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הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
אני מודיעה לפי סעיף (241א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח
חדש] ,התש"ם( 11980-להלן  -הפקודה) ,כי עקב השינוי במדד
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
יחול שינוי בסכומים הקבועים בסעיפים (17 ,)1(7א)( )1ו–19א(א)
לפקודה ,מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017כדלהלן:
( )1החוב שחב החייב לנושה המבקש כאמור בסעיף  )1(7לא
יפחת מ– 86,270שקלים חדשים;

( )2חובותיו של החייב כאמור בסעיף (17א)( )1לא יפחתו
מ– 17,256שקלים חדשים;
( )3חובות החייב כאמור בסעיף 19א(א) עולים על  34,511שקלים
חדשים.
כ"ו בטבת התשע"ז ( 24בינואר )2017
(חמ -3-148ה)1

1

איילת שקד
שרת המשפטים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ'  ;639ס"ח התשנ"ו,
עמ'  ;60התשע"ד ,עמ' .551

הודעה על הארכת סמכויות של ועדות מקומיות לדון
בתכניות מסוימות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31א(ח) לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי לוועדות
המקומיות המפורטות להלן ממשיכה להיות נתונה הסמכות לפי
סעיף 62א(א )1לגבי התכניות הנקובות לצדן:
( )1לוועדה המקומית אשדוד לגבי תכנית  ,603-0323857אשר
הוחלט על הפקדתה ביום ג' בטבת התשע"ו ( 15בדצמבר
;)2015

( )2לוועדה המקומית ערבה תיכונה לגבי תכנית ,657-0259036
אשר הוחלט על הפקדתה ביום ט"ו בשבט התשע"ו (25
בינואר .)2016
ט' בשבט התשע"ז ( 5בפברואר )2017
(חמ )3-5376
משה כחלון
שר האוצר
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

מינוי המועצה להסמכת ימאים
לפי חוק הספנות (ימאים) ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  23 ,21ו– 24לחוק הספנות (ימאים),
התשל"ג ,11973-אני ממנה בזה את האנשים ששמותיהם מפורטים
להלן לחברי המועצה להסמכת ימאים:
נציגי הימאים:

1

אבי לוי		

יואב עמיר

		
תמיר מיכאלי

דוד ראובני

		
שמואל ניר

מיכל שוורצמן

ס"ח התשל"ג ,עמ' .329
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נציג הנוער העובד:
אמיר מושקט
נציגי בעלי כלי השייט:
		
אברהם אבוטבול
		
חני ביכלר
		
יניב ברור
מיכה וולך
עובדי המדינה ואנשי ציבור:
		
רונן אברמוב
		
מאיר אטיא
		
איב ביטון
		
בילי בירון
		
עמרם בן ישי
		
אדוארד ברסקי

אברהם ויצמן
עמנואל שמיר
יונה שמעון

גיורא דש
יהודה חיות
יוסף יוהנה
יגאל מאור
יעקב נחמן
מאיר ענבל

נציג לפי המלצת שר הביטחון:
רונן חג'ג'
נציגי ענף הדיג:
חגי נויברגר
גיא רובינשטיין.
יגאל מאור יהיה יושב ראש המועצה ורונן אברמוב  -סגנו.
מען המועצה :משרדי רשות הספנות והנמלים ,משרד
התחבורה ,שד' פלי"ם 15א ,קריית הממשלה ,בניין ב' ,חיפה.
מינוי זה מבטל כל מינוי קודם למועצה להסמכת ימאים.2
ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
(חמ -3-1060ה)1
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
 2י"פ התשע"א ,עמ' .1618

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות1926 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות( 1להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי יערות לעניין
ביצוע תקנות היערות (רישיון כריתה לעצי הדר ועצי אבוקדו)
(הוראת שעה) ,התשע"ז ,2016-ולעניין ביצוע תקנות היערות
(עצים שהובלתם טעונה רישיון  -הובלת עצי הדר ועצי אבוקדו
או חלקיהם) (הוראת שעה) ,התשע"ז:2016-
רונן שחף
		
פארוק דבור
שלמה סבג
		
סלימאן זועבי
רועי בן בנימין
		
סלמאן אלשיך
ניר אמל אבו דולה
		
יעל ברקוביץ
שמואל חדד.
תוקף המינוי מיום חתימתו וכל עוד המורשים משמשים
במשרתם.
ט' בשבט התשע"ז ( 5בפברואר )2017
(חמ )3-1385
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;600ס"ח התשע"ב ,עמ' .130

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

הודעה בדבר עדכון סכום היטל
לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-
1
בהתאם לסעיף 11י לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש
דצמבר  2016לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר  ,2015מיום
ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017סכומי היטלי ההטמנה
לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת ,בשנת ,2017
המופיעים בתוספת לחוק ,הם כלהלן:

טור א'
סוג הפסולת

טור ב'
סוג האתר
לסילוק פסולת

טור ג'
סכום היטל ההטמנה
(בשקלים חדשים לטון)
בשנת 2016

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,רח' :אל סוויח ,אזור אל סוויח ,שכ' ראס אל עמוד.
קואורדינטה X: 223301
קואורדינטה Y: 630430
גושים וחלקות:
גוש ,29988 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.21 ,20 ,19 ,18 ,14 :

פסולת מעורבת
או פסולת יבשה

אתר לסילוק
פסולת מעורבת

107.43

מגרשים:
 6בהתאם לתכנית 9053

פסולת יבשה

אתר לסילוק
פסולת יבשה

71.62

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומה ואגף חדש למגורים.

שאריות מיון
פסולת

אתר לסילוק
פסולת

107.43

בוצה

אתר לסילוק
פסולת מעורבת

143.24

בוצה
תעשייתית

אתר לסילוק
פסולת

47.75

פסולת בניין

אתר לסילוק
פסולת

4.77

י"ט בטבת התשע"ז ( 17בינואר )2017
(חמ )3-4552
2

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
2668
ביטול
62
ביטול
ביטול
9053
כפיפות  /5166ב
כפיפות מק /5022 /א

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשס"ז ,עמ'  ;88י"פ התשע"ו ,עמ' .3705

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0256792
שם התכנית :תוספת בנייה בשכ' ראס אלעמוד
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'101-0256792 :
גרסת :הוראות  15 -תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך יעודי קרקע כמפורט להלן:
א .ממגורים  5מיוחד ושטח ציבורי פתוח למגורים ב'
וממגורים  5לשטח ציבורי פתוח.
ב .מדרך כפרית לדרך משולבת.
ג .ממעבר ציבורי להולכי רגל לשביל.
 .2קביעת הבינויים הבאים בשטח:
א .תוספת אגף חדש למגורים בן  3קומות מעל קומת
חניה ומחסנים לשם יצירת  3יח"ד חדשות.
ב .תוספת קומה עיליונה מעל הבנין הקיים לשם יצירת 1
יח"ד חדשה.
 .3קביעת מס' הקומות ל  4קומות מעל קומת חניה.
 .4שינוי במס' יח"ד מ  2יח"ד ל  7יח"ד.
 .5קביעת היקף שטחי הבנייה ל  1259מ"ר.
 .6קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור ו/או להעתקה.
 .8קביעת קווי בנין חדשים לבנייה המוצעת.
 .9קביעת הוראות בינוי ,פיתוח ותנאים למתן היתר.
 .10קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .11קביעת הוראות הפקעה לשטחים ציבוריים.
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 -
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מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0295337
שם התכנית :תוספת קומות לבנין מגורים
בשכ' ראס אלעמוד
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'101-0295337 :
גרסת :הוראות  9 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
101-0092718
שינוי
2668
ביטול
62
ביטול
כפיפות מק /5022 /א
כפיפות  /5166ב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אימאם שאפעי סמ. 3
אזור אל סוויח,ש' ראס אל עמוד.
קואורדינטה X: 223132
קואורדינטה Y: 630447
גושים וחלקות:
גוש ,29988 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.1 :
מטרת התכנית:
תוספת קומות מעל בנין מגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד שטח ממגורים  5מיוחד למגורים ב'.
 .2קביעת בינוי בהתאם לנספח הבינוי.
 .3קביעת קווי בנין .
 .4קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
 .5קביעת מס' יח"ד ל 11-יח"ד.
 .6קביעת שטחי הבנייה בתחום התכנית ל 1190-מ"ר.
 .7קביעת בינוי בגובה  4קומות מעל קומה תת קרקעית.
 .8קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר רכב.
 .9קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה.
 .10קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .11קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
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 :
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0296350
שם התכנית :בניין מגורים חדש ,שכונת ג'בל אל מוכבר
 ירושליםנמסרת 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'101-0296350 :
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
 /2683א
ביטול
62
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות מק /5022 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,ג'בל אל מוכבר  -ירושלים
קואורדינטה X: 223615
קואורדינטה Y: 628900
גושים וחלקות:
גוש ,31249 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.1 :
מטרת התכנית:
הקמת מבנה מגורים חדש הכולל גן ילדים בקומת הקרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים  6למגורים ומבנים
ומוסדות ציבור.
קביעת מס' יח"ד לסה"כ  7יח"ד.
קביעת מס' הקומות המירבי ל– 4קומות בכול חתך מעל חניה
תת קרקעית.
קביעת גובה מרבי ל– 12.43מטר מעל .0.00
קביעת שטחי הבנייה המירביים לסה"כ הבניין ל 1338.59-מ"ר
קביעת קווי בניין מירביים חדשים.
קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.
קביעת הוראות בגין הריסה.
הקצאת שטח לצרכי ציבור בקומת הקרקע לשימוש גן ילדים.
קביעת הוראות להוצאת היתר 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
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תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון.02-6290263 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון02-6296811 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0302489
שם התכנית :הגדלת מס' קומות ומס' יח''ד
בית חנינה 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'101-0302489 :
גרסת :הוראות  23 -תשריט 11 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /7159ב
שינוי
62
ביטול
כפיפות מק /5022 /א
כפיפות  /5166ב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכונת אלאשקריה בית חנינה ,רחוב אלהודא
קואורדינטה X: 220976
קואורדינטה Y: 636824
גושים וחלקות:
גוש ,30615 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.172 ,171 :
מגרשים:
 171בהתאם לתכנית 3457א
172א בהתאם לתכנית /7159א
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה והגדלת מס' קומות .תוספת בנייה על
מבנה קיים ,והקמת בניין חדש בן  8קומות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד ממגורים  1מיוחד לאזור מגורים ב.
 .2שינוי ייעוד ממגורים  1מיוחד לאזור מגורים ג.
 .3שינוי ייעוד ממגורים  1מיוחד לשטח ציבורי פתוח.
 .4קביעת שטחי בנייה בהיקף של  3726.72מ''ר מתוכם 2431.62
מ''ר שטח עיקרי.
 .5קביעת קוו בניין.
 .6תוספת של  12יח''ד ל  10יח''ד מאושרות סה''כ  22יח''ד.
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 .7קביעת מס' קומות בתא שטח מס'  1ל  8קומות מעל 3
קומות חניה תת קרקעיות ,ובתא שטח מס'  2ל 3קומות.
 .8קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .10קביעת הוראות בגין גדר מבנה 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  9100701טלפון.02-6290263 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון02-6296811 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
101-0341941
שם התכנית :מוסד ציבורי ברחוב אבן יהושע ,7
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 מפורטת מס' 101-0341941 :גרסת:
הוראות  29 -תשריט 17 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
62
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אבן יהושע . 7
קואורדינטה X: 220950
קואורדינטה Y: 632725
גושים וחלקות:
גוש ,30064 :לא מסודר ,חלקות במלואן.66 :
מטרת התכנית:
בניית תוספת למוסד ציבורי על גבי בניין קיים בן  2קומות.
עיקרי הוראות התכנית:
א   .1 .שינוי ייעוד מאזור מגורים  4לאיזור למוסדות ומבני
  ציבור.
 .2שינוי ייעוד מאזור מגורים  4לדרך.
ב .הגדלת מס' הקומות מ– 2קומות ל– 5קומות מעל מפלס .0.00
ג .שינוי חלק מקוי בנין מאושרים וקביעת קוי בנין חדשים.

3793

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

שינוי חלק מהבינוי המאושר וקביעת בינוי חדש בהתאם
לנספח הבינוי.
קביעת גובהם המירבי ומס' הקומות המקסימלי של הבנינים.
קביעת הוראות בדבר בנינים ,גדרות ,חזיתות ועצים
לשימור ובדבר בנינים וגדרות להריסה.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
קביעת הוראות שימור.
קביעת הוראות בגין זיקת הנאה

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 -

עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת בנייה בקומת חניה ובקומות 1-4
 .2הריסה שטחים בנוים ללא התר
 .3הגדלת שטחי בנייה ל– 733.35מ"ר אשר מתוכם  406.5מ"ר
שטחים עיקריים ו– 326.5מ"ר שטחי שירות.
 .4קביעת קווי בנין לתוספות ,כאמור.
 .5קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .6קביעת הוראות בגין עצים לשימור
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

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0385971
שם התכנית :הרחבת דיור ברחוב גדעון האוזנר 13

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0404905
שם התכנית :מבנה לשימור בתוספת למבנה מגורים
בן  8קומות  -מקור חיים 55

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'101-0385971 :
גרסת :הוראות  6 -תשריט 2 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
2675
ביטול
 /2675א
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'101-0404905 :
גרסת :הוראות  15 -תשריט 11 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
62
ביטול
3045
ביטול
כפיפות מק /5022 /א
כפיפות 10038
כפיפות  /5166ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :האוזנר גדעון . 13
קואורדינטה X: 218175
קואורדינטה Y: 629615

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב מקור חיים ,שכונת מקור חיים.
קואורדינטה X: 220051
קואורדינטה Y: 628761

גושים וחלקות:
גוש ,30195 :מוסדר ,חלקות במלואן.219 :

גושים וחלקות:
גוש ,30130 :מוסדר ,חלקות במלואן.28 :

מטרת התכנית:
הרחבות דיור ליח"ד קיימות

3 794
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מטרת התכנית:
שימור בניין קיים ,הריסת תוספת בנייה שלא נכללות בבניין
המקורי ,והקמת מבנה מגורים בן  8קומות מעל  2קומות תת"ק
לחניה ובו  24יח"ד

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אליעזרוב . 3
קואורדינטה X: 220680
קואורדינטה Y: 633840

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע ממגורים  1למגורים ג'.
 .2קביעת הוראות לשימור מבנה קיים והריסת תוספות בנייה
שאינן חלק מהבניין המקורי,
 .3קביעת בינוי לתופסת של  8קומות מעל  2קומות תת"ק לחניה.
 .4קביעת קווי בנין חדשים.
 .5קביעת שטחי הבנייה מירביים.
 .6קביעת מס' יחידות הדיור ל.24-
 .7קביעת השימושים בשטח התכנית.
 .8קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בגין הריסת המבנה.
 .10קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולשימור.
 .10קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .11קביעת הוראות בגין שטח עם הנחיות מיוחדות.

גושים וחלקות:
גוש ,30105 :מוסדר ,חלקות במלואן.97 :

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון.02-6290263 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון02-6296811 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0417253
שם התכנית :תוספת בית כנסת מעל גני ילדים קיימים,
רחוב אליעזרוב ,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'101-0417253 :
גרסת :הוראות  11 -תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
2748
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

מטרת התכנית:
תוספת בית כנסת מעל גני ילדים קיימים ,רח' אליעזרוב,
תל-ארזה ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת שימוש של בית כנסת לשימוש המאושר בשטח
[גני ילדים] עפ"י תוכנית מס' .2748
 .2קביעת בינוי ,לתוספת  3קומות מעל הבניין הקיים ,לשם
הקמת בית כנסת מעל גני הילדים הקיימים בשטח,
בהתאם לנספח הבינוי.
 .3הגדלת מס' הקומות המירבי המותר בשטח וקביעתם ל–4
קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת וקומה אחת מתחת
למפלס הכניסה הקובעת.
 .4הגדלת שטחי הבנייה המירביים בשטח וקביעתם
ל– 1176.97מ"ר מתוכם  1131.34מ"ר שטחים עיקריים
ו– 45.63מ"ר שטחי שירות.
 .5שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים חדשים
לתוספת הבנייה כאמור.
 .6קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה
בשטח.
 .7קביעת הוראות בגין עץ לעקירה.
 .8קביעת הוראות בגין גדרות וחלקי מבנה 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  9100701טלפון.02-6290263 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון02-6296811 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /6970 :א
שם התכנית :תוספת  12יח"ד ו 2 -קומות לבנין
מגורים קיים  ,רח' בן ציון  ,קרית משה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /6970 :א

3795

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
ביטול
62
כפיפות 5022
כפיפות 5166

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ביטול
1358
62
ביטול
ביטול
1138
כפיפות  /5166ב
כפיפות 5022

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :בן ציון  ,11 , 12 , 10שכונת קרית משה,
קואורדינטה X 218/675
קואורדינטה Y 632/940
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :בר אילן . 43

גושים וחלקות:
גוש ,30157 :מוסדר ,חלקות במלואן.10 - 8 :
מטרת התכנית:
הוספת  8יח"ד ע"י תוספת של  2קומות לבנין מגורים קיים ברח'
בן ציון  , 10-12קרית משה  ,ירושלים.
הוספת חניון תת קרקעית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים  2לאזור מגורים ג'.
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה עבור חניה תת קרקעית.
 .3קביעת בינוי לתוספת  2קומות ,על  4קיימות לשם תוספת
 8יחידות דיור חדשות ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .4הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל.4523.09 -
 .5קביעת קוי בנין.
 .6שחזור הגינה שמעל החניון התת קרקעי.
 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועקירה.
 .8הנחיות לעיצוב אדריכלי.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .10קביעת שלבי ביצוע.
 .11קביעת הוראות להריסה.

גושים וחלקות:
גוש ,30080 :מוסדר ,חלקות במלואן.177 :
קואורדינטה X: 220507
קואורדינטה Y: 633426
מטרת התכנית:
תוספת  2קומות לצורך הוספת  2יח"ד חדשות
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים  3מיוחד למגורים ג
ב .קביעת בינוי לתוספות בנייה סטנדרטיות לשם תוספת 2
קומות לבנין קיים והרחבת מעלית קיימת לקומות אלו
בהתאם לנספח הבינוי
ג .שינוי בקוי בנין המאושרים וקביעת קוי בנין חדשים.
ד .הגדלת מס' הקומות מ– 4ל– 6מעל מפלס ה– 0.0ויציאה לגג
מחדר מדרגות.
ה .הגדלת מס' יח"ד מ– 2+10חנויות ל– 2+12חנויות.
ו .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ז .קביעת תנאים למתן ה.בנייה.
ח .קביעת הוראות בגין הריסה.
ט .הגדלת שטחי הבנייה בשטח ,וקביעתם ל– 1035.52מ"ר
(מתוכם שטחים עיקריים  870.74מ"ר  -מגורים ,ו– 28.60מ"ר
 מסחרי ,ו– 136.18מ"ר שטחי שרות).י .קביעת שימושים עבור חזית מסחרית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/11/2010ובילקוט הפרסומים  ,6163התשעא ,עמוד ,1210
בתאריך .25/11/2010

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/10/2015ובילקוט הפרסומים  ,7132התשעו ,עמוד ,669
בתאריך .22/10/2015

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

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון02- :
 .6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים,
ככר ספרא  1ירושלים טלפון ,02-6296811 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0095919
שם התכנית :תוספת  2קומות ברחוב בר אילן 43
ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0129189
שם התכנית :תוספת בנייה למוסדות "דור ודור"

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 101-0095919גרסת :הוראות  27 -תשריט 16 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

3 796

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 101-0129189גרסת :הוראות  14 -תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
62
ביטול
 /1973ב
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות 5022

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ביטול
 /2683א
62
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות מק /5022 /א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :האדמו"ר מלובביץ . 50
מגרש  610גובל בצידו הצפוני ברחוב האדמו"ר מלובביץ' .ממזרח
במבני ציבור ,ממערב בשצ"פ ומדרום בשטח שמורת טבע.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,ג'בל מוכבר

גושים וחלקות:
גוש ,30562 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.18 :
קואורדינטה X: 220955
קואורדינטה Y: 634969

גושים וחלקות:
גוש ,31251 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.102 :
קואורדינטה X: 223548
קואורדינטה Y: 627710

מגרשים:
 610בהתאם לתכנית במ /1973 /ב

מטרת התכנית:
תוספת  2קומות ו 4יח"ד לבניין קיים

מטרת התכנית:
קביעת הוראות בינוי להרחבת בית כנסת ומרכז רוחני "משכנות
דור ודור" מתוך שלושה בניינים צבוריים בשטח התכנית.

עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים  6לאזור מגורים א'
ב .קביעת בינוי לתוספת  2קומות.
ג .קביעת שטחי בנייה בהיקף של  857.5מ"ר.
ד .קביעת תוספת של  4יח"ד .בסה"כ  8יח"ד.
ה .קביעת תנאים למתן היתר בנייה
ו .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ז .קביעת הוראות בגין הריסה.
ח .קביעת הוראות בגין שימור ועקירת עצים.

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד ממבני ציבור למבנים ומוסדות ציבור.
 .2קביעת בינוי עבור הרחבת בניין ציבורי אחד בשטח
התכנית-בית כנסת ומרכז רוחני "דור ודור" ,בהתאם
לנספח הבינוי.
 .3קביעת שטחי בנייה.
 .4שינוי בקוי בנין וקביעת קוי בנין חדשים.
 .5קביעת מס' הקומות.
 .6קביעת השימושים המותרים לתוספות הבנייה במגרש
החדש של "משכנות דור ודור".
 .7קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .9קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/04/2016ובילקוט הפרסומים  ,7237התשעו ,עמוד ,4730
בתאריך .30/03/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון:
 .02-6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון ,02-6296811 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0204974
שם התכנית :תוספת בנייה ויח"ד בבנין קיים
בשכונת ג'בל מוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 101-0204974גרסת :הוראות  16 -תשריט 9 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/08/2016ובילקוט הפרסומים  ,7318התשעו ,עמוד ,8945
בתאריך .09/08/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון:
 .02-6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון ,02-6296811 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0237032
שם התכנית :תוספת בנייה לבניין מגורים קיים
בשכונת אצוואנה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 101-0237032גרסת :הוראות  17 -תשריט 12 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
3092
ביטול
62
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות מק /5022 /א
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,אצוואנה-ירושלים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים .

גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 29996 :חלקות במלואן.146 :
גוש 29996 :חלקי חלקות.900 :
קואורדינטה X: 222957
קואורדינטה Y: 632496

שטח התכנית נתחם ע"י הרחובות הבאים:
מדרום :רחוב רבן יוחנן בן זכאי ,מצפון :רחוב מעלה זאב,
ממערב :רחוב בן בבא ,ממזרח :קצה רחוב חלפתא.

מטרת התכנית:
תוספת בנייה ותוספת שתי קומות לבניין קיים למגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאיזור מגורים  5לאיזור מגורים ב' ולדרך.
 .2קביעת מס' יח"ד מרבי ל  9יח"ד.
 .3קביעת מס' הקומות ל  4קומות מעל קומת מרתף מחסנים
וחנייה תת קרקעית.
 .4קביעת סך השטחים בתכנית ל  2086מ"ר.
 .5קביעת קוו בניין חדש.
 .6קביעת הוראות בגין גדרות/מבנים להריסה.
 .7קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור/העתקה.
 .9קביעת שלבי הביצוע למימוש התכנית.
 .10קביעת הוראות הפקעה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7347התשעו ,עמוד ,10122
בתאריך .20/09/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון:
 .02-6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים טלפון ,02-6296811 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0250563
שם התכנית :מתחם משתלת חוות הנוער הציוני-
שכונת קטמון ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'101- :
 0250563גרסת :הוראות  32 -תשריט 27 -
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
3128
ביטול
1643
ביטול
 /6961א
ביטול
כפיפות  /5166ב
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גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 30006 :חלקות במלואן.188 ,174 :
גוש 30123 :חלקות במלואן,90 ,89 ,88 ,87 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,79 :
.104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91
קואורדינטה X: 219700
קואורדינטה Y: 629550
מגרשים:
 23בהתאם לתכנית 3128
 1בהתאם לתכנית 3128
 12בהתאם לתכנית 3128
מטרת התכנית:
הקמה ופיתוח של מבני מגורים חדשים לבניית  316יח"ד תוך
שילוב שימושי מסחר ושירותים קהילתיים לאורך רח' רבן יוחנן
בן זכאי ,מבנים ומוסדות ציבור ושטחי ציבור פתוחים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
מיעוד אזור מגורים  ,1דרך מאושרת ,מבנה ציבור ,מסחר,
שטח ציבורי פתוח ,מעבר ציבורי להולכי רגל ליעודים
הבאים :מגורים ג' ,מגורים ד' ,שצ"פ ,דרך מוצעת ,מבנים
ומוסדות ציבור ,דרך מאושרת
 .2קביעת מגרשים למגורים להקמת  6מבני מגורים חדשים
בני  10-12קומות מעל מפלס כניסה קובעת בשטח התכנית.
 .3קביעת שטחי בנייה עבור מגורים ,ומבנים ומוסדות ציבור
 .4קביעת קווי בנין לכל אחד מן המגרשים המיועדים לבנייה.
 .5איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים בכל תחום התכנית.
 .6קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .7קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
 .8קביעת דרך לביטול.
 .9קביעת הוראות בדבר זיקות הנאה.
 10קביעת הוראות בדבר הנחיות מיוחדות.
 .11קביעת הוראו למתן היתר בנייה.
 .12קביעת הוראות בדבר חזית מסחרית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/08/2016ובילקוט הפרסומים  ,7318התשעו ,עמוד ,8946
בתאריך .09/08/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון:
 .02-6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים ,ככר ספרא  ,1ירושלים ,טלפון ,02-6296811 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.
.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0275503
שם התכנית :תוספת קומה מעל הבניין הקיים
ברחוב ח'לת משעל שכ' בית חנינה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 101-0275503גרסת :הוראות  15 -תשריט 12 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
במ /3457 /א
ביטול
62
ביטול
כפיפות  /5166ב
כפיפות מק /5022 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :ח'לת משעל  ,7בבית חנינא
גושים וחלקות:
גוש ,30615 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.136 :
קואורדינטה X: 221400
קואורדינטה Y: 637000
מטרת התכנית:
תוספת קומה אחת מעל הבניין הקיים לשם תוספת  2יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים ב'.
 .2קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים ,לשם
תוספת  2יח"ד חדשות ,הכל בהתאם לנספח הבינוי.
 .3הגדלת מס' יח"ד מ– 6ל– 8יח"ד.
 .4הגדלת מס' הקומות מ– 3ל– 4קומות מעל קומת חניה.
 .5הגדלת שטחי בנייה בתכנית וקביעתם ל– 1225מ"ר שטחים
מירביים.
 .6קביעת הוראות בינוי ופיתוח וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה.
 .7ביעת הוראות בגין שלבי ביצוע למימוש התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/08/2016ובילקוט הפרסומים  ,7313התשעו ,עמוד ,9114
בתאריך .02/08/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  9100701טלפון02- :
 .6290263וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים,
ככר ספרא  1ירושלים טלפון ,02-6296811 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
דלית זילבר
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

מחוז תל אביב
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית כוללנית מס':
501-0308296
שם התכנית :תכנית מתאר כוללנית בני ברק -
בב2035/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני
ברק מופקדת תכנית כוללנית מס' 501-0308296 :גרסת :הוראות
  17תשריט 15 -איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
בב572 /
שינוי
כפיפות תמא3 /
כפיפות תמא8 /23 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תממ5 /
כפיפות תממ1 /5 /
כפיפות תמא38 /
כפיפות תמא2 /4 /
כפיפות תממ2 /5 /
כפיפות תממ1 /1 /5 /
כפיפות תמא4 /18 /
כפיפות תמא /34 /ב3 /
כפיפות תתל18 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא3 /19 /
כפיפות תמא /1 /38 /א
כפיפות תמא /23 /א4 /
כפיפות תמא2 /38 /
כפיפות תמא3 /38 /
כפיפות תמא22 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
התכנית חלה על כל מרחב התכנון של העיר בני ברק.
קואורדינטה X: 184667
קואורדינטה Y: 666375
מרחבי תכנון גובלים :פתח תקוה ,גבעת שמואל ,רמת גן,
תל אביב-יפו.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גושים בשלמות,6790 ,6195 ,6190 ,6188 ,6124 ,6123 ,6122 ,6105 :
.7361
גוש 6184 :חלקות במלואן.199 - 179 ,166 - 134 ,128 :
גוש 6184 :חלקי חלקות.53 ,40 :
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גוש 6185 :חלקות במלואן,140 ,138 - 131 ,128 ,89 - 83 ,53 - 29 :
.180 ,179 ,176 ,174 ,167 ,166 ,163 ,162 ,159 - 156 ,151 ,150 ,143 ,142
גוש 6185 :חלקי חלקות.175 ,173 ,139 ,92 :
גוש 6187 :חלקות במלואן,47 - 43 ,41 - 17 ,15 - 14 ,6 ,2 - 1 :
,236 - 224 ,221 - 207 ,204 - 136 ,124 - 107 ,105 - 101 ,99 - 49
- 314 ,308 - 301 ,299 - 280 ,278 - 276 ,274 - 266 ,264 - 238
,417 - 399 ,397 - 389 ,375 - 363 ,360 ,358 - 341 ,338 - 325 ,319
.517 - 478 ,476 - 474 ,472 - 459 ,457 - 448 ,422 - 419
גוש 6187 :חלקי חלקות.12 :
גוש 6189 :חלקות במלואן,367 ,304 - 293 ,280 ,279 ,42 ,30 ,1 :
,734 ,731 - 729 ,726 ,723 ,716 ,713 ,703 ,700 ,674 ,673 ,410 - 377
,843 ,772 ,765 - 760 ,755 ,751 ,750 ,747 ,746 ,743 ,742 ,739 ,738
,1102 - 1099 ,1094 ,1092 - 1064 ,1062 ,966 - 960 ,866 - 860
.1116 - 1112
גוש 6189 :חלקי חלקות,717 ,714 ,712 ,709 ,707 ,704 ,701 ,316 :
.754 ,748 ,744 ,740 ,736 - 735 ,728 ,725 ,722 ,720
גוש 6191 :חלקות במלואן.20 :
גוש 6191 :חלקי חלקות.19 :
גוש 6192 :חלקות במלואן,48 - 37 ,35 ,33 - 30 ,27 ,25 ,21 ,14 :
,114 - 110 ,104 - 102 ,98 - 93 ,88 ,79 - 76 ,74 ,71 - 65 ,61 - 50
- 234 ,231 - 229 ,227 ,225 - 221 ,219 ,218 ,213 - 181 ,178 - 131
,268 - 265 ,263 ,261 ,257 ,255 - 252 ,250 - 247 ,245 - 241 ,239
,314 - 310 ,307 ,305 ,302 ,301 ,298 - 292 ,280 ,279 ,274 - 270
,356 ,354 - 347 ,345 - 344 ,337 ,336 ,328 ,323 - 321 ,318 - 316
,415 - 412 ,409 - 404 ,402 - 400 ,395 - 382 ,379 - 369 ,367 ,366
,447 ,445 ,444 ,442 - 439 ,437 - 433 ,429 - 426 ,422 ,418 - 417
,481 ,479 ,478 ,476 - 474 ,472 - 463 ,461 - 454 ,451 ,450 ,448
.512 - 501 ,499 - 489 ,487 ,484 - 483
גוש 6192 :חלקי חלקות.543 ,1 :
גוש 6193 :חלקות במלואן.471 :
גוש 6193 :חלקי חלקות.496 ,480 ,476 ,472 ,8 :
גוש 6194 :חלקות במלואן.228 ,204 ,201 :
גוש 6194 :חלקי חלקות.229 ,203 - 202 :
גוש 6196 :חלקות במלואן,41 - 37 ,35 - 28 ,26 ,21 ,12 ,3 - 2 :
,108 ,107 ,105 ,104 ,102 - 92 ,87 - 85 ,74 ,71 ,70 ,66 - 64 ,62 - 44
140 ,133 ,132 ,130 - 128 ,126 ,124 ,123 ,121 - 118 ,116 - 113 ,110
 ,179 - 172 ,170 - 168 ,166 ,164 ,163 ,159 ,157 ,154 - 152 ,150,337 - 310 ,307 - 290 ,287 - 206 ,200 ,199 ,196 - 186 ,184 - 182
.397 - 376 ,374 - 371 ,369 - 366 ,363 - 348 ,346 ,344 - 339
גוש 6196 :חלקי חלקות.370 :
גוש 6203 :חלקי חלקות.222 ,19 ,16 :
גוש 6640 :חלקות במלואן.162 ,101 ,73 - 72 ,67 - 66 ,2 - 1 :
גוש 6640 :חלקי חלקות.133 ,103 ,65 - 64 ,28 - 27 ,4 - 3 :
גוש 6641 :חלקות במלואן.92 - 91 ,89 - 81 ,79 - 33 ,31 ,13 - 4 :
גוש 6641 :חלקי חלקות.28 :
גוש 6642 :חלקות במלואן,33 - 28 ,26 ,24 - 17 ,14 ,10 ,9 ,6 ,4 ,3 :
.53 - 39 ,37
גוש 6642 :חלקי חלקות.5 :
גוש 6643 :חלקות במלואן,104 ,102 - 98 ,84 ,74 ,52 ,50 ,49 ,3 :
.112 ,110
גוש 6643 :חלקי חלקות.122 - 121 ,80 ,46 ,38 ,30 ,26 ,24 ,2 :
מטרת התכנית:
 .1ביסוס וחיזוק מעמדה של העיר בני ברק כעיר החרדית
המרכזית בישראל.

3 800

.2
.3
.4
.5
.6
.7

שמירה וחיזוק מעמדה של העיר כמרכז חינוך ,רוח ותרבות
לציבור החרדי בארץ ובעולם.
שיפור איכות החיים של התושבים על ידי פיתוח ושדרוג
המרחב הציבורי ,יצירת מרחבי ציבור ירוקים ,נגישים
ואיכותיים.
מתן אפשרויות מגוונות למגורים ,תעסוקה ,מסחר ומבני
ציבור.
פיתוח מערכת הדרכים והתנועה תוך מתן דגש על עידוד
הליכות.
קיום עיר מאוזנת כלכלית תוך מתן רמת שרות גבוהה
לתושב.
עידוד התחדשות העיר על ידי הריסה ובנייה מחדש של
בניינים בדרך של פינוי בינוי ותמ"א .38

עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות אשר מכוחן ניתן
יהיה להוציא היתרי בנייה.
 .2קביעת אזורי ייעוד ,הגדרת שימושים ,הוראות בינוי ונפחי
בנייה מרביים אותן ניתן יהיה לקבוע בתוכנית מפורטת
בכל אזור ייעוד.
 .3הגדרת אזורי ייעוד שונים למגורים והגדרת הזיקות ויחסי
הגומלין שבין השימושים באזורי המגורים.
 .4הגדרת מערך התנועה המקומי תוך קישור למערכת
התנועה הארצית במסוף הרכבת הכבדה ,הרכבת הקלה,
ומסופי אוטובוסים.
 .5הגדרת צירים ראשיים ,שדרות עירוניות ומשניות תוך
הגדרת מרחב השימושים המותרים בהם.
 .6קביעת הוראות להקמת מוסדות ציבור כמענה לחוסר
המשמעותי הקיים בשטחי קרקע למוסדות ציבור.
 .7קביעת הוראות לשיפור המרחב הציבורי תוך יצירת שטחי
ציבור מרובי תכלית.
 .8קביעת הנחיות וכללים להכנת תכניות מפורטות ,תכנית
שימור עירונית ,תכנית אסטרטגית לחינוך ותכנית לשימור
טבע עירוני.
 .9איתור מתחמים להצבת תשתיות כלל עירוניות ,קביעת
הוראות לטיפול בתשתיות קיימות והנחיות לביצוע
תשתיות חדשות.
 .10קביעת הוראות מעבר.
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 .00 :00-14 :11יש
לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם קיימים .העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בני
ברק ,ירושלים  58בני ברק  51100טלפון03-5776579 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
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מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב  -יפו

ג.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
507-0242644
שם התכנית :הרחבת מרכז עזריאלי  -תא4348 /

ד.

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' 507-0242644 :גרסת:
הוראות  73 -תשריט 32 -
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
תא /ד2651 /
שינוי
תא2599 /
שינוי
תא2043 /
שינוי
תא1985 /
שינוי
תאG /
שינוי
תא2774 /
שינוי
תא /2401 /ג
שינוי
תא2401 /
שינוי
תא /2401 /א
שינוי
תא /ע1 /
שינוי
תא /מק3639 /
שינוי
כפיפות תתל18 /
כפיפות תממ1 /5 /
כפיפות תמא3 /
כפיפות תמא /23 /א4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביב-יפו רחוב :דרך בגין . 136 , 132 , 138 , 134
קואורדינטה X: 180565
קואורדינטה Y: 664796
גושים וחלקות:
גוש ,7106 :מוסדר ,חלקות במלואן.83 ,81 :
מטרת התכנית:
א .תוספות זכויות בנייה ,גובה ושימושים למצב המאושר
לצורך הקמת מגדל לשימושים מעורבים ,הכולל עד 90
קומות ,תוך התחברות לקניון הקיים בקומות התחתונות
וקומות המרתף.
ב .קביעת הוראות בינוי ,תנאים להוצאת היתרי בנייה ושינוי
קווי בניין.
ג .שיפור וחיזוק המרחב הציבורי תוך יצירת חזית מסחרית.
ד .איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הקמת מגדל בן  90קומות בעירוב שימושים הכולל מסחר,
תעסוקה ,מגורים ,דיור מוגן ומלונאות בגובה כולל של 350
מ' מעל פני הים ,הכולל  110,200מ"ר עיקרי בתא שטח 100
וסה"כ  143,235מ"ר על קרקעי ו 53,731-מ"ר תת קרקעי.
ב .קביעת שטחים ציבורים בנויים בהיקף של עד  4,205מ"ר
עיקרי +שירות וקביעת הוראות המאפשרות את ביסוס
קירוי עתידי של נתיבי איילון.
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ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

שיפור וחיזוק המרחב הציבורי באמצעות הגדלת היקף
ורוחב המדרכות ,הגדלת היקף המעברים הציבורים
במפלסים שונים וקביעת הוראות לפיתוח ועיצוב המרחב
הציבורי.
שינוי קווי בנין ,קביעת הוראות בינוי ,קביעת זיקות הנאה
לצרכי ציבור וקביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
שינוי בינוי לצורך יצירת חזית מסחרית בתא שטח 101
(מגרש מרכז עזריאלי)
קביעת שינויים בכניסות ויציאות למתחם ,ביטול מבנה
חניה עילי וקביעת תנאים לפיתוח השטח.
קביעת גשרים להולכי רגל והסדרת מעברי הולכי רגל בין
אמצעי תחבורה שונים (רק"ל ורכבת ישראל).
קביעת שביל עירוני לאורך נתיבי איילון.
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בחלק מתחום 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
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל
אביב ,דרך בגין  125תל אביב-יפו  67012טל'  .03-7632588העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תל
אביב ,שד' בן גוריון  68תל אביב-יפו טל' 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 -
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':
304-0138370
שם התכנית :חפ 2299/ז - 1/הסדרת בנייה
ברח' הצלבנים 8
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
304-0138370
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 /גב
שינוי
חפ /229 /י
שינוי
חפ /229 /ה
שינוי
חפ /מק /1400 /יב1 /
שינוי
חפ /853 /א
שינוי

3801

שינוי
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

חפ /229 /ד
תממ6 /
חפ /מק /229 /י2 /
חפ /מק /1400 /יב4 /
חפ /1400 /יב
תמא38 /
חפ /מק /1400 /פמ
חפ /229 /י1 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :הצלבנים . 8
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11681 :חלקות במלואן.21 :
גוש 11681 :חלקי חלקות.28 ,27 :
מטרת התכנית:
שינוי זכויות והוראות הבנייה להסדרה ותוספת בנייה ברח'
הצלבנים 8
עיקרי הוראות התכנית:
 .1בתחום מגרש הבנייה:
 .1.1שינוי ייעוד מאזור מגורים א' עם הגבלות בנייה לאזור
מגורים ב' על פי מבא"ת
 .1.2תגבור זכויות בנייה עפ"י מדיניות עיריית חיפה לרח'
הצלבנים
 .1.3שינוי קווי בניין בהתאם למבנה הקיים בשטח
 .1.4קביעת קווי בניין לכיוון צפון מערב עבור מעלית,
מסדרון גישה תת קרקעי מהחניה למעלית וכן קווי
בניין לגשרי כניסה ומחסנים
 .1.5קביעת קו בניין עילי לגזוזטראות לכיוון צפון.
 .1.6תוספת  2יח"ד לבנין מעבר להיתר הבנייה המאושר -
סה"כ  4יח"ד.
 .1.7תוספת קומת מגורים לבנין וכן התרת  3קומות בחתך
באופן נקודתי ,ללא חריגה מגובה הבנין המותר של
 8.5מ' מפני קרקע טבעית(,למעט פיר המעלית).
 .1.8קביעת הוראות בינוי למרפסות ,תוך מתן אפשרות לקירוי
המרפסות בגג שטוח והתקנת רעפים ליצירת רצף עיצובי
 .2בתחום שצ"פ ושביל :קביעת קוי בניין ,זכויות בנייה
והוראות בנייה לצורך הקמת חניה מקורה למגורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/07/2016ובילקוט הפרסומים  ,7299התשעו ,עמוד ,8457
בתאריך .07/07/2016
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 :חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
302-0367151
שם התכנית :שכונת מגורים ליד נחל חדרה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
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מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה
מופקדת תכנית מפורטת מס'302-0367151 :
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
חד33 /
שינוי
שינוי
חד /מק /359 /ב
כפיפות חד1471 /
כפיפות תמא22 /
כפיפות חד1243 /
כפיפות חד /450 /ה
כפיפות חד2020 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חדרה רחוב :הרב מוהליבר ,רחוב :צה"ל .
תכנית זו חלה על שטח הסמוך לכניסה המזרחית לחדרה ,מצפון
לרחוב צה"ל וממערב לנחל חדרה.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 10021 :חלקי חלקות.54 ,26 ,24 :
גוש 10025 :חלקי חלקות.30 ,19 :
גוש 10026 :חלקות במלואן,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,13 ,9 ,8 ,6 :
,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23
.47 ,46 ,43 ,40
גוש 10026 :חלקי חלקות.58 ,56 ,12 :
גוש 10027 :חלקות במלואן.3 ,2 :
גוש 10027 :חלקי חלקות.1 :
גוש 10033 :חלקות במלואן.58 ,2 :
גוש 10033 :חלקי חלקות.97 ,96 ,5 :
גוש 12729 :חלקות במלואן.94 ,7 ,6 ,5 :
גוש 12729 :חלקי חלקות.92 ,71 ,70 ,51 ,8 :
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים של כ– 1,121יח"ד עם פתרונות דיור
מגוונים ,בצפיפויות בנייה של  4עד  18יח"ד לדונם עם שטחי
ציבור ,תוך יצירת פארק נרחב לאורך נחל חדרה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד אזור המאושר למגורים א' בתכנית חד33/
לאזורי מגורים ב' ,ג' ,ד' ואזור מגורים משולב במסחר,
למסחר ,למבנים ומוסדות ציבור ,לדרכים ולשטחים
ציבוריים פתוחים.
ב .קביעת זכויות בנייה ליעוד הקרקע השונים.
ג .הקצאת שטח לפארק לאורך נחל חדרה.
ד .איחוד השטח וחלוקתו מחדש ללא הסכמת בעלים בהתאם
לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה.1965-
ה .קביעת מערך דרכים חדשות.
ו .קביעת בינוי מנחה.
ז .קביעת זכויות והוראות בנייה ופיתוח השטח כולל
תשתיות ,ותנאים להיתר.
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
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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
חדרה ,הלל יפה  9חדרה  38100טלפון04-6303113 :
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 :פרדס חנה  -כרכור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
308-0399584
שם התכנית :תוספת יחידות דיור בחלקות 455 ,454
בגוש 10102
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס
חנה-כרכור מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'308-0399584 :
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
ש1 /
שינוי
ש209 /
שינוי
ש139 /
שינוי
כפיפות ש1182 /
כפיפות ש156 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פרדס חנה-כרכור רחוב :הדקלים . 143
יישוב :פרדס חנה-כרכור רחוב :הגפן . 6
גושים וחלקות:
גוש ,10102 :מוסדר ,חלקות במלואן.457 ,455 ,454 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממשקי עזר למגורים א' ,תוספת יחידות דיור
לסה"כ  6יחידות ,ומסדירה את דרך הגישה ע"י יצירת דרך
משולבת מרחוב הדקלים.
עיקרי הוראות התכנית:
א) איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
ב) שינוי ייעוד ממשקי עזר למגורים א' ודרך משולבת.
ג) שינוי ייעוד משביל הולכי רגל לדרך משולבת.
ד) הקטנת קוי בנין צידיים מ– 4מ' ל– 3מ'.
ה) קביעת מס' יחידות דיור.
ו) קביעת זכויות והוראות בנייה.
ז) שינוי שטח מגרש מינימלי שמותר להקים עליו יחידת דיור.
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
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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
פרדס חנה-כרכור ,דרך הבנים  20פרדס חנה-כרכור 37000
טלפון077-9779903 :
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 :מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
355-0372276
שם התכנית :תחמ"ג קישון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות
הכרמל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'355-0372276 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
ג580 /
		
שינוי
חפאג969 /
		
כפיפות
תמא /34 /ב5 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא78 /3 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מצפון לדרך  75וממזרח לאזור התעשייה והמסחר בצ'קפוסט.
מרחבי תכנון גובלים :זבולון.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11221 :חלקות במלואן.71 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,12 :
גוש 11221 :חלקי חלקות.66 ,33 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור שירותים טכניים ציבוריים ליעוד מתקנים
הנדסיים עבור תחנת מיתוג קיימת ושיפור דרך הגישה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת שימושים מותרים בשטח תחנת המיתוג.
ב .מתן הנחיות ותנאים למתן היתר בנייה למיבנים קיימים
ולמבנים עתידיים.
ג .הרחבת דרך  75וקביעת קו בנין מציר הדרך לצורך הסדרת
דרך גישה לאתר תחנת המיתוג.
ד .קביעת הנחיות סביבתיות.
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
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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
מורדות הכרמל ,כורי  2חיפה  33093טלפון04-8676296 :
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 :מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
355-0080515
שם התכנית :אזור תעסוקה בסיס הדלק בנשר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'355-0080515 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
מכ295 /
שינוי
ג580 /
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נשר רחוב :דרך בר יהודה .
תכנית זו חלה על שטח בסיס הדלק הקיים באזור התעשיה
בנשר ,בצמוד ומדרום לדרך בר יהודה.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11218 :חלקות במלואן.3 ,2 :
גוש 11218 :חלקי חלקות.50 ,49 ,46 ,42 :
גוש 12608 :חלקי חלקות.20 ,19 ,17 :
מטרת התכנית:
תכנון שטח למסחר ,תעסוקה ,משרדים ותעשיה עתירת ידע
באזור התעשיה נשר.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מתעשיה למסחר ותעסוקה.
ב .שינוי ייעוד מתעשיה לדרך.
ג .שינוי ייעוד מתעשיה לחניון.
ד .שינוי ייעוד מתעשיה לתעסוקה.
ה .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לתעסוקה.
ו .ביטול קטע דרך מאושרת.
ז .חלוקה למגרשים.
ח .קביעת קווי בנין למגרשים.
ט .קביעת דרכי גישה בתחום התכנית.
י .שינוי הסדרי גישה מדרך מס' ( 756דרך בר-יהודה).
יא .קביעת הסדרי תנועה וחניה.
יב .קביעת הוראות ע"פ תמ"א /34ב.4/
יג .קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.
יד .קביעת תנאים לבנייה ולפיתוח השטח.
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טו .קביעת זכויות והוראות בנייה ,הוראות בינוי ועיצוב,
תנאים להיתר ולפיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/07/2013ובילקוט הפרסומים  ,6649התשעג ,עמוד ,7727
בתאריך .22/08/2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי .וכן במשרדי :ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,כורי  2חיפה  33093טלפון:
 ,04-8676296וכל 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 אישור תכנית מתאר מקומית מס':
304-0095497
שם התכנית :חפ/1020/י'  -אוניברסיטת חיפה -
רט"ג  -חילופי שטחים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
304-0095497
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג532 /
שינוי
ג570 /
שינוי
חפ566 /1245 /
שינוי
חפ1464 /
שינוי
חפ /1942 /א /מכ438 /
שינוי
ג580 /
שינוי
חפאג726 /
שינוי
תמא8 /
פירוט
תממ6 /
פירוט
כפיפות תמא38 /
כפיפות תמא3 /38 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :שד אבא חושי – יישוב :נשר .
המתחם הדרום מזרחי של אוניברסיטת חיפה והמדרון בין
האוניברסיטה וכביש .705
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11882 :חלקות במלואן,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 :
,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28
.49 ,48 ,47 ,46 ,45
גוש 11882 :חלקי חלקות.99 ,98 ,97 ,96 ,51 ,50 ,20 ,19 ,18 ,6 ,5 :
גוש 11885 :חלקות במלואן.73 ,1 :
גוש 11885 :חלקי חלקות.87 ,84 ,80 :
גוש 11892 :חלקי חלקות.1 :
גוש 11893 :חלקי חלקות.1 :
מטרת התכנית:
מטרת התכנית לבצע חילופי שטחים בין רט"ג ואוניברסיטת
חיפה ,כך ששטח בנוי בתחום הגן הלאומי יועבר ליעוד של
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מבנים ומוסדות ציבור לחינוך (אוניברסיטה) ,ושטח המיועד
לאוניברסיטה יוגדר כחלק מהגן הלאומי .וכן לבצע הסדרה
סטטוטורית של מבנים שיש להם היתר בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מגן לאומי הכולל מבנים שיש להם היתר
בנייה ,למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
 .2שינוי ייעוד מאתר למוסד ציבורי לש.צ.פ .ולגן לאומי
ולמבנים ולמוסדות ציבור לחינוך עם הנחיות מיוחדות.
 .3קביעת זכויות בנייה בהתאמה לתכניות קודמות ומצב קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/03/2015ובילקוט הפרסומים  ,7001התשעה ,עמוד ,3968
בתאריך .08/03/2015
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 :ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,כורי  2חיפה  33093טלפון:
 ,04-8676296וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
354-0338756
שם התכנית :מבני חינוך ,ציבור ושטחים פתוחים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
354-0338756
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג /569 /א
שינוי
כפיפות תממ6 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא35 /3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר קרע .
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 12119 :חלקי חלקות.84 :
גוש 12127 :חלקי חלקות.62 :
גוש 12128 :חלקי חלקות.89 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,7 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמה והכשרה של מבני חינוך פרטיים,
מבנה ציבור ושטחים צבוריים פתוחים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1יצירת מסגרת תכנונית להקמה של מבנים ומסדות ציבור
המיועדים להפקעה לטובת הרשות המקומית.
 .2יצרת תא שטח רציף לשצ"פ ,המיועד להפקעה ע"י הרשות.
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התוויית מערכת דרכים ליצרת נגישות למתחם מוסדות
הציבור ולנגישות לשכונת המגורים הסמוכה.
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבני חינוך בבעלות פרטית.
 .4.1שינוי ייעוד שטח חקלאי לאזור מבנה חינוך בשטח
של  7606מ"ר
 .4.2שינוי ייעוד שטח חקלאי למבנים ומסדות ציבור
בשטח של  4324מ"ר
 .4.3שינוי ייעוד שטח חקלאי לשצ"פ בשטח של  3353מ"ר
 .4.4שינוי ייעוד שטח חקלאי לדרכים.
הכשרת מבנים קיימים ופיתוח.
סימון מבנים להריסה בדרכים ושטחים ציבוריים.
הסדרת חניה בתחום החלקה.
הכשרת בריכות השחיה עפ"י בנוי לרבות קרוי וסגירה
קבועים ,תהיה הפרדה מוחלטת ופיזית בין הברכות לבין
מתחם ביה"ס.
הוראות בטיחות עפ"י חוזר מנכ"ל,תנאי מחייב למתן היתר.
הפעלת בריכות השחיה בהתאם להנחיות ודרישות משרד
החינוך וחוזר מנכ"ל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/06/2016ובילקוט הפרסומים  ,7281התשעו ,עמוד ,7684
בתאריך .09/06/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  ,15חיפה  ,33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עירון,
עארה ערערה  30025טלפון ,04-6351789 :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 :רכס הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
356-0409417
שם התכנית :לשכת הרווחה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רכס
הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מס'356-0409417 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
עד /במ130 /
שינוי
עד300 /
שינוי
עד120 /
שינוי
עד202 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת יד לבנים נמצאת בדופן הצפון מערבית של הכפר והינה
שכונה חדשה יחסית והקיימת בגבול התכניות המאושרות
וגובלת בשכונת "אל ונסה" בצפון,שני המגרשים נמצאים
בכיוון החלק הגבוה מהכביש.
הקרקע הטבעית הקיימת הינה בשיפוע תלול וקשה ,הנקודה
הגבוהה ביותר במגרשים הינה כ 20 -מ' גובה מפני הכביש,
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גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11520 :חלקי חלקות.81 :
גוש 12652 :חלקי חלקות.115 ,108 ,82 ,75 :
מטרת התכנית:
הקצאת שטח בשכונת יד לבנים למבני ציבור בסמוך למבני
ציבור קיימים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מכביש ומגורים למבני ציבור ושביל משולב.
 .2שינוי ייעוד ממבנה ציבור לחניון ודרך.
 .3קביעת הוראות בנייה ,קווי בנין ,קביעת עקרונות בינוי
ותנאים למתן היתרי בנייה בתחום התכנית.
 .4הגדלת אחוזי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רכס
הכרמל ,אבא חושי שד עספיא  10דאלית אל-כרמל 30056
טלפון04-8399382 :
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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
353-0382705
שם התכנית :שינוי זכויות בנייה והוספת יחידת דיור
בזכרון יעקב
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'353-0382705 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ש215 /
שינוי
כפיפות ש383 /
כפיפות ש11 /
כפיפות ש /1121 /א
כפיפות מק /ש950 /
כפיפות ש /מק /383 /א
כפיפות ש /מק /950 /א
כפיפות ש1130 /
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כפיפות
כפיפות

ש /215 /א
ש390 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :זכרון יעקב רחוב :שד בן גוריון . 17
גושים וחלקות:
גוש ,11374 :מוסדר ,חלקות במלואן.77 :
מטרת התכנית:
תוספת של יח"ד אחת הכוללת הוספת שטחי בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת יח"ד  1במגרש.
 .2הגדלת זכויות הבנייה ב– 220מ"ר ליחידה החדשה.
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
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 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
353-0159608
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה בחלקה 71-11298
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'353-0159608 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ש445 /
שינוי
ש11 /
שינוי
כפיפות ש /מק /383 /א
כפיפות מק /ש950 /
כפיפות ש /1121 /א
כפיפות ש390 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :זכרון יעקב רחוב :כנפי נשרים . 17
גושים וחלקות:
גוש ,11298 :מוסדר ,חלקות במלואן.71 :
מטרת התכנית:
א .הוספת יח"ד .
ב .שינוי בקווי בניין עפ"י תשריט.

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

ג .הוספת קומה א מעל קומת קרקע מאושרת.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה העיקרי לכל החלקה עד .62.37%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/08/2016ובילקוט הפרסומים  ,7318התשעו ,עמוד ,8960
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
שומרון ,המיסדים  54זכרון יעקב  30950טלפון,04-6305522 :
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 :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
ענ /1239 /חפאג1377 /
שם התכנית :שכונה דרומית בג'ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ענ/1239 /
חפאג1377 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ענ328 /
שינוי
ענ1052 /
שינוי
ג400 /
שינוי
ענ165 /
שינוי
ג1009 /
שינוי
כפיפות תמא3 /
כפיפות תמא18 /4 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תממ6 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'ת  -שכונה דרומית.
גושים וחלקות:
גוש 8817 :חלקי חלקות.63 :
גוש 8841 :חלקות במלואן,40 ,33 - 32 ,30 ,27 ,23 - 19 ,12 - 3 :
.48 - 47 ,44
גוש 8841 :חלקי חלקות,34 ,31 ,29 ,28 ,26 ,24 ,18 ,16 - 13 :
.46 - 45 ,43 - 42 ,39 - 37
מטרת התכנית:
תכנון הדופן הדרומית של הישוב באמצעות התווית חלקה
הראשון של הדרך הטבעתית .שינוי ייעוד קרקע חקלאית למטרת
מגורים ויצירת מערכת דרכים בהתאם .הסדרת השימוש בבנינים
קיימים ללא היתר בנייה ע"י ייעוד הבנינים למגורים וקביעת
תנאי השימוש בבנינים ע"מ לפתח שכונת מגורים הכוללת
כ– 470יח"ד ,מבני ציבור ,תעסוקה ושטחים פתוחים.

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי יעד מקרקע חקלאית למגורים ב'.. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור מסחר ותעסוקה. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למבנים ומוסדות ציבור. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרכים ,דרכים משולבותושבילים.
 ביטול דרך. שינוי ייעוד דרך לשטח ציבורי פתוח ולדרך משולבת. הסדרת השימוש בבניינים קיימים ללא היתר בנייהוקביעת תנאי השימוש.
 קביעת הוראות וזכויות בנייה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/04/2015ובילקוט הפרסומים  ,7032התשעה ,עמוד ,5301
בתאריך .05/05/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עירון,
עארה ערערה  30025טלפון ,04-6351789 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
יוסף משלב
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גלילית ,עכו

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג21535 /
שם התכנית :מתאר עכו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג21535 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג849 /
שינוי
כפיפות תמא18 /
כפיפות תמא /11 /3 /ד
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תתל /12 /א
כפיפות תתל18 /
כפיפות תמא15 /23 /
כפיפות תמא1 /12 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא4 /18 /
כפיפות תתל12 /2 /
כפיפות תמא /34 /ב3 /
תמא13 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא23 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא35 /
אישור ע"פ תמ"א
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אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א

תמא3 /
תמא8 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עכו.
יישוב :מקומית מחוזית מחוז הצפון.
תחום העיר בכללותו.
גושים וחלקות:
גושים בשלמות,18005 ,18004 ,18003 ,18002 ,18001 ,10412 :
,18020 ,18019 ,18018 ,18017 ,18016 ,18015 ,18008 ,18007 ,18006
,18037 ,18036 ,18035 ,18034 ,18033 ,18025 ,18024 ,18022 ,18021
,18107 ,18106 ,18105 ,18104 ,18103 ,18056 ,18040 ,18039 ,18038
,19962 ,19961 ,18949 ,18553 ,18550 ,18520 ,18112 ,18109 ,18108
,19974 ,19973 ,19972 ,19971 ,19970 ,19969 ,19968 ,19967 ,19963
,19983 ,19982 ,19981 ,19980 ,19979 ,19978 ,19977 ,19976 ,19975
,19992 ,19991 ,19990 ,19989 ,19988 ,19987 ,19986 ,19985 ,19984
.21116 ,19996 ,19995 ,19994 ,19993
גוש 10411 :חלקי חלקות.10 :
גוש 10413 :חלקי חלקות.19 ,12 ,3 - 1 :
גוש 10443 :חלקות במלואן.4 :
גוש 10443 :חלקי חלקות.12 :
גוש 10524 :חלקי חלקות.50 ,44 ,38 :
גוש 10525 :חלקות במלואן.7 :
גוש 10525 :חלקי חלקות.6 ,4 :
גוש 12719 :חלקי חלקות.49 :
גוש 18030 :חלקות במלואן.27 ,24 ,6 ,4 :
גוש 18030 :חלקי חלקות.30 :
גוש 18031 :חלקות במלואן.26 ,24 - 22 ,20 - 14 ,12 - 1 :
גוש 18031 :חלקי חלקות.32 ,30 ,28 :
גוש 18032 :חלקות במלואן.4 - 1 :
גוש 18032 :חלקי חלקות.21 ,19 ,17 :
גוש 18041 :חלקות במלואן35 ,32 - 29 ,21 - 20 ,14 - 8 ,6 - 3 ,1 :
 .113 - 110 ,108 - 84 ,82 - 79 ,77 - 72 ,65 ,61 - 60 ,52 - 49 ,39גוש 18041 :חלקי חלקות.63 :
גוש 18042 :חלקות במלואן,87 - 84 ,81 - 48 ,46 ,34 ,26 - 24 :
.127 - 121 ,103 ,92
גוש 18042 :חלקי חלקות.136 ,131 ,116 ,114 ,21 ,15 :
גוש 18043 :חלקות במלואן.226 - 42 ,38 ,36 ,33 ,31 - 30 ,28 :
גוש 18043 :חלקי חלקות.34 ,3 :
גוש 18044 :חלקות במלואן.44 ,40 ,22 ,17 - 13 :
גוש 18044 :חלקי חלקות.43 ,19 :
גוש 18049 :חלקות במלואן.19 ,16 ,13 ,10 ,3 ,1 :
גוש 18049 :חלקי חלקות.20 :
גוש 18050 :חלקות במלואן,35 - 34 ,32 ,30 - 17 ,15 - 11 ,9 - 3 :
.48 ,46 ,40 - 37
גוש 18051 :חלקות במלואן199 ,195 - 45 ,43 - 42 ,36 ,6 ,3 - 1 :
 .219 ,217 - 216 ,214 ,212 - 211 ,207 - 202 ,200גוש 18051 :חלקי חלקות.40 :
גוש 18057 :חלקות במלואן.57 ,51 ,47 - 27 ,25 ,12 - 6 :
גוש 18057 :חלקי חלקות.48 ,16 :
גוש 18058 :חלקות במלואן.34 - 32 ,25 ,23 ,20 ,17 ,4 :
גוש 18110 :חלקי חלקות.15 - 14 :
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גוש 18111 :חלקות במלואן,42 ,40 ,38 ,32 ,29 - 23 ,19 ,5 - 4 :
.69 - 44
גוש 18111 :חלקי חלקות.33 ,12 ,10 :
גושים בחלקיות.60186 ,60185 ,60183 :
קואורדינטה X: 208500
קואורדינטה Y: 758700
מטרת התכנית:
הכנת תכנית מתאר כוללת לעיר ,אשר תאפשר פיתוח של העיר
תוך טיפול בנושאים הבאים:
א .מגורים :התחדשות עירונית של המרקם הקיים ,הקצאת
שטחים נוספים למגורים מגוונים שיספקו את צרכי העיר
בטווח הארוך עבור כ 85,000 -תושבים (כולל בשטח ביעוד
לתכנון עתידי) ,לרבות שטחי הציבור הנדרשים.
ב .דרכים :יצירת מערך דרכים עירוני מדרגי וברור ,יצירת
נגישות מתאימה לעיר העתיקה ,וחיבור חלקי העיר לרצף
עירוני שלם.
ג .תיירות ומסחר :פיתוח מרכז עירוני כמרכז בילוי ומסחר
אזורי ,פיתוח מערך איכסון מלונאי מגוון וייחודי הנשען
על נכסים מקומיים.
ד .תעסוקה :שדרוג אזור התעשייה לאזור תעשייה ומשרדים
הכולל מגוון שימושים.
ה .שטחים פתוחים ונוף :פיתוח מערך שטחים פתוחים
היררכי ,מסלולי הליכה ואופניים.
ו .שימור :קביעת הנחיות לשימור ,שחזור ,שיקום והחייאה
של אוצרות המורשת והתרבות של העיר.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת יעודי קרקע מוכללים בתחום התכנית ,וקביעת
שימושים מותרים ,הוראות וזכויות בנייה ליעודי קרקע
אלה.
ב .קביעת מתחמים לתכנון ,והנחיות להכנת תכניות מפורטות
במתחמים אלה.
ג .קביעת הוראות בנייה :זכויות בנייה ,צפיפות ,גובה בניינים
וכד'.
ד .קביעת הוראות להתחדשות עירונית.
ה .קביעת הנחיות סביבתיות.
ו .קביעת הוראות המתייחסות לחוף הים ומגבלותיו.
ז .קביעת הוראות לשימור ואתרי מורשת עולמיים.
ח .קביעת הוראות בנוגע לתשתיות כגון דרכים ,ביוב ,ניקוז
ומים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/12/2015ובילקוט הפרסומים  ,7168התשעו ,עמוד ,2041
בתאריך .20/12/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
עכו ,ויצמן  35עכו טלפון ,04-9956118 :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה מקומית מחוזית מחוז צפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  , 17000וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
מנהל התכנון .www.iplan.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :עכו

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג19503 /
שם התכנית :ביטול חלק מדרך  53שינוי בקוי בנין,
הגדלת אחוזי בנייה ,עכו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג19503 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג3658 /
שינוי
ג849 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עכו רחוב :הנדיב .
גושים וחלקות:
גוש 18103 :חלקות במלואן.147 :
גוש 18103 :חלקי חלקות.232 ,169 :
קואורדינטה X: 209225
קואורדינטה Y: 759750
מטרת התכנית:
הסדרת הבינוי הקיים בחלקה  147בגוש .18103
ביטול חלק מדרך מס' .53
הרחבת דרך מס' .54
הגדלת אחוזי בנייה.
שינוי בקווי הבניין.
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת הבינוי הקיים בחלקה  147בגוש .18103
ביטול חלק מדרך מס' .53
הרחבת דרך מס' .54
הגדלת אחוזי בנייה.
שינוי בקווי הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/10/2014ובילקוט הפרסומים  ,6904התשעה ,עמוד ,444
בתאריך .29/10/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
עכו ,ויצמן  35עכו טלפון ,04-9956118 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0331462
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה והקטנת קווי בניין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 261-0331462 :גרסת:
הוראות  21 -תשריט 14 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג7735 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כפר מנדא -שכונה מזרחית מס' בית 10
קואורדינטה X: 225254
קואורדינטה Y: 746633
גושים וחלקות:
גוש ,17572 :מוסדר ,חלקי חלקות.10 :
מטרת התכנית:
תכנית מפורטת בכפר מנדא להגדלת אחוזי בנייה
עיקרי הוראות התכנית:
תכנית מפורטת בכפר מנדא להגדלת אחוזי בנייה מ–92%
ל– 152%והגדלת מס' יחידות דיור מ– 3ל– 6יחידות.
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 הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם טלפון04-9502017 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0344903
שם התכנית :שינוי בהוראות ,זכויות וקווי הבנייה -
כפר מנדא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות
אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 261-0344903 :גרסת:
הוראות  9 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
גא /מק85 /02 /
שינוי
ג7735 /
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר מנדא ,שכונת אלזייתון ,צפונית מערבית לישוב.
קואורדינטה X: 225095
קואורדינטה Y: 746450
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 17572 :חלקות במלואן.90 :
גוש 17572 :חלקי חלקות.44 ,40 :
מטרת התכנית:
תכנית זו נערכה על מנת להסדיר את הוראות ,זכויות וקווי
הבניין על פי המצב הקיים והמוצע בשטח.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קווי בניין.
 .2העלאת אחוזי בנייה מ 92%-ל.140%-
 .3העלאת מס' קומות מ 2-ל 3-קומות.
 .4העלאת מס' יח"ד מ 3-ל 5-יחידות.
 .5שינוי ייעוד משביל לדרך משולבת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עין גב.
גושים וחלקות:
גוש 15115 :חלקי חלקות.24 :
קואורדינטה X: 261000
קואורדינטה Y: 743400
מטרת התכנית:
הרחבת חוות לולים קיימת
עיקרי הוראות התכנית:
שינויי עוד מקרקע חקלאית לשטח למבני משק
תוספת זכויות בנייה
קביעת הוראות לפיתוח ולמתן היתרי בנייה
קביעת הנחיות סביבתיות
הקלה מתמ"א  11/3ג' לצמצום רצועה לתכנון של דרך 918
מ– 150מ' ל– 43מ'
הקלה מתמ"א  35לפי סעיף  6.1.3בדבר אי צמידות דופן
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7318התשעו ,עמ'  ,8977בתאריך
.9/8/2016

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 בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם טלפון04-9502017 :

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המזרחי

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 -

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
251-0410696
שם התכנית :הסדרת מערכת דרכים צפון מערב עילבון
 -ג22742/

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :עמק הירדן

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20502 /
שם התכנית :הרחבת לולים עין גב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20502 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
ג12705 /
		
שינוי
תמא11 /3 /ב
		
כפיפות
תמא3 /34 /
		
כפיפות
תמא13 /
		
כפיפות
תמא4 /34 /
		
כפיפות
תממ9 /2 /
		
כפיפות
תמא35 /
אישור ע"פ תמ"א
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
עמק הירדן ,טלפון ,04-6757636 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 251-0410696גרסת :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
ג3138 /
שינוי
ג1230 /
שינוי
ג5516 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עילבון .צפון מערב עילבון
גושים וחלקות:
גוש 15408 :חלקות במלואן.10 :
גוש 15408 :חלקי חלקות.132 ,52 ,50 ,48 ,14 ,13 ,12 ,11 ,9 ,8 :
קואורדינטה X: 237900
קואורדינטה Y: 749900
מטרת התכנית:
הסדרת מערכת דרכים והרחבת השטח המיועד לפיתוח

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים ב' לדרך משולבת.
שינוי ייעוד ממעבר להולכי רגל למגורים ב'.
שינוי ייעוד משטח שלא חלה עליו תכנית מפורטת למגורים ב'.
הגדרת זכויות והוראות בנייה בשטח המגורים המוצע.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7378התשעז ,עמוד ,682
בתאריך .15/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור  15241טלפון,04-6772333 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד האוצר
.www.iplan.gov.il
יהונתן כהן-ליטאנט
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0363614
שם התכנית :בית מלאכה  -אזור תעשיה שפרעם
ג22416/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'261-0363614 :
גרסת :הוראות  14 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג3317 /
שינוי
ג9262 /
שינוי
ג9915 /
שינוי
ג7025 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם .
אזור תעשיה שפרעם שבמזרח העיר בצמוד למבנה ביטוח לאומי
גושים וחלקות:
גוש ,10286 :מוסדר ,חלקי חלקות.24 :
קואורדינטה X: 217220
קואורדינטה Y: 744588
מטרת התכנית:
הסדרת מסגרת תכנונית לבית מלאכה קיים באזור תעשיה שפרעם.
עיקרי הוראות התכנית:
א -הגדלת אחוזי בנייה ל  267%מתוכם  183%עקרי.
ב -שינוי בהוראות הבנייה.
ג -קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/10/2016ובילקוט הפרסומים  ,7363התשעז ,עמוד ,219
בתאריך .27/10/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
גבעות אלונים ,שפרעם טלפון ,04-9502017 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
204-0299982
שם התכנית :כפר יחזקאל -רה תכנון במושב
(ג)22556/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
הגלבוע מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 204-0299982
גרסת :הוראות 21-תשריט18-
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
ג4508 /
שינוי
ג8184 /
שינוי
ג14990 /
שינוי
ג12331 /
שינוי
ג12342 /
שינוי
ג1760 /
שינוי
כפיפות ג12932 /
כפיפות ג20259 /
כפיפות ג /גל /מק25 /
כפיפות ג /גל /מק66 /
כפיפות ג14405 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות ג /גל /מק48 /
כפיפות ג /גל /מק95 /
כפיפות תמא3 /
כפיפות תמא34 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תמא /34 /ב3 /
כפיפות תתל13 /6 /2 /
כפיפות ג11664 /
כפיפות תמא38 /
כפיפות ג13311 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר יחזקאל.
מושב כפר יחזקאל.
קואורדינטה X: 233535
קואורדינטה Y: 719542
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עין מאה'ל.
דרום מערב עין מאהל
קואורדינטה X: 232775
קואורדינטה Y: 735425

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 20593 :חלקי חלקות.78 ,59 ,58 ,56 ,31 :
גוש 23085 :חלקי חלקות,219 ,218 ,217 ,216 ,171 ,161 ,160 ,123 :
.226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220
גוש 23086 :חלקות במלואן.84 :
גוש 23086 :חלקי חלקות,143 ,125 ,124 ,97 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 :
.159 ,153 ,152 ,151 ,150
גוש 23087 :חלקי חלקות.157 ,143 ,81 ,73 :
גוש 23090 :חלקי חלקות.82 :

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 16933 :חלקי חלקות.111 :
גוש 16934 :חלקות במלואן.29 ,10 :
גוש 16934 :חלקי חלקות.100 ,97 ,31 :

מטרת התכנית:
רה תכנון במושב כפר יחזקאל.

מטרת התכנית:
הקמת תחנת שאיבה לביוב

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי גבולות מגרשים קיימים:
 שינוי מיקום נחלות חקלאיות ומגרשי מגורים. קביעת תאי שטח למתקנים הנדסיים. קביעת זכויות בנייה ,שימושים והוראות בינוי. התווית דרכים חדשות והתאמה לדרכים הקיימות. קביעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה. -הוספת שימושי פל"ח בנחלות.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד למתקנים הנדסיים
קביעת ייעוד לדרך מוצעת עם הנחיות מיוחדות
קביעת הוראות לפיתוח ושיקום נופי

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 הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע ,עין חרוד (מאוחד) טלפון04-6533237 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0374363
שם התכנית :תחנת שאיבה מערבית  - 1עין מאהל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא
העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס'  257-0374363גרסת:
הוראות  -11תשריט -5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג7609 /
שינוי
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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 ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  5נצרת עילית 17000
טלפון04-6468585 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
255-0349431
שם התכנית :מושב עבדון  -הרחבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס':
 255-0349431גרסת :הוראות  11 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
ג3578 /
		
שינוי
ג9955 /
		
שינוי
ג4401 /
		
שינוי
ג18328 /
		
שינוי
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ג19733 /
		
כפיפות
		
כפיפות
תממ9 /2 /
תמא35 /
		
כפיפות
תמא /34 /ב4 /
		
כפיפות
אישור ע"פ תמ"א
תמא22 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עבדון.
צמוד למושב עבדון מכיוון דרום-מערב
קואורדינטה X: 217200
קואורדינטה Y: 772550
גושים וחלקות:
מוסדר:
גושים בשלמות.18682 :
גוש 18600 :חלקי חלקות.1 :
גוש 18601 :חלקות במלואן,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2 :
.18 ,17 ,16 ,15
גוש 18601 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש 18602 :חלקות במלואן.18 ,17 ,16 :
גוש 18602 :חלקי חלקות.26 ,21 ,20 ,19 ,15 :
גוש 18604 :חלקי חלקות.1 :
גוש 18605 :חלקי חלקות.1 :
גוש 18676 :חלקות במלואן.2 :
גוש 18676 :חלקי חלקות.46 ,45 ,9 ,4 ,3 :
מטרת התכנית:
א .הרחבת מושב עבדון ב– 36יחידות דיור ,מ– 303יחידות
דיור ל– 339יחידות דיור.
ב .שדרוג מערכת הכבישים בין השכונה המוצעת לבין
המרכז והכניסה לישוב.
ג .הוספת כ– 12דונם שטח למבנים ומוסדות ציבור בישוב.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי למגורים ,דרך ושצ"פ.
ב .שינוי ייעוד קרקע ממבני משק למבנים ומוסדות ציבור ודרך.
ג .שינוי ייעוד קרקע מדרך למבני משק ,קרקע חקלאית ושצ"פ.
ד .שינוי ייעוד קרקע מאזור חממות ,שצ"פ ,שפ"פ וחורש לדרך.
ה .קביעת השימושים המותרים בכל תא השטח.
ו .קביעת זכויות והוראות 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 הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל ,מעונה טלפון:
04-9979659
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 -
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
209-0271445
שם התכנית :רמת דלתון  -מתקנים הנדסיים,
הרחבת מט"ש קיים והקמת מטפ"ח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרום
הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' 209-0271445 :גרסת:
הוראות  20 -תשריט 17 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
ג5452 /
		
שינוי
ג21344 /
		
שינוי
ג13979 /
		
כפיפות
ג18315 /
		
כפיפות
תממ9 /2 /
		
כפיפות
תמא35 /
		
כפיפות
תמא /34 /ב4 /
		
כפיפות
תמא3 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מתחם מט"ש דלתון
קואורדינטה X: 242975
קואורדינטה Y: 768491
מרחבי תכנון גובלים :מעלה נפתלי.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 14072 :חלקי חלקות.82 ,67 :
גוש 14073 :חלקות במלואן,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,19 :
,115 ,114 ,85 ,48 ,43 ,42 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30
.120 ,117 ,116
גוש 14073 :חלקי חלקות,75 ,74 ,61 ,49 ,47 ,44 ,41 ,22 ,20 ,18 ,17 :
.123 ,121 ,119 ,118 ,113 ,112 ,111 ,84 ,83 ,82 ,81 ,77 ,76
גוש 14074 :חלקות במלואן.11 ,10 ,9 ,8 ,7 :
גוש 14074 :חלקי חלקות.1 :
גוש 14075 :חלקות במלואן,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 :
.50 ,48 ,47 ,46
גוש 14075 :חלקי חלקות.51 ,36 ,35 :
גוש 14106 :חלקות במלואן.3 :
גוש 14106 :חלקי חלקות.4 ,2 ,1 :
גוש 14451 :חלקות במלואן.3 ,2 ,1 :
גוש 14451 :חלקי חלקות.8 ,6 ,4 :
גוש 14452 :חלקי חלקות,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,19 ,18 ,6 ,4 ,3 :
.37 ,31
גוש 14454 :חלקי חלקות.13 :
מטרת התכנית:
א .להסדיר סטטוטורית מצבו של חלק ממתקן לטיפול
בשפכים (מט"ש) הקיים ברמת דלתון ,ולאפשר ההקמה של
מבנים ומתקנים נוספים באתר  -כולל מאגר ביוב ,לשדרוג
הפעילות בו.
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ב .לאפשר ההקמה של מתקן לטיפול בפסולת חקלאית (מטפ"ח).
ג .קביעת תחום השפעה מפעילות המתקנים ההנדסיים כך
שבגבולו יותר לכל היותר יחידת ריח אחת כהגדרתה
במדריך לטיפול במטרדי ריחות ,יוני  ,2013בהוצאת
המשרד להג"ס ,או לפי כל דין.
עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד קרקע לשטח למתקנים הנדסיים והגדרת רצועת השפעה
ברוחב  300מ' סביב האתר.
התוויית דרך למתן גישה לאתר ע"י זיקת הנאה למעבר ברכב.
קביעת השימושים המותרים בכל תא השטח.
קביעת זכויות והוראות בנייה.
קביעת הוראות לשיקום נופי ולמזעור ההשפעה על הסביבה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מרום הגליל ,מירון  13910טלפון04-6919806 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
208-0401331
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים לדיור מיוחד
בחלקה  92גוש  19004כרמאיל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
כרמיאל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'208-0401331 :
גרסת :הוראות  12 -תשריט 11 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
גנ17007 /
שינוי
ג424 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כרמיאל רחוב :מצפה נוף  ,1בשכונה צפונית כרמיאל
קואורדינטה X: 228202
קואורדינטה Y: 758336
גושים וחלקות:
גוש ,19004 :מוסדר ,חלקות במלואן.92 :
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מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים לשטח דיור מיוחד לצורך הקמת הוסטל
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים לדיור מיוחד.הגדלת אחוזי בנייה.קביעת הוראות וזכויות בנייה.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל ,שד קק"ל  100כרמיאל  20100טלפון:
04-9085671
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
211-0304162
שם התכנית :תחנת משנה צפון נצרת ג22249/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 211-0304162 :גרסת:
הוראות  32 -תשריט 17 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
ג8952 /
		
שינוי
ג1352 /
		
שינוי
ג18951 /
		
שינוי
ג11810 /
		
שינוי
ג11561 /
		
כפיפות
תממ9 /2 /
אישור ע"פ תמ"מ
תמא /34 /ב3 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא22 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא3 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נצרת.
מדרום לאזור התעשייה נצרת ומדרום מזרח למחלף ציפורי.
קואורדינטה X: 226228
קואורדינטה Y: 736868

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

מרחבי תכנון גובלים :יזרעאלים.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 17609 :חלקי חלקות.11 ,8 ,7 :
גוש 17610 :חלקי חלקות.31 ,27 ,21 ,13 ,3 ,2 :
מטרת התכנית:
הקמת תחנת משנה פתוחה של חברת החשמל ,הסדרת דרך
הגישה וקביעת מסדרון למעבר קווי חשמל.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד לשטח מתקנים הנדסיים ולדרך מוצעת עבור
תחנת משנה פתוחה ודרך גישה.
 .2הקצאת שטח ביעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת למסדרון
תשתיות עילי למעבר קווי חשמל.
 .3שינוי ייעוד משטח מגורים ,תעסוקה ,מבנים ומוסדות
ציבור לשטח פתוח.
 .4קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית.
 .5קביעת זכויות ומגבלות הבנייה בשטח התכנית.
 .6מתן הנחיות סביבתיות.
 .7מתן הנחיות למעבר קווי חשמל.
 .8קביעת תנאים להיתר בנייה.
 .9שינוי בקווי 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 הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה נצרת ,נצרת  16000טלפון04-6459200 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המזרחי ,הגליל התחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
251-0216564
שם התכנית :ג - 21743/מעבר תת קרקעי כביש 65
 כפר תבורנמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'251-0216564 :
גרסת :הוראות  22 -תשריט 17 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג /במ48 /
שינוי
משצ82 /
שינוי
ג20140 /
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

שינוי
כפיפות
כפיפות
כפיפות

ג13661 /
תמא /34 /ב5 /
תמא3 /
ג /במ17 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר תבור .
מעבר מתחת לכביש  65בין שכונת אלונים לשכונת כרמי בנימין,
כפר תבור
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 17214 :חלקי חלקות.252 ,251 ,236 ,233 ,205 :
גוש 17855 :חלקי חלקות.38 ,20 :
גוש 17873 :חלקי חלקות.57 ,49 :
קואורדינטה X: 239294
קואורדינטה Y: 733425
מטרת התכנית:
מעבר תת קרקעי להולכי רגל ורוכבי אופניים בין השכונות
אלונים ושכונת כרמי בנימין (מתחת לכביש .)65
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משצ"פ לשביל.
שינוי ייעוד משטח ללא תכנון מפורט לשביל.
מעבר תחתי מתחת לדרך מאושרת (.)65
הסדרת ייעוד שצ"פ מדרום לדרך.
קביעת הוראות נוספות ותנאים למתן היתר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7338התשע''ו ,עמוד ,9629
בתאריך .11/09/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
הגליל התחתון ,טלפון ,04-6628210 :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור  15241טלפון,04-6772333 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
.www.iplan.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
257-0243477
שם התכנית :שכ' מגורים חדשה מתחם מס' - 6
כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא
העמקים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'257-0243477 :
גרסת :הוראות  29 -תשריט 16 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג8588 /
שינוי
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שינוי
שינוי
שינוי

ג19980 /
ג13251 /
ג1231 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר כנא.
קואורדינטה X: 233400
קואורדינטה Y: 739000
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 17397 :חלקות במלואן.72 ,34 ,32 :
גוש 17397 :חלקי חלקות.64 ,43 ,42 ,39 ,37 ,36 ,35 ,33 ,31 ,30 ,29 :
גוש 17398 :חלקי חלקות.52 ,49 :
גוש 17399 :חלקי חלקות.28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,20 :
גוש 17403 :חלקי חלקות.51 ,6 :
מטרת התכנית:
 תכנון שכ' חדשה. קביעת ייעודי קרקע לשימושים שונים. תכנון מערך תחבורה. שילוב שכונת מגורים קיימת לשכונה החדשה. קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המתחם.עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי לשטח ל: -
מגורים ,מבנים ומוסדות ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,דרכים וחניון.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת זכויות והוראות בנייה.
קביעת הנחיות לחלוקת החלקות למגרשים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  5נצרת עילית 17000
טלפון04-6468585 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0344986
שם התכנית :תכנון מערכת השבילים מחדש ,איחוד
וחלוקה ללא הסכמה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא
העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' 257-0344986 :גרסת:

3 816

הוראות  18 -תשריט 12 -
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
ג5507 /
שינוי
ג5249 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ריינה .
שכונה מערבית צמוד לשכונת אלסאפרה בנצרת
קואורדינטה X: 228950
קואורדינטה Y: 735575
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 17512 :חלקות במלואן.40 :
גוש 17512 :חלקי חלקות.46 ,45 ,42 ,39 ,37 :
מטרת התכנית:
תכנון מערכת דרכים ושבילים ואיחוד וחלוקה למגרשי מגורים
ללא הסכמה.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שביל להולכי רגל למגורים ב'
שינוי ייעוד מגורים א לדרך משולבת
שינוי ייעוד דרך להולכי רגל לדרך משולבת.
איחוד וחלוקה ללא הסכמה ע"י טבלאות האיזון.
הסדרת מערכת כבישים.
הגדלת זכויות בנייה ושינוי הוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  5נצרת עילית 17000
טלפון04-6468585 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
255-0335125
שם התכנית :נטועה  -שינוי הגדרות ממגרשים לנחלות
 ג22849/נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס':
 255-0335125גרסת :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
ג16504 /
שינוי
שינוי
מג /מק20 /2011 /
כפיפות ג4908 /
כפיפות ג12094 /
כפיפות מג /מק35 /2001 /
כפיפות ג13148 /
כפיפות ג14828 /
כפיפות ג752 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות ג9953 /
כפיפות ג5409 /
כפיפות ג13602 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נטועה .
מושב נטועה
קואורדינטה X: 230615
קואורדינטה Y: 774364
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 19692 :חלקות במלואן.7 :
גוש 19692 :חלקי חלקות.16 ,14 ,13 ,12 ,11 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4 :
גוש 19693 :חלקי חלקות,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,23 ,7 ,6 :
.68 ,66 ,42 ,41 ,39 ,38 ,37 ,35 ,34
גוש 19694 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש 19716 :חלקי חלקות.6 ,5 ,1 :
גוש 19717 :חלקי חלקות.9 ,8 ,5 ,4 ,1 :
גוש 19718 :חלקי חלקות.1 :
גוש 19727 :חלקות במלואן.9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 :
גוש 19727 :חלקי חלקות.1 :
גוש 19729 :חלקי חלקות.3 ,2 ,1 :
מגרשים:
 140בהתאם לתכנית ג16504/
 79בהתאם לתכנית ג16504 /
 81בהתאם לתכנית ג16504/
 137בהתאם לתכנית ג16504/
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע ממגורים א' למגורים בישוב כפרי (נחלות)
כדי לאפשר שינוי הגדרה של  7מגרשים ל 7-נחלות.
התכנית מוסיפה  7יחידות דיור ל 201-יחידות דיור מאושרות.
סה"כ  208יחידות דיור בישוב.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע ממגורים למגורים א' ומגורים בישוב כפרי.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה.

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

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 הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל ,מעונה טלפון:
04-9979659
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 -
אורי אילן
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז צפון

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 8938-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גרמס יבוא יצוא בע"מ ,ח"פ
,51-424243-7
והמבקש :איגור צימרמן ,ע"י ב"כ עו"ד גלעד סער ,מרח'
מנחם בגין  ,12רמת גן .5270001
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.11.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.3.2017בשעה .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  8.30ביום
.15.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .8.3.2017
גלעד סער ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 64017-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דרונט טכנולוגיות בע"מ ,ח"פ
,51-495242-7

3817

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד רחל בן רחמים-
סובול ,ממשרד וולפסון ויינשטיין ושות' ,הגן הטכנולוגי ,בניין
 ,1כניסה ג' ,מלחה ,ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.5.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .27.4.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

כהן ו/או עו"ד אורי פ' וינטר ואח' ,מרח' ז'בוטינסקי  ,100ת"ד
 ,3812פתח תקווה ,טל'  ,050-5911375פקס' .09-7418654
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.3.2017בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבינועם כהן ,עו"ד
באת כוח המבקשים

רחל בן רחמים-סובול ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 52236-01-17

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 4864-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ס.ע.ק תחזוקה ופרויקטים בע"מ ,ח"פ
,51-439500-3
והמבקש :חביב מטר ,ע"י ב"כ עו"ד מארון י' אבו נסאר,
מרח'  ,5017/53נצרת.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.11.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.3.2017בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  16.00ביום
.18.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מארון י' אבו נאסר ,עו"ד
בא כוח המבקש

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ליינום סיסטמס בע"מ ,ח"פ
 ,51-428451-2מדרך פיק"א  ,1פרדס–חנה-כרכור  ,3701401ע"י
ב"כ עו"ד חן אמסטר ואח' ,מרח' לינקולן  ,20בית רובינשטיין,
קומה  ,18תל אביב  ,6713412טל'  ,03-6254000פקס' .03-6254040
והמבקשים :בעלי המניות .1 :יובל ברזון .2 .אמיר הרשפלד.
 ,Terra Venture Partners Sca. Sicar .3ח"פ .00-012833-0
 ,Terra Venture Partners l.P 4ח"פ .00-001878-6
 .5דוד רבא (אזרח איטליה) ,דרכון מס'  .6 .31-978297-1רדיון
חברה להנדסה בע"מ ,ח"פ .51-003905-0
נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 3.4.2017
בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור 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 .12.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חן אמסטר ,עו"ד
בא כוח החברה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 9600-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א .גולץ יעד פרסום שיווק ויחסי
ציבור ,ח"פ ,51-364462-5
והמבקשים .1 :צפורה אורלייב ,מרח' שביל השבו 5ב ,עכו;
 .2סיון דהן ,מרח' הנריטה סולד  ,10כפר ביאליק;  .3יוסף גרין,
מת"ד  ,61216מרכז הכרמל חיפה ,כולם ע"י ב"כ עו"ד אבינועם

3 818

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 70614-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת להיט בראש (רשת) השקעות 2001
בע"מ ,ח"פ  ,51-310671-6מרח' אלברט שווייצר  ,42חיפה,

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

והמבקש :אסף שביב ,ע"י ב"כ עו"ד מנחם שח"ק ,מרח' הלל
 ,4ת"ד  ,2408ירושלים .9102301
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.4.2017בשעה .9.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.28.3.2017

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.3.2017בשעה .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 מארבעה עשר ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .8.30
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מנחם שח"ק ,עו"ד
בא כוח המבקש

אמיר פלמר ,עו"ד
המפרק הזמני
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 3388-02-17

בבית המשפט המחוזי מרכז

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
פר"ק 66466-01-17

ובעניין פירוק חברת א.ר .ארקום סחר בע"מ ,ח"פ
,51-409374-9

ובעניין פירוק חברת ר.ע .שטרן ניהול ואחזקות בע"מ ,ח"פ
,51-479536-8

והמבקשים :אלגוי צור ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד יניב בסט,
מדרך מנחם בגין  ,148תל–אביב-יפו ,טל'  ,03-6589878פקס'
.03-6426034

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

והמבקשת :בר עוף בע"מ ,ח"פ  ,51-022260-7ע"י ב"כ עו"ד
רמי פילו ,מרח' המסגר 52א ,תל אביב ,טל'  ,03-5626210פקס'
.03-5626212
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.3.2017בשעה .12.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .12.3.2017

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.3.2017בשעה .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 17.00
ביום .13.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רמי פילו ,עו"ד
בא כוח המבקשת

יניב בסט ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 25812-02-17

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 69863-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת סומו בישראל ,ע"ר ,58-042337-4

ובעניין פירוק חברת דיסקית בע"מ (בפירוק זמני) ,ח"פ
,51-053428-2

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

והמבקש :עו"ד אמיר פלמר ,המפרק הזמני ,מדרך בן גוריון
( 1מגדל ב.ס.ר  ,2קומה  ,)25בני ברק ,טל'  ,03-3730630פקס'
.03-3730650

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

3819

 ,4.4.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.22.3.2017
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 .22.3.2017
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

צדוק ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' הארבעה  ,10ת"ד  ,20609תל
אביב .61205
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.3.2017בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד פורר ,עו"ד אביב פריצקי ,עו"ד
באי כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 36851-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נתיבי בר ( )2005בע"מ ,ח"פ
,51-374019-1
והמבקשת :אס.פי.אי תמציות טבע סי אייץ' אס בע"מ ,ח"פ
 ,51-303471-0ע"י ב"כ עו"ד דוד פורר ,מגרוס קלינהנדלר ,חודק
הלוי גרינברג ושות' ,ועו"ד אביב פריצקי ,מטישמן ,פריצקי ,לוין,
צדוק ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' הארבעה  ,10ת"ד  ,20609תל
אביב .61205
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.3.2017בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד פורר ,עו"ד אביב פריצקי ,עו"ד
באי כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 36891-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק החברה עמקי המזרח בע"מ ,ח"פ
,51-449775-9
והמבקשת :אס.פי.אי תמציות טבע סי אייץ' אס בע"מ ,ח"פ
 ,51-303471-0ע"י ב"כ עו"ד דוד פורר ,מגרוס קלינהנדלר ,חודק
הלוי גרינברג ושות' ,ועו"ד אביב פריצקי ,מטישמן ,פריצקי ,לוין,
צדוק ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' הארבעה  ,10ת"ד  ,20609תל
אביב .61205
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.3.2017בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד פורר ,עו"ד אביב פריצקי ,עו"ד
באי כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 36925-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נתיבי תבואות בע"מ ,ח"פ
,51-314906-2
והמבקשת :אס.פי.אי תמציות טבע סי אייץ' אס בע"מ ,ח"פ
 ,51-303471-0ע"י ב"כ עו"ד דוד פורר ,מגרוס קלינהנדלר ,חודק
הלוי גרינברג ושות' ,ועו"ד אביב פריצקי ,מטישמן ,פריצקי ,לוין,

3 820

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 57926-02-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.מ.ח .לתשתיות בע"מ ,ח"פ
,51-343612-1
והמבקשים :עדנאן זועבי ,ע"י ב"כ עו"ד היתם דראושה,
מרח' ראשי ,ת"ד  ,1440עילוט .16970

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.2.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.5.2017בשעה .14.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.15.5.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
היתם דראושה ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 29402-12-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סנדוויץ' בר בעיר בע"מ ,ח"פ
,51-526291-3
והמבקשת :איזן ביחר לנקניק בע"מ ,ח"פ  ,51-036773-3ע"י
ב"כ עו"ד אסף דגני ואח' ,מרח' הלל יפה  ,23חדרה .3842402
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.12.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.4.2017בשעה .13.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .28.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .21.3.2017
אסף דגני ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 4601-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ד.ל .ול.י.ה החזקות בע"מ ,ח"פ
 ,51-465414-4מרח' דוד שוב  ,18ראש פינה,
והמבקשת :מ.ש .פיתוח עסקי בע"מ (בפירוק) ,ח"פ 51-
 ,516102-4ע"י המפרקים :עו"ד אורן הראל ,מרח' מונטיפיורי ,39
תל אביב  ,6520108טל'  ,03-5608880פקס'  ,03-5608890ועו"ד
אביתר נ' ורדי ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1רמת גן ,טל'
 ,03-7526633פקס' .03-7526888
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.3.2017בשעה .12.30
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 מיום .1.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורן הראל ,עו"ד אביתר נ' ורדי ,עו"ד
המפרקים הזמניים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 6509-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אי.אס.איץ בית תוכנה ליישומים
בע"מ ,ח"פ ,51-431244-6
והמבקש :רפאל כסיף ,מרח' גולן  ,36/11קריית מלאכי.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.5.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רפאל כסיף ,המבקש

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
בעניין :ש.צ.פ .מוצרי אריזה פלסטיים  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ ,מס' האגודה.57-004250-7 :
ובעניין :הפיכת האגודה לחברה בהתאם להוראות סעיף 345
לחוק החברות ,התשנ"ט,1999-
החלטה
בהתאם להחלטתי הקודמת מיום  ,25.12.2016על מתן
אישור עקרוני לבקשת האגודה להפיכתה לחברה בע"מ,
בהתאם להוראות סעיף  345לחוק החברות ,ולאחר שקיבלתי
לידי את החלטת האסיפה הכללית של האגודה מיום 29.12.2016
בדבר אישור תכנית ההפיכה ואישור עקרוני של רשם החברות
לרישום האגודה כחברה בע"מ מיום  ,9.1.2017אני מורה על
ביטול רישום האגודה מפנקס האגודות השיתופיות.
י"ח בשבט התשע"ז ( 14בפברואר )2017
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

(ח"פ )51-493316-7

אשכול תיירות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-271626-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.4.2017בשעה  ,15.00אצל המפרק ,ת"ד ,8513000
קיבוץ כיסופים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון אוסט ,עו"ד ,מפרק

נ.ע .נצרת נכסים בע"מ
(ח"פ )51-411359-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.4.2017בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח' שד'
המגינים  ,56חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק

א.ד.מ .מערכות מיזוג אויר בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.4.2017בשעה  ,19.00אצל המפרקת ,רח'
יפה ירקוני  ,7/1עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומית אסרף-שניידר ,עו"ד ,מפרקת

ט.ר .קניון נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-128756-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' יהושע בן
נון  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי אלברט ,מפרק

י.חלוץ בע"מ
(ח"פ )51-092543-1

אלגל חומרים ביו דינאמיים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-329290-4

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הדר ,7
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,18.4.2017בשעה  ,16.30אצל המפרק ,רח' שד' המגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק

ישראל חלוץ ,מפרק

פ.א.ק.ל .חברה בנלאומית בע"מ
(ח"פ )51-237463-8

פ.ש חברה לעבודות פיתוח בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )52-441641-6

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2017בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' ברקוביץ' ,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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' לאון
בלום  ,36חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם גולדנברג ,מפרק

טל מייק ,עו"ד ,מפרק
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מובג'נקשן בע"מ

משה ובנעשור שמרלינג בע"מ

(ח"פ )51-537621-8

(ח"פ )51-053458-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אידמית ,13
גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הרב קוק ,12
בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה דורי ,מפרק

משה שמרלינג ,מפרק

א.ש.ר שאיבת בטון בע"מ

גני הטבע תל-אביב בע"מ

(ח"פ )51-407607-4

(ח"פ )51-365344-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
אבן גבירול  ,18נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,23.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' עינב  ,2הרצליה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אלעזר שרביט ,מפרק

רון אטלס ,מפרק

משאבות רבקה שרותי שאיבה בע"מ

ד .ורשאי חברת עורכי דין

(ח"פ )51-205411-5

(ח"פ )51-325637-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
אבן גבירול  ,18נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' טאגור ,43
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעזר שרביט ,מפרק

דוד ורשאי ,מפרק

נ.א .קסטרו יבוא ויצוא בע"מ

ד.נ.א .דביר נכסים והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-155745-6

(ח"פ )51-262600-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הרב אשי ,2
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' גילדסגיים ,11
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי קסטרו ,מפרק

בנימין דביר ,מפרק
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מרץ השקעות חיתום וקידום עסקים ( )1993בע"מ

אופק  -תגל מיפוי ומדידות ( )1999בע"מ

(ח"פ )51-187649-2

(ח"פ )51-274405-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' משה
דיין  ,14פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,רח' בן
גוריון  ,1בניין ב.ס.ר ,2 .בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי אברהם תמרי ,מפרק

אורי אסא ,עו"ד ,מפרק

מדיג'ין גנטיקה וביולוגיה מולקולרית בע"מ

אופק ג'טס בע"מ

(ח"פ )51-286555-1

(ח"פ )51-406063-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הזית ,48
רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,רח' בן
גוריון  ,1בניין ב.ס.ר ,2 .בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן יעקב ,מפרק

אורי אסא ,עו"ד ,מפרק

לנטרוניקס תקשורת מחשבים בע"מ

ברבינו בע"מ

(ח"פ )51-197499-0

(ח"פ )51-214355-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,24.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן  ,20בית
רובינשטיין ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' נהרדעא ,5
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנה גולן ,עו"ד ,מפרקת

גיל בינו ,מפרק

ירים בניה ויזמות בע"מ

משכנות הרצליה בע"מ

(ח"פ )51-448394-0

(ח"פ )51-517778-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,10.00במשרד עו"ד גלמן ,רח'
שחם  ,30פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,10.00אצל יפה פונד חברה
לנאמנויות בע"מ ,רח' וושינגטון  ,4ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר ברוכים ,מפרק

ידידיה צוריאל קרמר ,מפרק
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רודמפ בע"מ

פיים בוסט גיימס בע"מ

(ח"פ )51-396733-1

(ח"פ )51-527091-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יצחק ,7
גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.3.2017בשעה  ,10.00במשרד אפשטיין רוזנבלום
מעוז ( )ERMעורכי דין ,רח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

ארנון רגולר ,מפרק

שניר חסין ,מפרק

נוי איכות הסביבה בע"מ
(ח"פ )51-369477-8

באזטייפ מדיה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-521529-1

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,9.4.2017בשעה  ,10.00במשרד איתן ,מהולל & שדות ,עורכי
דין ועורכי פטנטים ,רח' אבא אבן  ,10הרצליה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רייכבך-סגל ,עו"ד ,מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.3.2017בשעה  ,10.00במשרד אפשטיין רוזנבלום
מעוז ( )ERMעורכי דין ,רח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שניר חסין ,מפרק

צ'ק-לי המרכז לשירותים בע"מ
(ח"פ )51-483632-9

איי קומרס בע"מ
(ח"פ )51-545097-1

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2017בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח' שד'
המכבים  ,10מכבים-מודיעין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רוני כהן ,רו"ח ,מפרק

אינסטוליום בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.3.2017בשעה  ,16.00אצל אלירן הררי ,שד' יצחק
רבין  ,8באר יעקב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניבה דימור ,עו"ד ,מפרקת

עוזרי  -וורמברנד ,רואי חשבון

(ח"פ )51-497710-7

(ח"פ )51-443305-1

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,21.3.2017בשעה  ,10.00במשרד אפשטיין רוזנבלום מעוז
( )ERMעורכי דין ,רח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שניר חסין ,מפרק
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(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.3.2017בשעה  ,17.00אצל המפרקת ,רח'
קינג ג'ורג'  ,31ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סבטלנה זהר ,רו"ח ,מפרקת
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יונימפ בע"מ

הוברמן יבוא ושיווק מכלי זכוכית בע"מ

(ח"פ )51-149601-0

(ח"פ )51-242004-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,15.00במשרדה הרשום של החברה,
רח' קצנשטיין  ,9חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
מודיעין  ,19פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון סמואל ,מפרק

אוריאל הוברמן ,מפרק

א.ה .קוסמטיקה בע"מ

אי  -הוברמן סחר אלקטרוני בע"מ

(ח"פ )51-356762-8

(ח"פ )51-291419-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
משה אביב  ,10אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
מודיעין  ,19פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל רייפר פלח ,עו"ד ,מפרקת

אוריאל הוברמן ,מפרק

סי.טי.גייד בע"מ

אדמות אורן בע"מ

(ח"פ )51-474541-3

(ח"פ )51-199406-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
משה אביב  ,10אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' ביאליק ,98
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל רייפר פלח ,עו"ד ,מפרקת

נתן אורן ,מפרק

פרופק בע"מ

מעונות אופק יא בע"מ

(ח"פ )51-161159-2

(ח"פ )51-006612-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
מודיעין  ,19פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' כרמיה ,9
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אוריאל הוברמן ,מפרק

מרים שץ ,מפרקת
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ג .דורון שרותי תיירות ושליחויות בע"מ

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלושים ושתיים בע"מ

(ח"פ )51-323218-1

(ח"פ )51-452439-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' האגוז ,57
נווה ימין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שבלת ושות',
רח' ברקוביץ'  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון גווילי ,מפרק

מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת

ארץ צילום והפקה בע"מ
(ח"פ )51-445361-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' לוונברג ,13
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
נפתלי אדלר אלבז ,מפרק

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שתיים בע"מ
(ח"פ )51-440445-8

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלושים ושלוש בע"מ
(ח"פ )51-452438-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שבלת ושות',
רח' ברקוביץ'  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת

אופקו סאב  1בע"מ
(ח"פ )51-553539-1
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שבלת ושות',
רח' ברקוביץ'  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.3.2017בשעה  ,17.00במשרדי פרל כהן צדק לצר
ברץ ,רח' מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי ,המגדל העגול ,קומה ,18
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת

איתי צ'רניחובסקי ,עו"ד ,מפרק

סאנשיין אנרגיות מתחדשות תשע עשרה בע"מ
(ח"פ )51-444883-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שבלת ושות',
רח' ברקוביץ'  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת
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אופקו סאב  2בע"מ
(ח"פ )51-553540-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.3.2017בשעה  ,14.00במשרדי פרל כהן צדק לצר
ברץ ,רח' מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי ,המגדל העגול ,קומה ,18
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי צ'רניחובסקי ,עו"ד ,מפרק
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רט-נט בע"מ

עובדיה יניב רדיאטורים בע"מ

(ח"פ )51-530094-5

(ח"פ )51-283683-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2017בשעה  ,16.00במשרדו של המפרק ,רח'
ד"ר יואכים כספרי  ,27חיפה  ,3467733לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.4.2017בשעה  ,17.00במשרדו של עו"ד יריב ואקנין,
שד' הנשיא ויצמן  ,18עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן מנדל ,רו"ח ,מפרק

אופיר נחום פרטוק ,עו"ד ,מפרק

איל-בן אחזקות בע"מ

אסיק ישראל בע"מ

(ח"פ )51-266733-8

(ח"פ )51-414135-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2017בשעה  ,10.00במשרד שבלת ושות' ,רח'
ברקוביץ  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,5.4.2017בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' לילינבלום ,44
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאת ויגדור ,עו"ד ,מפרקת

אסף הלקין ,עו"ד ,מפרק

משקאות חריפים חינאוי ג'ורג' ושות' ( )1997בע"מ

"מניב" (ג.א) ניהול פרויקטים בע"מ

(ח"פ )51-245271-5

(ח"פ )51-527816-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.3.2017בשעה  ,9.30אצל המפרק ,רח'
יפת  ,82תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2017בשעה  ,16.00במשרדי המפרקת,
רח' בת-שוע  ,4רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סעיד ריחאן ,עו"ד ,מפרק

גלית הר–זהב ,עו"ד ,מפרקת

עדיס עלמה בע"מ

שחטר נאמנים בע"מ

(ח"פ )51-459921-6

(ח"פ )51-377920-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.4.2017בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' המסגר ,42
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

נורית להב ,עו"ד ,מפרקת
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קשת אקטיביה בע"מ

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף שוורץ ,משד' בנימין
 ,56/55נתניה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-468621-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.4.2017בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' ארנון ,18
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עידן לב-רון ,עו"ד ,מפרק

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

צ'יינלאב פתרונות פיננסיים בע"מ
(ח"פ )51-541535-4

פולקה מדיה  2010בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-449706-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.5.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף גיל ,מרח' קל"י ,15
תל אביב ,טל'  ,03-6851440למפרק 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.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן ,מרח' יגאל
אלון  ,65תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

ד.ר .רותם בע"מ
(ח"פ )51-152797-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.10.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן רותם ,מרח' דרך
השלום  ,53גבעתיים ,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.
ראובן רותם ,עו"ד ,מפרק

יואל קינן ,עו"ד ,מפרק

מלון מגורי אביב בע"מ
(ח"פ )51-350109-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שמעון יראל ,מרח'
צה"ל  ,50יהוד-מונסון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון יראל ,רו"ח ,מפרק

י.ר.ה אתגר בע"מ

בונקר מכרזים בע"מ

(ח"פ )51-314020-2

(ח"פ )51-435139-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק אושדי ,מרח'
מחלי הלוי  ,1ראשון לציון ,טל'  ,052-5413232למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

בוני ישראל חברה קבלנית לבניה והשקעות  1996בע"מ
(ח"פ )51-230788-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר מזרחי ,מרח' דרך
הים  ,3חיפה ,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.
אמיר מזרחי ,עו"ד ,מפרק

אלון פוגל ,עו"ד ,מפרק

י.מ.כ .תוכנה בע"מ
(ח"פ )51-384714-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר ליברזון,
מרח' יוסף נקר  ,42פתח תקווה ,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.
יאיר ליברזון ,מפרק

אלו-קור חברה לבניין והשקעות בע"מ

זניט מדיה ( )1995בע"מ

(ח"פ )51-247774-6

(ח"פ )51-219112-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית וינברג ,מרח'
דב פרידמן  ,2רמת גן ,טל'  ,03-6131040למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון פוגל ,מרח' דרך
השלום  ,53גבעתיים  ,5345433טל'  , 03-5733000למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אלון פוגל ,עו"ד ,מפרק

ניצן השמיים בע"מ
(ח"פ )51-217287-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון פוגל ,מרח' דרך
השלום  ,53גבעתיים  ,5345433טל'  , 03-5733000למפרק החברה.

3 830

הימל-רוז-יעוץ ויזום בע"מ
(ח"פ )51-210252-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף ג'ברי ,מרח' יצחק
מדהלה  ,1רחובות ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

יוסף ג'ברי ,עו"ד ,מפרק

יוסי שמר ,מפרק

טריאולין טכנולוגיות בע"מ

זילגו בע"מ

(ח"פ )51-347180-5

(ח"פ )51-501452-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי אריה קינסטלינגר,
מרח' מבוא יורם  ,9ירושלים  ,9234609למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי בראון ,אצל משרד
רייזינגר-פרלמוטר עורכי דין ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,למפרק
החברה.

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

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

מישל ר.מ .השקעות ופרוייקטים בע"מ

ארטוור סטודיו בע"מ

(ח"פ )51-228844-0

(ח"פ )51-488155-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מישל בוסקילה,
מרח' גולני 44ב ,אשקלון ,טל'  ,054-4840225למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי אריה קינסטלינגר,
מרח' מבוא יורם  ,9ירושלים  ,9234609למפרק 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.
מרדכי אריה קינסטלינגר ,מפרק

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

אורי שטרן שביב בע"מ

ג'יי.אי.אס גרופ בע"מ

(ח"פ )51-179248-3

(ח"פ )51-408398-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוריה שטרן שביב ,מרח'
גר צדק  ,16יפו ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי שמר ,מרח' דרך
המלך  ,90גן חיים ,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.

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

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

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

אוריה שטרן שביב ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

יצחק חולות ראשון לציון בגוש  3947בע"מ

אקסטרים יו.אס.אר .אילת בע"מ

(ח"פ )51-027889-8

(ח"פ )51-366035-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה דוד ,מרח' הרצל ,50
רמת גן ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2017לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף
שם טוב ,ממשרד עו"ד גלוזמן ושות' ,רח' יגאל אלון  ,55בניין
הלויל הסלע  ,2000תל–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 המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אילנה דוד ,מפרקת

ח.י יוז'י ביף בע"מ
(ח"פ )51-476313-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

נ.נ.מ אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-429154-1
(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.
יוסף שם טוב ,עו"ד ,מפרק

פתו-וט בע"מ
(ח"פ )51-401529-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2017לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף
שם טוב ,ממשרד עו"ד גלוזמן ושות' ,רח' יגאל אלון  ,55בניין
הלויל הסלע  ,2000תל–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.
יוסף שם טוב ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ספסיפיקר איי אל אס פי בע"מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

(ח"פ )51-545292-8
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(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי שטריכמן ,למפרק
החברה.

את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יבין נתניאל ,מרח' ש"י עגנון ,1
הוד השרון ,טל'  ,09-7450905למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושי החברה מתבקשים לפנות לחברה לפי הכתובת:
בית רובינשטיין ,רח' לינקולן  ,20תל אביב ,אצל משרד עורכי דין
הירש-פלק ושות' ,לידי עו"ד ניצן הירש-פלק ,בתוך  14ימים
ממועד פרסום והדעה זו בתביעת חוב בציון סכום החוב וביסוסו.

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

אורי שטריכמן ,מפרק

יבין נתניאל ,רו"ח ,מפרק

פוליוייז בע"מ

בולינט בע"מ

(ח"פ )51-367435-8

(ח"פ )51-472556-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליליה אברבוך,
מרח' דובנוב  ,8/6רעננה ,למפרקת החברה.

נניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2017התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יבין נתניאל ,מרח' ש"י עגנון ,1
הוד השרון ,טל'  ,09-7450905למפרק החברה.

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

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

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

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

ליליה אברבוך ,מפרקת

יבין נתניאל ,רו"ח ,מפרק

גץ הפקות ופרויקטים בע"מ

שהון בע"מ

(ח"פ )51-176420-1

(ח"פ )51-181726-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבי אדם צויגהפט ,מרח'
שמעון זאב לוין  ,12הרצליה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2017לאחר שכל בעלי
המניות ויתרו על זכותם לקבלת הודעה מוקדמת בדבר קיום
האסיפה ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יצחק סוארי ,מרח' אלקחי  ,43תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

שמש גולדשטיין השקעות בע"מ
(ח"פ )51-202777-2

מכבסה וניקוי יבש היובל בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-263301-7

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2017התקבלה החלטה לפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נח בוקריס ,מרח' אפרים ,6
נתניה ,למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאת עיני זמורה ,מרח'
מיכאל (נאמן)  ,26תל אביב ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

נח בוקריס ,מפרק

ליאת עיני זמורה ,מפרקת

שפיגלמן ,זמיר ושות' ,עורכי דין

דומיגור  84יזמות בע"מ

(ח"פ )51-431576-1

(ח"פ )51-493131-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם זמיר ,מרח'
לינקולן  ,20תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז חקימוביץ ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יורם זמיר ,עו"ד ,מפרק

ארז חקימוביץ ,עו"ד ,מפרק

ענבר אג"ח ויטליטי  1בע"מ

אייקום תמ"א  38האגדה  3רמת גן בע"מ

(ח"פ )51-392080-1

(ח"פ )51-503277-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאת עיני זמורה ,מרח'
מיכאל (נאמן)  ,26תל אביב ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה קפלניקוב ,מרח'
בן גוריון  ,1בני ברק ,טל'  ,03-6444452למפרק 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.

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

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

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

ליאת עיני זמורה ,מפרקת

משה קפלניקוב ,עו"ד ,מפרק

פאי לייטנינג בע"מ

אייקום התחדשות עירונית נווה דוד חיפה בע"מ

(ח"פ )51-414682-8

(ח"פ )51-503276-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה קפלניקוב ,מרח'
בן גוריון  ,1בני ברק ,טל'  ,03-6444452למפרק 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.
משה קפלניקוב ,עו"ד ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את טוויל חי ,מרח' צמרות ,8
הרצליה ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טוויל חי ,מפרק

סייט בלאק בוקס בע"מ

אייקום התחדשות עירונית רמת אליהו ראשון לציון בע"מ

(ח"פ )51-383924-1

(ח"פ )51-498667-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איאן רוסטובסקי ,מרח'
ראול ולנברג  ,18בניין  ,Dתל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה קפלניקוב ,מרח'
בן גוריון  ,1בני ברק ,טל'  ,03-6444452למפרק 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.
משה קפלניקוב ,עו"ד ,מפרק

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

מנדל ושות יבוא ויצוא בע"מ

אייקום התחדשות עירונית קריית גיורא אור יהודה בע"מ

(ח"פ )51-078323-6

(ח"פ )51-498666-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה קפלניקוב ,מרח'
בן גוריון  ,1בני ברק ,טל'  ,03-6444452למפרק 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.
משה קפלניקוב ,עו"ד ,מפרק

סנטרומטק ישראל בע"מ
(ח"פ )51-492936-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2017התקבלה החלטה
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ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פישל מנדל ,מרח' חוני
המעגל  ,8תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
פישל מנדל ,מפרק

סנטר הוטל ארופה תל-אביב בע"מ
(ח"פ )51-371596-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאמוס רומאני ,מרח'
הקשת  ,18סביון ,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.

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי סודרי,
מרח' ויצמן  ,2תל אביב  ,6423902למפרק החברה.

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

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

מאמוס רומאני ,מפרק

אורי סודרי ,עו"ד ,מפרק

פיין קאט בע"מ
(ח"פ )51-477554-3

טריואקס תקשורת ( )1980בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-086437-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן כליפא ,מרח' מח"ל ,62
תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורן כליפא ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה מיוחדת של בעלי
מניות החברה שהתכנסה ביום  ,13.2.2017ולאחר שדירקטוריון
החברה חתם על הצהרת כושר פירעון שהוגשה לרשם החברות,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
צבי פישר ,ממשרד עורכי דין לוין פישר ,מגדל  ,V-TOWERרח'
בר כוכבא  ,23בני ברק  ,5126002טל'  ,03-6887330פקס' ,03-6887333
למפרק החברה.
צבי פישר ,עו"ד ,מפרק

חצר המלכה בע"מ

מיי צ'ק ישראל בע"מ

(ח"פ )51-263216-7

(ח"פ )51-470040-0

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל אליאסף ,ממשרד
עו"ד נשיץ ,ברנדס ,אמיר ושות' ,רח' תובל  ,5תל אביב ,6789717
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.
טל אליאסף ,עו"ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר מלכה,
ממשק  ,34שפיר ,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.
מאיר מלכה ,מפרק

טרנסוויי בע"מ
(ח"פ )51-200792-3
(בפירוק מרצון)

אוברסיז טובאקו בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-215220-8

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור בן סימון ,למפרק
החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
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ליאור בן סימון ,מפרק
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אורטק (או.אר.טי .טכנולוגיות) בע"מ

אף איי ויי בי אן שירותים בע"מ

(ח"פ )51-200477-1

(ח"פ )51-556531-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.1.2017התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את ליאור בן סימון ,למפרק החברה.
ליאור בן סימון ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
דוד קלארק ,מרח' הארזים  ,74בית שמש ,למפרק החברה.

דואט ניהול מתקדם למשאבי אנוש בע"מ

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2017בשעה
 ,13.00במשרדי 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.

(ח"פ )51-289309-0
(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  ,12.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורית זיו ,מרח' הספיר  ,81שער אפרים ,טל' ,054-5910093
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.

אליהו דוד קלארק ,מפרק

אריה דהן ייעוץ וניהול אסטרטגי בע"מ
(ח"פ )51-537155-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.3.2017
בשעה  ,17.00אצל 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה דהן,
מרח' החרוב  ,23גדרה  ,7045622למפרק החברה.

ישראל רוקמן בע"מ

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.

אורית זיו ,מפרקת

(ח"פ )51-281022-7
(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  ,28.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ישראל רוקמן ,מרח' נוה רעים  ,12פתח תקווה ,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 ,28.3.2017
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל רוקמן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.4.2017
בשעה  ,11.00אצל עו"ד אולגה קוטלניקוב ,רח' שנקר  ,60חולון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אריה דהן ,מפרק

נגב טקטיקל סיורים בע"מ
(ח"פ )51-500325-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 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 עו"ד
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אפרת לוי-יצהרי ,מרח' שטמפפר  ,5נתניה ,טל' ,09-7737336
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 ,22.4.2017
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.
אפרת לוי-יצהרי ,עו"ד ,מפרקת

ד.ר .אור ישראל בע"מ
(ח"פ )51-268680-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יעקב א' קנטור ,מרח' מונטיפיורי  ,33תל אביב ,טל' ,03-7114000
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 ,23.4.2017
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב א' קנטור ,עו"ד ,מפרק

ק.ו.ר  -קידום וטיפוח רעיונות בע"מ
(ח"פ )51-539943-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורן גדות ,מרח' גולדה מאיר  ,3הוד השרון ,טל' ,054-4466818
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2017בשעה
 ,10.00אצל בן לוצקי ,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 גדות ,עו"ד ,מפרק

אקווה פתרונות הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-465015-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פלמרנקו ליובוב,
אצל משרד עורכי דין ערן נווה אלעזר עמר ,רח' זלמן שניאור ,16
ראשון לציון ,טל'  ,03-7651000למפרק 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  ,4.5.2017בשעה
 ,15.00אצל משרד עורכי דין ערן נווה אלעזר עמר ,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.
פלמרנקו ליובוב ,מפרק

ל.ד.ד .אומנות השיווק בע"מ
(ח"פ )51-480511-8
(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  ,25.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שי פרץ ,מרח' אבן ישראל  ,5ירושלים ,טל'  ,02-6252593למפרק
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 ,25.5.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי פרץ ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

מ.ע.ן אשכול קבוצת שיווק בע"מ
(ח"פ )51-184287-4
(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  ,25.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודית
אשכול ,מרח' מגידו  ,3ראש העין ,טל'  ,054-3046095למפרקת
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 ,28.5.2017
בשעה  ,10.00אצל עו"ד רועי אשכול ,רח' היצירה  ,3רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יהודית אשכול ,מפרקת

הום קר אנד שר בע"מ
(ח"פ )51-553399-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
איתי קציר ,מרח' עמרי  ,29תל אביב ,טל'  ,053-957777למפרק
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 ,29.5.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי קציר ,מפרק

א .עומר מרכז השיש והקרמיקה בע"מ
(ח"פ )51-313855-2
(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  ,31.1.2017התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עומר טרביה ,מת"ד  ,44חצור הגלילית  ,1035001טל'
 ,053-5551115למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.6.2017בשעה
 ,12.00במשרדי 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.
עומר טרביה ,מפרק

אינווסטד.אין א.י בע"מ
(ח"פ )51-486868-6
(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  ,31.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד לירז פרבר ,מרח' המרגלית  ,5ת"ד  ,7122תל מונד ,טל'
 ,054-4921472למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.6.2017בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לירז פרבר ,עו"ד ,מפרק

הפורום לרפואה תעסוקתית בע"מ
(ח"פ )51-518111-3
(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  ,1.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמיר ליבונטין ,מרח' המסגר  ,53תל אביב ,טל' ,03-6242421
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  ,4.6.2017בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
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המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיר ליבונטין ,עו"ד ,מפרק

דר' גיל איזנברג בע"מ
(ח"פ )51-437455-2
(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  ,5.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מרדכי מלכא ,מרח' האומן  ,24ירושלים ,טל'  ,02-6483112למפרק
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  ,5.6.2017בשעה
 ,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.
מרדכי מלכא ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

דוד ינובסקי עורכי דין בע"מ
(ח"פ )51-454282-8
(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  ,6.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מרדכי מלכא ,מרח' האומן  ,24ירושלים ,טל'  ,02-6483112למפרק
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  ,6.6.2017בשעה
 ,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.
מרדכי מלכא ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק
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ו.ו.ו .את קרצר בע"מ
(ח"פ )51-197940-3
(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  ,5.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לב קרצר ,מרח'
הערוגות  ,7/7פרדס–חנה-כרכור  ,3708207טל' ,050-5262447
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  ,7.6.2017בשעה
 ,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.
לב קרצר ,מפרק

א.ג.ד שיווק והדרכה בע"מ
(ח"פ )51-490488-7
(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  ,6.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה נאור ,מרח' פרישמן  ,11תל אביב ,טל'  ,03-5243267למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.6.2017בשעה
 ,12.00במשרדי 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.
משה נאור ,עו"ד ,מפרק

מומא חברה לנאמנות בע"מ
(ח"פ )51-406523-4
(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

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רביב צפרוני ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,טל'  ,03-6109000למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.6.2017בשעה
 ,12.00במשרדי 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.
רביב צפרוני ,מפרק

נווה עדן  -חברה בע"מ
(ח"פ )51-354786-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל קינן,
מרח' כיכר הבימה  ,2תל אביב  ,6425322טל'  ,03-6851685למפרקת
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 ,10.6.2017
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.
מיטל קינן ,עו"ד ,מפרקת

זך ש.מ.א.ה .ניהול והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-244734-3
(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  ,9.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל כץ,
מרח' אחד העם  ,13פתח תקווה  ,4947218טל' ,03-9044457
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.6.2016
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.
שמואל כץ ,מפרק

דסה גיימס בע"מ
(ח"פ )51-418547-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז נור,
מרח' מודיליאני  ,12תל אביב ,טל'  ,054-6955655למפרק 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 ,11.6.2017
בשעה  ,13.00אצל יובל ג'משיד ,רח' פרנקפורט  ,13תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ארז נור ,מפרק

אס.פי 3 .בע"מ
(ח"פ )51-389433-7
(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  ,9.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר
כפיר לוצאטו ,מרח' אורן  ,10עומר ,טל'  ,08-6469483למפרק
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 ,11.6.2017
בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,רח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון,
קומה  ,22תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר כפיר לוצאטו ,מפרק
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ת.פ.י.מ .למסחר כללי בע"מ
(ח"פ )51-379792-8
(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  ,9.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמאר
בדרייה ,מכפר עקב ,ת"ד  ,453ירושלים ,טל'  ,052-6497340למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.6.2017
בשעה  ,10.00אצל עו"ד נדאף רמזי ,רח' דרך שכם  ,118ירושלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
עמאר בדרייה ,מפרק

או.בי.איי.טי .בע"מ
(ח"פ )51-389821-3
(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  ,9.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שגיא גרוס ,מרח' הרכבת  ,58קומה  ,21תל אביב ,טל' ,03-6400600
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 ,13.6.2017
בשעה  ,12.00במשרדי 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.
שגיא גרוס ,עו"ד ,מפרק

רדי-מייד  )2001( 53בע"מ
(ח"פ )51-309252-8
(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  ,29.1.2017תהתקבלה
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צליל
וינשטיין ,אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב
 ,6423806טל'  ,03-5441417למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.6.2017
בשעה  ,11.00אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,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.
צליל וינשטיין ,מפרק

אם.די.קי שרותים לוגיסטיים בע"מ
(ח"פ )51-522679-3
(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  ,14.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חופני
בר ששת ,מרח' הקליטה  ,1אשדוד ,טל'  ,08-8540088למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.6.2017
בשעה  ,17.00אצל 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.
חופני בר ששת ,עו"ד ,מפרק

סטוקלוט בע"מ
(ח"פ )51-466499-4
(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  ,5.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יואל קינן ,מרח' יגאל אלון  ,65תל אביב ,טל'  ,03-5041647למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.6.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואל קינן ,עו"ד ,מפרק

אלפירוז שירותי ניהול בע"מ
(ח"פ )51-204055-1
(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  ,12.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עבד אלרחמן עאסי ,מרח' בן יהודה  ,34ירושלים ,טל' ,02-5700600
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 ,20.6.2017
בשעה  ,10.30אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עבד אלרחמן עאסי ,עו"ד ,מפרק

הוואי גרופ בע"מ
(ח"פ )51-408280-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עבד אלרחמן עאסי ,מרח' בן יהודה  ,34ירושלים ,טל' ,02-5700600
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 ,20.6.2017
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עבד אלרחמן עאסי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7454כ"ה בשבט התשע"ז21.2.2017 ,

אסטרל דיאמונדס בע"מ
(ח"פ )51-411633-4
(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  ,6.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אמיר רשף ,מרח' הדולב  ,88קיבוץ שניר  ,1225000טל'
 ,054-6693315למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.6.2017
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.
אמיר רשף ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

א.ב.ח.י .שירותי קפה  2000בע"מ
(ח"פ )51-304765-4
(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  ,7.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליהו הדדי ,מרח' נורית  ,10חיפה ,טל'  ,054-4340921למפרק
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 ,25.6.2017
בשעה  ,10.00אצל עו"ד אניספלד ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,3311210
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אליהו הדדי ,מפרק

פוזננסקי את איציקובסקי ( )1998בע"מ
(ח"פ )51-264484-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיכה ביסטריצקי ,מרח' סוקולוב  ,10רחובות  ,7644514טל'
 ,077-5516505למפרק 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 ,25.6.2017
בשעה  ,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.
מיכה ביסטריצקי ,עו"ד ,מפרק

גלעדי מרגלית בע"מ
(ח"פ )51-244098-3
(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  ,7.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעדי
מרגלית ,מרח' הבריגדה היהודית  ,28נתניה ,טל' ,050-7841462
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 ,30.6.2017
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.
גלעדי מרגלית ,מפרק

ורד אסאו בע"מ
(ח"פ )51-242247-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ערן אלבר ,מרח' ראול ולנברג  ,14תל אביב ,טל' ,03-5404507
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 ,28.6.2017
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.
ערן אלבר ,עו"ד ,מפרק

רובינשטיין שיווק יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-369289-7
(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  ,1.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עדי קריבושיי-סודרי ,מרח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,רמת גן,
טל'  ,052-8191015למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.7.2017בשעה
 ,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.
עדי קריבושיי-סודרי ,עו"ד ,מפרק

דארקאן בע"מ
(ח"פ )51-507359-1
(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  ,5.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון
(רן) אורשלימי ,מת"ד  ,9427יד אליהו ,תל אביב  ,61093טל'
 ,054-9253653למפרק 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  ,5.7.2017בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,רח' ורדיאל  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון (רן) אורשלימי ,מפרק
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