי ,ת"ד ,3608
קדימה  ,6092000טל'  ,052-2953515למפרקת 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 המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-456058-0
(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  ,28.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד שי ישראל קאזי זאדה ,מרח' תדהר  ,17אור יהודה ,טל'
 ,03-6565700למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.4.2017
בשעה  ,15.00אצל משרד רו"ח גולן פז ,רח' המסגר  ,56קומה ,4
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שי ישראל קאזי זאדה ,עו"ד ,מפרק

ג'י וורלד בע"מ
(ח"פ )51-483243-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד שי ישראל קאזי זאדה ,מרח' תדהר  ,17אור יהודה ,טל'
 ,03-6565700למפרק 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  ,5.5.2017בשעה
 ,15.00אצל רו"ח גולן פז ,רח' המסגר  ,56קומה  ,4תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שי ישראל קאזי זאדה ,עו"ד ,מפרק

אורי נאמן יזמות בע"מ
(ח"פ )51-370315-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.4.2017בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נורית ויסבלום-נאמן ,עו"ד ,מפרקת

ש.ח .מוצרי תינוקות בע"מ
(ח"פ )51-526003-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שרון כץ ,מרח' ההדרים  ,30שדה וורבורג ,ת"ד  ,363טל'
 ,052-8899494למפרק 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  ,6.4.2017בשעה
 ,10.00אצל עו"ד רותי מרכוס-כהן ,רח' התע"ש  ,10כפר סבא ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שרון כץ ,מפרק

טוב מקרקעין משפחה בע"מ
(ח"פ )51-507515-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד יוהאן אביב ,מרח' עקיבא אריה  ,4תל אביב  ,62154טל'
 ,054-2045130למפרק 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 ,10.4.2017
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.
יוהאן אביב ,עו"ד ,מפרק

שושנה א.ב בע"מ
(ח"פ )51-490832-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד יוהאן אביב ,מרח' עקיבא אריה  ,4תל אביב  ,62154טל'
 ,054-2045130למפרק 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 ,10.4.2017
בשעה  ,16.00במשרדי 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.
יוהאן אביב ,עו"ד ,מפרק

קיבורד הרמוני בע"מ
(ח"פ )51-292597-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ברכה רוזנבלום ,מרח' שתילי זיתים  ,4גני מודיעין  ,7192900טל'
 ,052-4412704למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.4.2017
בשעה  ,18.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברכה רוזנבלום ,מפרקת
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מיכה שכטר ניהול נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-450530-4
(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  ,7.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ענת קמינסקי ,מרח' שמשון  ,5פתח תקווה ,טל' ,03-5757330
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.4.2017
בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענת קמינסקי ,עו"ד ,מפרקת

אופל דיגיטלי בע"מ
(ח"פ )51-365809-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
פהימה ,מרח' הרימון ,משק  ,254מושב זיתן ,טל' ,054-9105499
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  ,27.4.2017בשעה
 ,20.00אצל משפחת פהימה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה פהימה ,מפרק

סינקו פתרונות בע"מ
(ח"פ )51-398424-5
(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

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
הילל בבייב ,מרח' המסגר  ,6אור יהודה ,טל'  ,03-5225704למפרק
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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.5.2017בשעה
 ,8.30במשרדי 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2017בשעה
 ,11.00במשרדי 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.

סעיד ריחאן ,עו"ד ,מפרק

הילל בבייב ,עו"ד ,מפרק

ווי קליניק  -שגית איש בע"מ
(ח"פ )51-514940-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

איסי תל אביב אף .אר .בע"מ
(ח"פ )51-510205-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מריאל אפלמן ,מרח' ויצמן  ,51קומה  ,3בית מידות ,תל אביב,
טל'  ,03-6911911למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד סנדרה זוהר-דוידי ,מרח' עוזי חיטמן  ,4/15חולון ,טל'
 ,052-2243209למפרקת 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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.5.2017בשעה
 ,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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.5.2017בשעה
 ,16.00אצל שלומי חסנוב ,רח' קדם  ,66שוהם ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

מריאל אפלמן ,עו"ד ,מפרק

סנדרה זוהר-דוידי ,עו"ד ,מפרקת

מרפאת "נוזהא-יפו" בע"מ
(ח"פ )51-270600-3
(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  ,5.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
סעיד ריחאן ,מרח' יפת  ,82תל–אביב-יפו ,טל' ,03-6816777
למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

גורט בע"מ
(ח"פ )515485555
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד שאול יחזקאל הזנפלד ,מרח' סעדיה גאון  ,19קריית אונו
 ,5551319למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 19/04/2017
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.
שאול יחזקאל הזנפלד ,עו"ד ,מפרק

ע.כ .אד-וייזר בע"מ
(ח"פ )515488161
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד שאול יחזקאל הזנפלד ,מרח' סעדיה גאון  ,19קרית אונו
 ,5551319למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
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.
שאול יחזקאל הזנפלד ,עו"ד ,מפרק

בראף  3000בע"מ
(ח"פ )511736951
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

אי .איי .אס( .ג'רו) אנגי'נרנט בע"מ
(ח"פ )511737272
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

אריסטולון בע"מ
(ח"פ )511798191
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

אנהרומה בע"מ
(ח"פ )511753436
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

איירוסטאר אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )511813941
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

פיננשל בול אנטרפרייז בע"מ
(ח"פ )511839938
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

פיננשל טרייד מרק בע"מ
(ח"פ )511839920
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

פוסט פקטום בע"מ
(ח"פ )511877292
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

מאטר גולד בע"מ
(ח"פ )511843617
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' חזקיהו המלך  ,41ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

בליץ אלקטריקל אלקטרוניק אנג'ינרינג ( )1993בע"מ
(ח"פ )511889131
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
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ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

רוק פיננס בע"מ
(ח"פ )511880254
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

גוד לוק פיננס בע"מ
(ח"פ )511943888
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' חזקיהו המלך  ,41ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

סוביקו מנג'מנט אנד טריידינג בע"מ
(ח"פ )511933533
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

אלאייר סיסטמס בע"מ
(ח"פ )511954984
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

סינטקו גלדיס בע"מ
(ח"פ )511944688
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7407כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

PROMOENGIN HOLDING LTD
(ח"פ )512047580
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

קרוצ'י יוניברסל טרדינג בע"מ
(ח"פ )511960221
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

ירולף  -אסמבלינג ,אינגנירינג אנד טרייד בע"מ
(ח"פ )512070368
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

בירו חאלם בע"מ
(ח"פ )512139940
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
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ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

אנזילם אביב בע"מ
(ח"פ )512139965
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

בומונט אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )511933442
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת
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גלאו אינבסטמנט בע"מ
(ח"פ )512210261
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
רות אזנקוט ,מרח' התקופה  ,13ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' חזקיהו המלך ,41
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רות אזנקוט ,מפרקת

אורן גביש בע"מ
(ח"פ )515248995
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  21/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן
גביש ,מרח' הזוהר  ,25תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/07/2017
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.
אורן גביש ,מפרק

מוסיכל  94אודיו וכלי נגינה ( )1996בע"מ
(ח"פ )512408964
(בפירוק מרצון)

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

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
הדס קרספי ,מרח' דרך בגין  ,23תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017
בשעה  ,17:00במשרדי החברה ,רח' מיזאן  ,12תל–אביב-יפו,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
הדס קרספי ,עו"ד ,מפרקת

א.ש.ת .תכנון ייזום ניהול והנדסה בע"מ
(ח"פ )512678228
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 14/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף שלמה תמיר ,מרח' שדרות רוטשילד  ,15תל–אביב-יפו
 ,66881למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף שלמה תמיר ,עו"ד ,מפרק

בים פאור סחר בע"מ
(ח"פ )512549742
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 29/11/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם
בלישה ,מרח' הרטום  ,12ירושלים ,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.
יורם בלישה ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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ספץ לומדה בע"מ
(ח"פ )514787498
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 20/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אילן רפפורט ,מרח' ריב"ל  ,7תל–אביב-יפו ,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.
אילן רפפורט ,עו"ד ,מפרק

א.צ.ע.ד אחזקות בע"מ

תתכנס ביום  10/02/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' שד'
הגעתון  ,30נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שי רובין ,מפרק

מאג'י מים בע"מ
(ח"פ )515080265
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  05/02/2017בשעה  ,11:00באסיפה טלפונית מספר
 ,072-2757509קוד  , ,1111לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רבקה עברון ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )512511247
(בפירוק מרצון)

אסק 4בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )514049725

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 21/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאור דגן ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

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.
ליאור דגן ,עו"ד ,מפרק

מידאס הפקות בע"מ
(ח"פ )513661603
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  05/02/2017בשעה  ,08:30אצל המפרק ,רח' שד'
מוריה  ,44חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  05/02/2017בשעה  ,10:00אצל עו"ד יריב דן ,רח'
דרך בגין  ,52תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יוסף אררה שחר שבח
מפרקים

חמש אבנים פיסול אמנותי ועבודות שיש בע"מ
(ח"פ )512432345
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  21/02/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' דרך
השעורה  ,36ינוב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יהודה גטה ,מפרק

רביב יהושע סיון ,עו"ד ,מפרק

רובין שי נאמנויות בע"מ

גואטה זרעים

(ח"פ )515304087

(ח"פ )513593566

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  05/02/2017בשעה  ,12:00במשרד דורון-הס ,עורכי
דין ,בית גאון ,רח' היצירה  ,29רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יובל דורון ,עו"ד ,מפרק

אינטנסיטי ייזום ובנייה בע"מ
(ח"פ )514637206
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  20/02/2017בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' ריב"ל
 ,7תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אילן רפפורט ,עו"ד ,מפרק

אינטנסיטי אחזקות בע"מ
(ח"פ )514429174
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  20/02/2017בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' ריב"ל
 ,7תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אילן רפפורט ,עו"ד ,מפרק

הדה מדיקל בע"מ
(ח"פ )51-346284-6

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2017בשעה  ,16.00במשרד
עו"ד אלון ,רסקי ושות' ,דרך בן גוריון  ,1מגדל ב.ס.ר  ,2בני ברק,
לשם פירוק החברה באין הצהרת כושר פירעון.

מיסב בע"מ
(ח"פ )51-007410-7

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' משה שרת  ,6תל אביב ,טל'  ,03-6246248פקס' .03-6246247
על סדר היום :דיון בהחלטת האסיפה הכללית של החברה
לפרק את החברה.
יניב הרשקוביץ ,עו"ד
בא כוח החברה
			

ג'רוזלם פילם וורקשופ
(ע"ר )58-059187-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,2.11.2016התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את גל גרינשפן ,מרח' סירקין ,13
גבעתיים ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
גל גרינשפן ,מפרק

צ'ויסס ישראל
(ע"ר )58-051357-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,9.11.2016התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את ליאת לביא ,מרח' ברנדיס  ,2תל אביב ,62001
למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
ליאת לביא ,מפרקת

אירה קבונובסקי ,מנכ"ל

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:
___________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"ה ,עמ' .204
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נועה חפצי-בה
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עליזה דהן

כתובת
מכבי  ,5נס ציונה

בן גוריון ,14
גבעת שמואל
מצדה ,100
יפה מסיקה
אשדוד
רנא פח'ר אלדין ירכה
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תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל
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