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הודעה בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים
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הודעה על התליית רישיון לרופאה וטרינרית 4219 ...................
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הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות) ,התשכ"ו1965-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות הנכים
(ועדות רפואיות) ,התשכ"ו ,11965-מיניתי חברים נוספים ברשימת
הרופאים 2לעניין התקנות האמורות ,לפי הרשימה שלהלן:
פרופ' משה הדני ,רישיון מס' 12976
ד"ר מרגריטה בירגין ,רישיון מס' .32583
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר .)2019
י"ד בכסלו התשע"ז ( 14בדצמבר )2016
(חמ -3-183ה)1

1
2

אביגדור ליברמן
שר הביטחון
ק"ת התשכ"ו ,עמ'  ;204התשס"ח ,עמ' .568
י"פ התשע"ד ,עמ' .3076

נציג הממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון במשרד
האוצר:
אוהד מעודי  -חבר; ממלא מקום  -אלעד אלקובי.

נציג משטרת ישראל:
אילן ידגר  -חבר; ממלא מקום  -אלי ברמי.

נציג ארגוני הצרכנים:
זאב פרידמן  -חבר; ממלא מקום  -שמואל בן–ארי.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ח בשבט התשע"ז ( 16בינואר )2017
(חמ )3-5368
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה על מתן התראה לרופא וטרינר

אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
אוצל לממונה כהגדרתו בסעיף  1לתקנון המועצות האזוריות
(יהודה והשומרון) ,התשל"ט ,1979-ובסעיף  1לתקנון המועצות
המקומיות (יהודה והשומרון) ,התשמ"א ,1981-את הסמכות
הנתונה לי לפי סעיף (5י) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה
(פיטורין) ,21938 ,לאשר מוסדות לצורך פיטורין לפי הסעיף
האמור ,לגבי רשויות מקומיות הנמצאות ביהודה והשומרון.
י"ט בשבט התשע"ז ( 15בפברואר )2017
(חמ -3-17ה)1
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ע"ר  ,1938תוס'  ,1עמ' .27

מינוי מועצה מייעצת לעניין שמאי רכב
לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,
התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  160לחוק רישוי שירותים
ומקצועות בענף הרכב ,התשע"ו ,12016-אני ממנה מועצה
מייעצת לעניין שמאי רכב בהרכב כמפורט להלן:

לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א1991-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לחוק הרופאים
הווטרינריים ,התשנ"א ,11991-נתתי התראה לרופא הווטרינר
ד"ר גל לויטה ,רישיון מס'  ,1629לאחר שהתקיים בו האמור
בפסקה ( )7שבסעיף קטן (א) לסעיף האמור.
כ"ה בטבת התשע"ז ( 23בינואר )2017
(חמ -3-855ה)4

1

הודעה על מתן התראה לרופא וטרינר
לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א1991-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לחוק הרופאים
הווטרינריים ,התשנ"א ,11991-נתתי התראה לרופא הווטרינר
ד"ר לאון דוד ,רישיון מס'  ,0772לאחר שהתקיים בו האמור
בפסקה ( )1שבסעיף קטן (א) לסעיף האמור.
ה' בטבת התשע"ז ( 3בינואר )2017
(חמ -3-855ה)4

1

נציגי משרד התחבורה:

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;76התשע"ו ,עמ' .176

הודעה על מתן התראה לרופא וטרינר

רפי אלישע  -יושב ראש; ממלאת מקום  -עינת סגל;
עינת סגל  -חברה; ממלא מקום  -משה ימיני;

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;76התשע"ו ,עמ' .176

לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א1991-

חלי ברון  -חברה ומרכזת המועצה; ממלאת מקום  -ירדנה כהן.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לחוק הרופאים
הווטרינריים ,התשנ"א ,11991-נתתי התראה לרופא הווטרינר
ד"ר יצחק נבו ,רישיון מס'  ,1799לאחר שהתקיים בו האמור
בפסקאות ( )1ו–( )3שבסעיף קטן (א) לסעיף האמור.

אורי גורביץ  -חבר; ממלא מקום  -עמוס זורבסקי;

ה' בטבת התשע"ז ( 3בינואר )2017
(חמ -3-855ה)4

נציגי שמאי הרכב:
עמוס כחלון  -חבר; ממלא מקום  -רפי דגן;
טל עופר  -חבר; ממלא מקום  -יצחק מלכה.
1

ס"ח התשע"ו ,עמ' .970
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1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;76התשע"ו ,עמ' .176

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר

הסמכה

לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א1991-

לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לחוק הרופאים
הווטרינריים ,התשנ"א ,11991-נתתי נזיפה לרופא הווטרינר ד"ר
ז'אן מרק האנו ,רישיון מס'  ,1708לאחר שהתקיים בו האמור
בפסקה ( )3שבסעיף קטן (א) לסעיף האמור.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס( 12000-להלן -החוק) ,אני מסמיך לפקיד מכס חוקר
לצורך סעיפים (27ב)(27 ,ה)(30 ,ב(30 ,)1()1ה)( )2ו–(30ז )1לחוק,
את בעלי המשרות ברשות המסים בישראל הרשומות להלן:

כ"ה בטבת התשע"ז ( 23בינואר )2017
(חמ -3-855ה)4

המשרות:

1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;76התשע"ו ,עמ' .176

סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין
מנהל חקירות אזורי
ממונה היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון
סגן ממונה היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון

הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר

סגן ממונה חקירות אזורי

לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א1991-

סגן מנהל חקירות אזורי

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לחוק הרופאים
הווטרינריים ,התשנ"א ,11991-נתתי נזיפה לרופא הווטרינר ד"ר
איתן קריינר ,רישיון מס'  ,789לאחר שהתקיים בו האמור בפסקה
( )1שבסעיף קטן (א) לסעיף האמור.
ה' בטבת התשע"ז ( 3בינואר )2017
(חמ -3-855ה)4

1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;76התשע"ו ,עמ' .176

הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר
לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א1991-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לחוק הרופאים
הווטרינריים ,התשנ"א ,11991-נתתי נזיפה לרופא הווטרינר ד"ר
ד"ר אבי קלמפנר ,רישיון מס'  ,0347לאחר שהתקיים בו האמור
בפסקה ( )3שבסעיף קטן (א) לסעיף האמור.
ה' בטבת התשע"ז ( 3בינואר )2017
(חמ -3-855ה)4

1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;76התשע"ו ,עמ' .176

הודעה על התליית רישיון לרופאה וטרינרית
לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א1991-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לחוק הרופאים
הווטרינריים ,התשנ"א ,11991-הוריתי על התליית רישיון
לשלושה חודשים ,מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר ,)2017
לרופאה הווטרינרית ד"ר לילה ברמוביץ ,רישיון מס'  ,991לאחר
שהתקיים בה האמור בפסקה ( )1שבסעיף קטן (א) לסעיף האמור.
ה' בטבת התשע"ז ( 3בינואר )2017
(חמ -3-855ה)4

1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;76התשע"ו ,עמ' .176

מנהל אגף א' (חקירות ומודיעין)
מנהל תחום בכיר (בקח"ש חקירות פשיעה חמורה) (מס)
מנהל תחום בכיר (הלבנת הון חקירות)
מנהל תחום בכיר (יחידת היעדים)
מנהל תחום בכיר (מוקד מודיעיני משולב)
מנהל תחום בכיר הונאות מחשב
מנהל תחום בכיר (תפיסות)
מנהל תחום בכיר שומה וביקורת פשיעה חמורה
מנהל תחום בכיר (חקירות)
מנהל תחום (חקירות בין–לאומיות)
מנהל תחום (הלבנת הון וחילוט)
מנהל תחום (מודיעין)
מנהל תחום (איסוף)
מנהל תחום (סיגינט)
מנהל תחום (הלבנת הון חקירות)
מנהל תחום סמים
מנהל תחום (מניעה וסיכול פיקטיביות) ממונה מדור בכיר
חקירות (דו"ח גילוי עבירה)
ממונה מדור חקירות בכיר (חילוט והלבנת הון)
ממונה מדור חקירות בכיר הונאות מחשב
ממונה מדור חקירות בכיר (מוקד מודיעיני משולב)
ממונה מדור מבצעים (בכיר)
ממונה מדור חקירות בכיר
ממונה בכיר בקח"ש  -פשיעה חמורה
ממונה בכיר בקח"ש  -חקירות פשיעה חמורה
ממונה מדור בכיר הונאות מחשב
ממונה מדור חקירות
ממונה מדור חקירות ( חילוט והלבנת הון)
1

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשע"ב ,עמ' .366

4219

ממונה מדור חקירות (דו"ח גילוי עבירה)

המשרות:

ממונה מדור יס"מ

גובה מכס

ממונה מדור בכיר יס"מ

מנהל בית מכס

ממונה בכיר (ארגוני פשיעה)

סגן גובה מכס

ממונה בכיר (מדור יס"מ)

ממונה (אחראי משמרת אולם נוסעים)

ממונה בכיר (איסוף)

מנהל תחום בכיר (אולם נוסעים)

ממונה בכיר (הערכה)

מנהל תחום בכיר (דואר חבילות)

מבקר חשבונות בכיר  -חקירות פשיעה חמורה ממונה בכיר
(מקורות מודיעין)

מנהל תחום בכיר (ממ"ן)
מנהל תחום בכיר (מעברים)

ממונה פרויקטים בקח"ש  -פשיעה חמורה

מנהל תחום בכיר (ניצנה)

ממונה פרויקטים (חקירות)

סגן ממונה (אחראי משמרת אולם נוסעים)

ממונה (בקח"ש חקירות פשיעה חמורה) (מס)

סגן ממונה משמרת אולם נוסעים

ממונה בכיר (בקח"ש חקירות פשיעה חמורה) (מס)

מנהל תחום (אתר משקף מכולות)

ממונה מודיעין

מנהל תחום (מעבר טאבה)

ממונה (מדור חקירות)

מנהל תחום (מעקב מטענים)

ממונה (ארגוני פשיעה)

מנהל תחום (מעבר רבין)

ממונה (הערכה)

מנהל תחום אס"ח וטיסות בין–לאומיות

ממונה מבצעים

מנהל תחום מעבר גבול

ממונה (מודיעין)

מנהל אתר משקף מכולות

ממונה בקח"ש  -פשיעה חמורה

ממונה בכיר (יס"מ מודיעין בית מכס)

ממונה (עיבוד והכוונת מודיעין)

ממונה יס"מ (מודיעין בית מכס)

חוקר מבקר מתקדם

ממונה מדור (יס"מ ימ"ג)

מבקר חשבונות  -פשיעה חמורה

מנהל מדור (תפיסות)

חוקר מבקר

ממונה (צוות מפקחים  -גמ"מ)

סגן ממונה יס"מ

ממונה (צוות מפקחים בודקים)

סגן ממונה מדור יס"מ

חוקר (יס"מ מתקדם בכיר  -כלבן)

חוקר (יס"מ  -מתקדם בכיר)

חוקר (יס"מ  -כלבן)

חוקר (יס"מ)

ראש ענף (גמ"מ)

כ"ה בכסלו התשע"ז ( 25בדצמבר )2016
(חמ -3-3166ה)7

ראש ענף (תפיסות)

משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל

הסמכה
לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס( 12000-להלן  -החוק) ,אני מסמיך לפקיד מכס לצורך
סעיף  - 9לעניין קבלת הדיווח לפי תקנות איסור הלבנת הון
(דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה
ממנה) ,התשס"א ,22001-וסעיפים (11א)(11 ,ב)(11 ,ו)(11 ,ז),
(26א)(26 ,ב)(26 ,ג) ו–(27א) לחוק ,את בעלי המשרות ברשות
המסים בישראל הרשומות להלן:
1
2

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשע"ב ,עמ' .366
ק"ת התשס"א ,עמ' .1013
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מרכז בכיר (תפיסות)
מרכז בכיר (מודיעין)
בודקת בכירה מיומנת (ראש ענף)
בודק בכיר (מיומן  -ראש ענף)
בודק בכיר
בודק
בודק (מעברים יבשתיים)
מפענח
מרכז (מפעיל גמ"מ)
מרכז (סמים והלבנת הון)
מרכז (תפיסות)
סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין
מנהל חקירות אזורי

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

ממונה היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון

ממונה בכיר (בקח"ש חקירות פשיעה חמורה) (מס)

סגן ממונה היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון

ממונה מודיעין

סגן ממונה חקירות אזורי

ממונה (מדור חקירות)

סגן מנהל חקירות אזורי

ממונה (ארגוני פשיעה)

מנהל אגף א' (חקירות ומודיעין)

ממונה (הערכה)

מנהל תחום בכיר (בקח"ש חקירות פשיעה חמורה) (מס)

ממונה מבצעים

מנהל תחום בכיר (הלבנת הון חקירות)

ממונה (מודיעין)

מנהל תחום בכיר (יחידת היעדים)

ממונה בקח"ש  -פשיעה חמורה

מנהל תחום בכיר (מוקד מודיעיני משולב)

ממונה (עיבוד והכוונת מודיעין)

מנהל תחום בכיר הונאות מחשב

חוקר מבקר מתקדם

מנהל תחום בכיר (תפיסות)

מבקר חשבונות  -פשיעה חמורה

מנהל תחום בכיר שומה וביקורת פשיעה חמורה

חוקר מבקר

מנהל תחום בכיר (חקירות)

סגן ממונה יס"מ

מנהל תחום (חקירות בין–לאומיות)

סגן ממונה מדור יס"מ

מנהל תחום (הלבנת הון וחילוט)

חוקר (יס"מ  -מתקדם בכיר)

מנהל תחום (מודיעין)

חוקר (יס"מ)

מנהל תחום (סיגינט)

כ"ה בכסלו התשע"ז ( 25בדצמבר )2016
(חמ -3-3166ה)7

מנהל תחום (איסוף)
מנהל תחום (הלבנת הון חקירות)
מנהל תחום סמים
מנהל תחום (מניעה וסיכול פיקטיביות) ממונה מדור בכיר
חקירות (דו"ח גילוי עבירה)
ממונה מדור חקירות בכיר (חילוט והלבנת הון)
ממונה מדור חקירות בכיר הונאות מחשב
ממונה מדור חקירות בכיר (מוקד מודיעיני משולב)
ממונה מדור מבצעים (בכיר)
ממונה מדור חקירות בכיר
ממונה בכיר בקח"ש  -פשיעה חמורה
ממונה בכיר בקח"ש  -חקירות פשיעה חמורה
ממונה מדור בכיר הונאות מחשב
ממונה מדור חקירות
ממונה מדור חקירות (חילוט והלבנת הון)
ממונה מדור חקירות (דו"ח גילוי עבירה)
ממונה מדור יס"מ
ממונה מדור בכיר יס"מ
ממונה בכיר (ארגוני פשיעה)
ממונה בכיר (מדור יס"מ)
ממונה בכיר (איסוף)
ממונה בכיר (הערכה)
מבקר חשבונות בכיר  -חקירות פשיעה חמורה ממונה בכיר
(מקורות מודיעין)
ממונה פרויקטים בקח"ש  -פשיעה חמורה
ממונה פרויקטים (חקירות)
ממונה (בקח"ש חקירות פשיעה חמורה) (מס)

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' ,8938
/8940 ,8939ת"א (חלק מגוש שומה  ,)6942נפת תל אביב ,הוצגו
היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין
לשכת הסדר תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125קריית הממשלה,
קומה  ,7תל אביב ,בעיריית תל אביב ,אגף הנכסים ,ובלשכת
הממונה על מחוז המרכז ,משרד הפנים קריית הממשלה ,תל אביב.
י"ט בשבט התשע"ז ( 15בפברואר )2017
תמר אריאל
פקידת הסדר המקרקעין
ומפקחת על רישום המקרקעין

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' ,14461
 - 14464הר כנען ,נפת צפת ,הוצגו ביום ב' באדר התשע"ז (28
בפברואר  )2017למשך  30ימים ,לעיון בלשכת סגן פקיד הסדר
המקרקעין אזור הסדר צפת ,בניין לב העסקים ,רח' המלאכה ,16
נצרת עילית ,בעיריית צפת ,ובלשכת ממונה הרשויות ,מחוז הצפון,
בית הממשלה ,נצרת עילית.
ב' באדר התשע"ז ( 28בפברואר )2017
עדנאן זידאן
סגן פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר צפת
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הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום
מס' ,100993 ,100992 ,100991 ,100990 ,100988 ,100984 ,100977
101005 ,101000 ,100999 ,100998 ,100997 ,100996 ,100995 ,100994
 נגב (חר"מ) ,הוצגו ביום כ"ז בשבט התשע"ז ( 23בפברואר )2017למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר
הדרום ,קריית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בלשכת
הממונה על מחוז הדרום ,משרד הפנים ,קריית הממשלה ,רח'
התקווה  ,4באר שבע ,וברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב,
רח' דרך מצדה  ,6באר שבע.
כ"ז בשבט התשע"ז ( 23בפברואר )2017
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר/1140/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3810
התשנ"א ,עמ'  ,314תכנית מס' הר ,488/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,961התשכ"ב ,עמ'  ,2208ותכנית
מס' הר/253/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,852התשכ"א ,עמ'  ,1451מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח ציבורי פתוח ודרך.

.2

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

.3

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

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהרצליה -
גוש

ח"ח

מגרש לפי
תשריט

ייעוד

מקום

6517

63

ב

רח' וינגייט
דרך
מוצעת פינת רח'
ירמיהו
הלפרין

6590

1

א1

דרך
מוצעת

ה1

דרך
מוצעת

ג- 1
חלק א

שטח
ציבורי
פתוח

ג- 1
חלק ב

שטח
ציבורי
פתוח

ד- 1
חלק א

שטח
ציבורי
פתוח

ד- 1
חלק ב

שטח
ציבורי
פתוח

רח' אבא אבן

י' בשבט התשע"ז ( 6בפברואר )2017
(חמ )3-2
משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,227
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1965
התשל"ד ,עמ'  ,325מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברמת השרון ,רחוב ז'בוטינסקי  -גוש ,6597
חלקה ( 122לשעבר  ;)90 ,80 ,79בשטח של  1,035מ"ר; הייעוד:
שב"צ.

.2

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

.3

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

ט' בשבט התשע"ז ( 5בפברואר )2017
(חמ )3-2
אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,7163חלקה 340
בשלמותה; הייעוד :דרך.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

ד' בשבט התשע"ז ( 31בינואר )2017
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי
האגף לנכסי העירייה ,עיריית רמת השרון ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רש/210/א
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1708התשל"א ,עמ'  ,1337מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח ציבורי פתוח (שצ"פ).

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רש383/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3601התשמ"ט ,עמ'  ,518מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח לבניין ציבורי (שב"צ).

.2

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

.3

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

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

חטיבת קרקע ברמת השרון ,רחוב ז' בחשוון  -גוש ,6597
חלקה ( 119לשעבר  ;)90בשטח של  113מ"ר; הייעוד :שצ"פ.
העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי
האגף לנכסי העירייה ,עיריית רמת השרון ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
ט' בשבט התשע"ז ( 5בפברואר )2017
(חמ )3-2
אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רש558/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2748התשמ"א ,עמ'  ,2942מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח ציבורי פתוח (שצ"פ).

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.
.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש - 10027
ח"ח

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,33/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי (ע"ר)
 ,1210מיום  ,16.7.1942ובהתאם לתכנית מס' ,302-0118521
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6724
התשע"ד ,עמ'  ,2622מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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6

0.152

11

0.101

20

0.019
0.119

המזוהה כגוש -10031
ח"ח

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי
האגף לנכסי העירייה ,עיריית רמת השרון ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

5

0.174

73

חטיבת קרקע ברמת השרון ,רחוב ז' בחשוון  -גוש ,6597
חלקה ( 111לשעבר  ;)80בשטח של  140מ"ר; הייעוד :שצ"פ.

ט' בשבט התשע"ז ( 5בפברואר )2017
(חמ )3-2
אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

שטח הפקעה (בדונם)

שטח הפקעה (בדונם)

19

0.212

ייעוד הקרקע :דרך.
י"א בשבט התשע"ז ( 7בפברואר )2017
(חמ )3-2
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כ,222/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4706
התשנ"ט ,עמ'  ,959מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריית אתא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

.2

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

.4

.3

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

ד' בשבט התשע"ז ( 31בינואר )2017
(חמ )3-2

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית אתא ,המזוהה כ -
גוש

חלקי חלקה

11008

105 ,103 ,93

11049

28 ,25 ,24 ,23 ,22

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,453-0393082שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7319התשע"ו ,עמ'  ,9007מוסרת בזה הוועדה
המרחבית לתכנון ולבנייה זמורה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

הייעוד :דרך משולבת וחניה.
י"ז בשבט התשע"ז ( 13בפברואר )2017
(חמ )3-2
יעקב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית אתא
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס/
מק/105/א ,17/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6088התש"ע ,עמ'  ,2970מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
דרך.

.2

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

.3

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

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3750ח"ח ;59
הייעוד :דרך.

חטיבת קרקע בקריית עקרון ,המזוהה כגוש  ,4549ח"ח .15
י"ט בכסלו התשע"ז ( 19בדצמבר )2017
(חמ )3-2
רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה זמורה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,7/584/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5559
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

4225

התשס"ו ,עמ'  ,4446מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זמורה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך ,שצ"פ ושב"צ.
.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגדרה ,המזוהה כגוש  ,3873ח"ח ,11 ,10 ,5
 ,12וגוש  ,3874ח"ח  118 ,117 ,116 ,14 ,13 ,11לצורכי שצ"פ,
דרך ושב"צ.

ז' בטבת התשע"ז ( 5בינואר )2017
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' שה,37/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5879
התשס"ט ,עמ'  ,1036מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שוהם (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורכי ציבור.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בשוהם בגוש  ,6848חלקות 75 ,73 ,64 ,63
(לשעבר ח"ח  1ו– 3בגוש  ;)6848הייעוד :שצ"פ.
ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
(חמ )3-2
גיל ליבנה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שוהם

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8599/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4436
התשנ"ו ,עמ'  ,4544מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח (או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה).
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא -
גוש
18383( 18773
גוש ישן)

חלקה
רשומה

בשלמות/
חלק

שטח מיועד
להפקעה (מ"ר)

1

בשלמות

1,211

הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ט בטבת התשע"ז ( 17בינואר )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

התשע"ד ,עמ'  ,1546מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שפלת הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס' ג10781/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים התשס"ב ,עמ'  ,2301מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן
 הקרקע) דרושה לצורכי ציבור של שטח מבנה ציבור ,דרךושצ"פ כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגוש חלב ,המזוהה כגוש - 14130
ח"ח

שטח הפקעה
בדונם

אחוז
הפקעה

ייעוד

46

0.149

5.72

מבנה ציבור

48

1.444

38.95

מבנה ציבור

48

0.625

16.86

שצ"פ

48

0.481

12.98

דרך

העתק תשריט התכנית מס' ה 201505/מופקד במשרדי
הוועדה ,רח' אורנים  ,1מעלות ,טל'  ,04-9978030וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ו' בשבט התשע"ז ( 2בפברואר )2017
(חמ )3-2
טוביה גלזר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,16001/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6698
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במועצה המקומית כאבול ,ששטחה  3.067דונם,
המזוהה כ-
גוש  ,19600ח"ח ;19-16 ,12-10 ,3-1
גוש  ,19601ח"ח ,32-14 ,30-27 ,25-16 ,14-11 ,8-4 ,2 ,1
.127

י"ז בטבת התשע"ז ( 15בינואר )2017
(חמ )3-2
עציון כוכבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0244517
שם התכנית :הרחבת יח"ד ברחוב אדמונד פלג ,410
נווה יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'.101-0244517 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
3907
שינוי
כפיפות 5022
כפיפות  5166ב'
62
ביטול

4227

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :נווה יעקב ,רחוב :מבוא פלג אדמונד 410
קואורדינטת X: 223210
קואורדינטת Y: 638725

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'.101-0255547 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ביטול
62
כפיפות מק12405 /

מטרת התכנית:
הכשרת עבירות בנייה והתרת תוספות חדשות ,לשם הרחבת
כל יחידות הדיור קיימות בבניין ותוספת מחסנים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :קריית יובל ,רחוב :קורצ'אק 26
קואורדינטת X: 216460
קואורדינטת Y: 629700

כפיפות
שינוי

מק 3907 /א'
 1978א'

גושים וחלקות:
גוש( 30644 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 24

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
מאזור מגורים  1לאזור מגורים ב'.
 .2קביעת הבינויים הבאים בשטח:
 .1תוספות בנייה בקומות כניסה ,א' ב' ו–ג' ,לשם הרחבת
יחידות הדיור הקיימות באותן הקומות.
 .2חפירה בקומת מקלט במפלסים  2.75+ו– ,4.13+לשם הרחבת
יחידות דיור קיימות בקומה שמעליה.
 .3הכל בהתאם לנספח הבינוי.
 .4מודגש בזאת כי שטח כל יחידת דיור לא עולה על  140מ"ר.
 .3קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל– 2162.14מ"ר (מתוכם
 1689.30מ"ר שטחים עיקריים ו– 472.84מ"ר שטחי שירות).
 .5קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .7קביעת הוראות בגין גדר/מבנים להריסה.
 .8קביעת 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 ,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 המקומית ירושלים ,כיכר ספרא ,1
קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלפון .02-6290263
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 -

גושים וחלקות:
גוש( 30414 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 82
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ברח' קורצ'אק  ,26קריית יובל ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד מאזורים ממגורים א' לאזור מגורים ב'.
 .2קביעת הבינויים הבאים בשטח:
א .תוספת בנייה בכל קומות הבניין לשם הרחבת יח"ד קיימות.
ב .תוספת בנייה בקומת מפלס  2.80-לשם תוספת מחסנים.
ג .הגבהת מפלס הגג ממפלס  761.50למפלס .763.70
 .3קביעת קווי בניין לבנייה כאמור.
 .4הגדלת שטחי בנייה בשטח וקביעתם ל– 715.00מ"ר סה"כ מתוכם
 626.00מ"ר שטח עיקרי מאושר ו– 89.00מ"ר שטח שירות.
 .5קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח.
 .6קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.
 .7קביעת 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 ,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 המקומית ירושלים ,כיכר ספרא ,1
קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלפון .02-6290263
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 -

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0255547
שם התכנית :הרחבת יח"ד ברחוב קורצ'אק ,26
קריית יובל ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0381756
שם התכנית :הרחבת יח"ד בבניין ברח' מיס לנדאו
 ,11 13 15גבעת משואה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'.101-0381756 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות  5166ב'
62
ביטול
כפיפות מק 5022 /א'
 2935ב'
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :גבעת משואה ,רחוב :מיס לנדאו 11 ,13 ,15
קואורדינטת X: 216450
קואורדינטת Y: 628452
גושים וחלקות:
גוש( 30427 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 15
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ברח' מיס לנדרו  ,11 13 15גבעת משואה ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד מאזור מגורים  3מיוחד למגורים ב'.
 .2קביעת בינוי לתוספת שטחים למגורים בקומת מרתף לשם
הרחבת יח"ד קיימות בקומה שמעליה (קומת כניסה),
בהתאם לנספח בינוי.
 .3הגדלת שטחי הבנייה המרביים וקביעתם ל– 2183.77מ"ר
סה"כ מתוכם  1808.85מ"ר שטח עיקרי 374.92 ,מ"ר שטח
שירות.
 .4שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים לתוספות
הבנייה כאמור.
 .5הגדלת מס' הקומות המרבי מ– 3קומות מעל קומת עמודים
ל– 3קומות מגורים מעל למפלס הכניסה הקובעת ולקומת
מגורים ,חניה ומחסנים מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח.
 .7קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט
תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא ,1
קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלפון .02-6290263
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

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0154815
שם התכנית :תוספת קומה לבנין מגורים קיים,
רחוב אהליאב  ,32רוממה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
.101-00154815
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות בחלק מתחום התכנית.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
1145
שינוי
6086
שינוי
62
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :רוממה ,רחוב :אהליאב 32
קואורדינטת X: 219500
קואורדינטת Y: 633375
גושים וחלקות:
גוש ,30236 :מוסדר ,חלקות בשלמותן  ,136חלקות בחלקן 32
מטרת התכנית:
תוספת קומה עליונה ללא שינוי בזכויות בנייה מאושרות
בשטח ,רח' אהליאב  ,32ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה לשם חלוקה חדשה
של יח"ד המאושרות בשטח.
ב .קביעת קווי בניין לבנייה כאמור.
ג .הגדלת מס' קומות מרבי מ– 6קומות ל– 7קומות מעל הכניסה
הקובעת.
ד .קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים ,7271
עמ'  ,7171בתאריך .24.5.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ירושלים
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מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס' 507-0264846
תא/מק - 4363/פרזון  19-21בסמכות הועדה המקומית,
גושים וחלקות:
חלק מגוש מוסדר  ,6134חלקות בשלמות 335-336
מיקום/כתובת:
תל אביב  -יפו ,שכונת יד אליהו ,פרזון 21 ,19
מטרת התכנית:
עידוד תהליך התחדשות עירונית במתחם ,בסביבת המגורים
ובמרחב הציבורי ,זאת באמצעות שיפור איכות המגורים
לאוכלוסיה הקיימת ומימוש הפוטנציאל לתוספת אוכלוסיה.
תוכנית לאיחוד המגרשים וקביעת הוראות בינוי שנועדו
להבטיח את השתלבות המבנים לאורך רחוב שד' החייל תוך
התייחסות לגן גונדה מצידו המערבי של המגרש ,זאת בהתאם
למדיניות העירונית בנוגע לרובע  9כפי שמשתקפת בעקרונות
תכנית המתאר תא.5000/
התוכנית הינה תוכנית לפי סעיף  23בתמ"א  .38הזכויות
תיגזרנה מהתוספת הניתנת מתוקף תמ"א  38על תיקוניה.
עיקרי התכנית:
א .איחוד מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' שלא בהסכמת
הבעלים ,ללא שינוי בשטח הכולל של יעוד הקרקע
(בהתאם לסעיף 62א (א) ס"ק  1לחוק).
ב .הריסת שני המבנים הקיימים והקמת מבנים חדשים במקומם.
ג .הקמת מבנים בני  7קומות  +קומה חלקית
ד .קביעת הוראות בינוי ועיצוב (בהתאם לסעיף 62א (א) ס"ק .)5
ה .תוספת יח"ד (בהתאם לסעיף 62א (א) ס"ק .)8
( )1קביעת צפיפות בהיקף של עד  112יח"ד.
( )2קביעת שטח מינימום של  50מ"ר לדירה (כולל ממ"ד).
ו .ייקבע קו בניין עילי לגזוזטראות במרחק של  1.6מ' לכיוון
קו המגרש מקווי הבניין הקדמיים המזרחי לרח' פרזון
והמערבי לשצ"פ הגובל למגרש (בהתאם לסעיף 62א(א)
ס"ק .)9
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים 7167
עמוד  1956בתאריך .16/12/2015
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית נמצאת
במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון העיר ברח' שדרות
בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים א',ב',ג' וה' בין השעות - 08:00
 ,13:00קומה ג' חדר  309טלפון .03-7247254
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס' ,507-0396010
תא/מק - 4572/העברת זכויות מלבונטין  28לשטיבל  7בסמכות
הועדה המקומית.
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גושים וחלקות:
חלק מגוש מוסדר  ,7107חלק בשלמות 320
חלק מגוש מוסדר  ,7446חלק בשלמות 4
מיקום/כתובת:
לבונטין  - 28מגרש מוסר ,מבנה לשימור בהגבלות מחמירות
שטיבל  - 7מגרש מקבל
הגדרות בתכנית:
המגרש המוסר  -המגרש ברחוב לבונטין  28בו בנוי מבנה
לשימור בהגבלות מחמירות עפ"י תכנית השימור.
המגרש המקבל  -המגרש ברחוב שטיבל .7
תכנית השימור  -תכנית תא2650/ב'.
מטרת התכנית:
 .1עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור ע"י העברת זכויות בנייה
ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות ע"פ תכנית השימור,
במגרש ברחוב לבונטין  28ל"מגרש המקבל" ברחוב שטיבל 7
וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור.
 .2עידוד התחדשות עירונית בשכונת מונטפיורי בהתאם
לעקרונות תכנית האב לשכונה וקביעת הנחיות בינוי ועיצוב.
 .3עידוד תחום המלונאות העממית והגדלת מצאי חדרי אירוח
בעיר ת"א-יפו.
הוראות התכנית:
 .1העברת זכויות בנייה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות
במגרש ברחוב לבונטין  28ת"א למגרש המקבל ברחוב שטיבל
 7ת"א ,בהתאם לסעיף  62א(א)( )6לחוק התכנון והבנייה.
 1.1מחיקת  139.15מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות
מחמירות ברחוב לבונטין .28
 1.2תוספת  354.86מ"ר עיקרי במגרש מקבל.
 1.3תוספת  124.20מ"ר שרות במגרש מקבל.
 .2הבטחת חובת שימור המבנה לשימור ברחוב לבונטין 28
בהתאם להוראות תכנית השימור ,כתנאי למימוש זכויות
הבנייה המועברות.
 .3תוספת קומה וקומה חלקית במגרש המקבל ברחוב שטיבל ,7
כך שגובה הבניין יהיה  7קומות +קומת גג חלקית ,בהתאם
לסעיף  62א(א)(4א) לחוק.
 .4תוספת שטחי שירות בהיקף של  100מ"ר לפי 62א(א)()16
(א) 1לחוק.
 .5קביעת הוראות בינוי במגרש המקבל ,בהתאם לסעיף
 62א(א)( )5לחוק וכדלקמן:
 5.1תכסית המבנה לא תעלה על  65%משטח המגרש.
 5.2תכסית קומת הגג לא תעלה על  50%משטח קומה
טיפוסית.
 5.3קביעת פריסת השימושים המותרים במבנה לפי
חלוקה בין הקומות:
קומת קרקע (קומה  :)1מסחר ומלונאות
קומות  :2-7מלונאות
 .6קביעת קווי בניין ,בהתאם לסעיף  62א(א)( )4לחוק וכדלקמן:
 6.1קו בנין צידי מערבי 2.7 :מ',
 6.2קו בנין אחורי 4.4 :מ'.
 6.3תותר הבלטת מרפסות מעבר לקווי הבניין שלעיל
בשיעור מירבי של עד  40%מהמרווח.
 .7מתן פטור מתקן חניה בתחום המגרש המקבל ,בהתאם
לסעיף  1.5בנספח ה' בתכנית השימור.

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

.8
.9

התרת ניוד שטחים בין הקומות העל קרקעיות ,הכל
במגבלת תכסית המבנה ,בהתאם לסעיף  62א(א)( )9לחוק.
התרת הקמת בריכה בקומת הגג ,בהתאם לסעיף  62א(א)()9
לחוק התכנון והבנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מס' 7380
עמוד  812בתאריך .16/11/2016
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית נמצאת
במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון העיר ברח' שדרות
בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים א',ב',ג' וה' בין השעות – 08:00
 ,13:00קומה ג' חדר  309טלפון .03-7247254
דורון ספיר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה תל אביב  -יפו
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'501-0284570 :
שם התכנית :בית כנסת סלאנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 501-0284570

 .9בניית  2קומות נוספות במסגרת הזכויות והקומות המותרות
עפ"י תכניות תקפות.
 .10כל החלונות (למעט לכוון הרחוב) יתואמו עם אגף ההנדסה
בשלב ההיתר למניעת מטרדי רעש ,היזק ראייה וכדו'
(לרבות לגבי אופן הפתיחה ,סוג הזכוכית וכדו').
 .11לא יותרו בליטות ומדרגות מצד דרום מעבר לקווי הבניין
המותרים.
 .12לא יתאפשרו אולמות שמחה .שימוש לאולמות שמחה
יהיה סטייה ניכרת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 16.4.2015ובילקוט הפרסומים  ,7020עמ'  ,4754בתאריך 15.4.2015
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776487
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב .כל מעונין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'501-0351627 :
שם התכנית :תוספת יח"ד ושינויי בינוי ברח' דב הוז 5

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב ,בב/105/מצ ,1/בב/105/צ על תיקוניה ,בב/44/א

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'501-0351627 :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 485מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :נחמן מברסלב 7

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב ,בב/מק/3054/א

גושים וחלקות:
גוש 6190 :חלקה/ות772 :
מטרות התכנית:
 .1שינוי קווי הבניין לצורך הרחבת בית הכנסת עפ"י סעיף
62א(א)(.)4
 .2ניוד זכויות בין הקומות עפ"י סעיף62א(א)(.)9
עיקרי הוראות התכנית:
לצורך הרחבת בית הכנסת הקיים יותרו השינויים הבאים:
 .1שינויים בקווי הבניין:
 1.1לצד מערב ודרום  2מ' במקום  5ו  4מ' בהתאמה.
 1.2לצד צפון  0מ' בתחום השצ"פ הגובל בלבד ,השאר 4
מ' ללא שינוי.
 1.3לצד מזרח (לרחוב)  0מ' במקום  5מ' ( 3.5מ' קו בליטה).
 .2לא יותרו בליטות מעבר לקווי הבניין שבתכנית זו ,וזו
תהיה סטייה ניכרת ,למעט מדרגות חירום עפ"י הצורך.
 .3ניוד שטחים בין קומות הבניין ללא שינוי בסה"כ השטחים
המותרים עפ"י תכניות תקפות.
 .4הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה ,לרבות
לגבי שיפוץ הבניין הקיים עפ"י הצורך ,חומרי גמר קשיחים
וכדו'.
 .5תובטח יציבות הבניין בזמן ההריסה והבנייה עפ"י חוו"ד
מהנדס קונסטרוקציה.
 .6ההרחבות והקומות הנוספות ייבנו בהתאם לת.י413 .
לרעידות אדמה.
 .7תובטח גישה ישירה לגן הילדים וגישה נפרדת לבית הכנסת.
 .8אם הבניין הקיים ייהרס ,קווי הבניין יוחזרו לקדמותם.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 539מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :דב הוז 5
גושים וחלקות:
גוש 6195 :חלקה/ות176 :
מטרות התכנית:
א .תוספת  4יח"ד עפ"י סעיף 62א(א)(.)8
ב .שינויי בינוי בדירות הגג עפ"י סעיף 62א(א)(.)5
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת  2יח"ד בקומות א-ד.
ב .תוספת  2דירות גג.
ג .סה"כ יותרו  21יח"ד כולל דירות גג וכולל יח"ד עפ"י תמ"א .38
ד .שינויים בנסיגות בדירות הגג ,כמסומן בנספח הבינוי.
ה .הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה ,לרבות
לעניין ציפוי חזיתות ,עיצוב הבניין ופיתוח המגרש.
ו .לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר עפ"י
תכנית זו ,וזו תהא סטייה ניכרת.
ז .תכנית זו תהיה כפופה לתכנית ( 501-0339507קביעת כללית
למימוש תמ"א  ,)38לרבות לעניין מענה לשטח לצרכי ציבור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 24.5.16
ובילקוט הפרסומים  ,7278עמ'  ,7536בתאריך 6.6.2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776487
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב .כל מעונין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'501-0379842 :
שם התכנית :שינוי ק"ב ,תוספת אחוזים ותוספת קומה
ברח' אדמורי אלכסנדר 13
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'501-0379842 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב ,בב430/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 556מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :אדמו"רי אלכסנדר 13
גושים וחלקות:
גוש ,6122 :חלקה/ות 51 :חלק
מטרות התכנית:
 .1שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 62א(א)(.)4
 .2תוספת קומה עפ"י סעיף 62א(א)(()4א).
 .3הגדלת השטח המותר לבנייה בשיעור של  20%עפ"י סעיף
62א(א)(()16א)(.)1
 .4ניוד שטחים עפ"י סעיף 62א(א)(.)9
עיקרי הוראות התכנית:
א .בבניין הקיים יותרו השינויים הבאים:
 .1שינוי ק.ב .צפון מזרחי (עורפי) ל– 2.6מ' במקום  5.0מ'.
 .2שינוי ק.ב .צפון מערבי ל– 1.9מ' בחלק המסומן בנספח
הבינוי בלבד.
 .3הגדלת השטח המותר כשיעור של עד .20%
 .4ניוד שטחים בין הקומות.
 .5תוספת קומה ה'.
ב .הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בזמן הבקשה להיתר בנייה,
לרבות לעניין ציפוי חזיתות ועיצוב אדריכלי.
ג .השימושים יהיו עפ"י המותר בתכניות התקפות ,לרבות
בב.430/
ד .ייעוד המגרש יהיה מבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
ה .לא יותרו בליטות מעבר לקו הבניין העורפי שבתכנית זו.
ו .התוספות ייבנו עפ"י ת.י 413 .לרעידות אדמה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 28.6.2016ובילקוט הפרסומים  ,7302עמ'  ,8599בתאריך 14.7.2016
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776487
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב .כל מעונין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'501-0392373 :
שם התכנית :תוספת יח"ד ברח' מרים הנביאה 15
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'501-0392373 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 935מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :מרים הנביאה 15
גושים וחלקות:
גוש ,6124 :חלקה/ות352 :
מטרות התכנית:
תוספת יח"ד בבנין חדש עפ"י סעיף 62א(א)(.)8
עיקרי הוראות התכנית:
בהקמת בניין חדש יותרו השינויים והתוספות כדלהלן:
( )1תוספת  1יח"ד לחלקה ,מעבר ל– 15יח"ד המותרות (כולל
 4יח"ד עפ"י הקלה מאושרת ,ולא כולל יח"ד עפ"י תמ"א
 38שאושרו במחיצית המערבית של החלקה ,דירות גג,
ודירות נכה.
( )2בכל בנין בחלקה יותרו  8יח"ד רגילות (כולל הקלות ,ולא
כולל יח"ד עפ"י תמ"א  ,38דירת גג ודירת נכה.
( )3תנאי לניצול היח"ד המותרות עפ"י תכנית זו במחצית
המזרחית ,יהיה הריסת המבנה הקיים.
( )4חלוקה או תוספת יח"ד מעבר לנ"ל תהא סטייה ניכרת.
( )5הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה ,לרבות
לעניין עיצוב ,ציפוי חזיתות בחומרים קשיחים ,פיתוח
המגרש וכדו'.
( )6המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר בתאום
עם איכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 17.8.2016ובילקוט הפרסומים  ,7326עמ'  ,9274בתאריך 22.8.2016
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776487
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב .כל מעונין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס':
505-0202754
שם התוכנית :ח/מק 120/רח' המלאכה-הרחבת דרך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה , 1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חולון מופקדת תכנית מפורטת מס' 505-0202754 :גרסת:
הוראות 16 -תשריט. 13 -
איחוד וחלוקה  :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
התייחסות לתוכנית הבאות:
סוג היחס מס' התוכנית
כפיפות ח1/
כפיפות ח15/1/
כפיפות ח23/1/
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שינוי
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

ח1/1/
ח4/1/
ח8/1/
ח7/1/
תמא/36/א
תמא/10/א10/
תמא38/
תמא3/38/
תמא2/4/

התייחסות לתכנית הבאות:
סוג היחס מס' התוכנית
		
ח1/
שינוי
		
כפיפות ח15/1/
		
תמא2/4/
שינוי
כפיפות תמא/34/ב4/
		
כפיפות תמא4/16/
		
כפיפות תמא21/
		
כפיפות תמא34/
		
כפיפות תמא/36/א
		
כפיפות תמא2/38/
כפיפות תממ5/

סוג היחס מס' התוכנית
ח26/1/
שינוי
תמא3/
שינוי
תמא/10/ד10/
שינוי
כפיפות תמא16/
כפיפות תמא18/
תמא23/
ביטול
כפיפות תמא/34/ב4/
כפיפות תמא38/
כפיפות תמא3/38/

גבולות התכנית:
צפון -כביש (44דרך השבעה)
מזרח  -שפ"פ בחלקה  28בגוש 6783
מערב -שפ"פ בחלקה  36בגוש 6783
דרום –רח' המלאכה

גבולות התכנית:
מרחב התכנון חולון

גושים וחלקות:
גוש  6782 -חלק מחלקה – 36
גוש  6783 -חלק מחלקות 28-29 -

מטרת התכנית:
הוספת שטחי בנייה ושימושים שאינם לצורכי ציבור במגרש
המיועד למבני ציבור .

מטרת התכנית:
הרחבת דרך ,קטע מרחוב המלאכה ל– 40מ' בהתאם להמשכו
בתוכניות מאושרות .בהמשך לתוכניות תקפות.

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שימושים שאינם לצורכי ציבור במגרש המיועד למבני
ציבור בהתאם לסעיף 62א(א 11)1לחוק.
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לצורך השימושים
הנוספים בסך  20%משטח הכולל המותר לבנייה למבני ציבור
במגרש בהתאם לסעיף 62א(א 11 )1לחוק.
הוראות בינוי בהתאם לסעיף 62א(א) 5לחוק

עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת דרך מ– 30מ' ל– 40מ' כהמשך לתוכניות מאושרות .
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית  ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
 .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון,
מחלקת ממ"ש ,רח' ויצמן  58חולון  .03-5027222קבלת קהל
בועדה המקומית בימים א,ב,ה בין השעות  8.30-12.30וביום
ג בין השעות  .16.00-18.00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין 125
תל אביב יפו .67012
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"ט1989-
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס':
505-0432005
שם התוכנית  :ח-מק/26/1/א -שטחים למבנים
ומוסדות ציבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת תוכנית מקומית ברמה מפורטת
מס'505-0432005 :
איחוד וחלוקה  :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית  ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
 .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון,
מחלקת ממ"ש ,רח' ויצמן  58חולון  .03-5027222קבלת קהל
בועדה המקומית בימים א,ב,ד,ה בין השעות  8.30-12.30וביום
ג בין השעות  .16.00-18.00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין 125
תל אביב יפו .67012
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"ט1989-
זוהר נוימרק
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה חולון
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
506-0203695
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת גן ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב,
מופקדת תכנית מפורטת מספר  ,506-0203695רג/מק/1644 /א
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תכנית זו מהווה שינוי לתכניות:
שינוי 186
שינוי 340
שינוי  / 340ג
כפיפות  / 340ג 15 /
כפיפות  / 340ג 21 /
כפיפות  / 340ג 3 /
כפיפות  / 340ג 31 /
כפיפות  / 340ג 36 /
שינוי 506-0153833
כפיפות מק  / 340 /ג 12 /
כפיפות מק  / 340 /ג 17 /
כפיפות מק  / 340 /ג 19 /
כפיפות מק  / 340 /ג 2 / 3 /
כפיפות מק  / 340 /ג 26 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :רמת-גן ,רח' עמק האלה 35
גושים וחלקות:
גוש 6235 :חלקה719 :
גבולות התכנית:
המגרש ממוקם בתחום הרחובות עמק האלה וד"ר אליהו.
מצפון ממוקמת חלקה  707בגוש  ,6235רחוב ד"ר אליהו 19
וחלקה  708בגוש  6235שב"צ.
מדרום רחוב עמק האלה.
ממזרח חלקה  718בגוש  ,6235רחוב עמק האלה .37
ממערב חלקה  720בגוש  ,6235רחוב עמק האלה .33
מטרות התכנית:
 .1הוספת יחידת דיור רביעית בחלקה  719בגוש  ,6235ללא
שינוי בחלוקת זכויות הבנייה
בין תא שטח  A 719ותא שטח .B 719
 .2שינוי בקו בניין קדמי.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1הגדלת מספר יחידות הדיור ל 4 -יחידות דיור בחלקה ,על
פי סעיף 62א(א)( )8לחוק התכנון והבנייה.
 .2שינוי קו בניין קדמי מ 8.00 -מטר ל 6.00 -מטר ,על פי סעיף
62א(א)( )4לחוק התכנון והבנייה.
 .3קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי לפי סעיף 62א(א)()5
לחוק התכנון והבנייה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט
העירוני  .www.ramat-gan.muni.il ,כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה,
רח' המעגל  , 26ר"ג ,טלפון .03-6753394 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית כתובת :קרית הממשלה ,דרך
מנחם בגין  ,125קומה  13ת"א.
בהתאם לסעיף (103א)לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא
תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר
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המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת לפי תמ"א 38
מספר 506-0155838
שם התכנית :רג/מק1667/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תוכנית מפורטת לפי תמ"א 38
מספר .506-0155838
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות לתוכניות / 340 :ג /340 , 15 /ג , 17/מק  / 340 /ג 19 /
תמא  , 38 /תמא  , 38 / 2 /תמא 38 / 3 /
 / 340ג  / 798 , 21 /ב /340 ,ג/340 , 11/ג,38/
שינוי לתוכניות:
/340ג6/
 / 340ג 33 /
ביטול לתכנית:
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :רמת-גן ,רח' הרא"ה 90-102
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6159 :מחלקה 442 :עד 449 :שלם
גבולות התכנית:
ממזרח רח' הרא"ה
מצפון חלקה  441בגוש 6159
ממערב חלקות  460 ,459 ,721 ,720 ,454 ,453 ,452 ,451בגוש 6159
מדרום חלקה  450בגוש 6159
מטרות התכנית:
איחוד  8חלקות בייעוד מגורים למגרש אחד ,הריסת  7מבנים
קיימים בתחומם (הכוללים סה"כ  80יח"ד) לצורך בניית  3מבני
מגורים חדשים בתחומו (בני סה"כ  240יח"ד) במסגרת פרויקט
פינוי הכולל מימוש הזכויות המאושרות בתחום התכנית,
לרבות זכויות מכח תמ"א  38על תיקוניה.
עיקרי הוראות התוכנית:
א .איחוד חלקות  442-449ללא הסכמת הבעלים ,ע"פ סעיף 62
א' (א) . 1
ב .הגדלת מס' יחידות הדיור לכדי  240יח"ד ,ללא הגדלת סך כל
השטחים למטרות עיקריות ,ע"פ סעיף  62א' (א) :8
ג .שינוי בקווי הבנין עפ"י סעיף 62א'(א):4
שינוי קו בנין צידי מ 3.5 -מ' ל 5 -מ'.
שינוי קו בנין אחורי מ 5 -מ' לכמסומן בתשריט ולא פחות
מ 5 -מ'.
ד .שינוי בינוי עפ"י סע' 62א'(א):5
בניית  3מבני מגורים במקום  7מבנים קיימים.
מס' הקומות המירבי עד  12קומות מלאות וקומת גג מעל
קומת קרקע (סה"כ  14קומות).
ה .קביעת זיקת הנאה  ,עפ"י סע' 62א'(א).19
ו .תכנית זו כוללת את תוספת הקומות ,תוספת יח"ד  ,הרחבת
קווי הבניה הבלטת מרפסות  ,ותוספת זכויות הבניה
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שניתן לאשר בהתאם לתמ"א  38על תיקוניה ,והיא נערכת
בהתאם לסעיף  23לתמ"א ,ע"פ סעיף  62א' (א) . 9
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13/11/2014ובילקוט פרסומים מספר  ,6982עמוד  ,3328בתאריך
.03/02/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה רמת גן ,רח' המעגל  , 26ר"ג ,טלפון .036753394 :ובמשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז תל אביב .כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט העירוני www.ramat-gan.muni.il ,
אביבית מאור-נמרודי
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובניה רמת גן

מחוז חיפה

ב .קביעת זכויות והוראות הבנייה למגרשי המגורים ,2000
.2002 ,2001
ג .שינוי יעוד מאתר לבנין ציבורי לאזור מגורים תוך קביעת
שימוש ציבורי בתחומי מגרש .2002
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין 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
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון עיר,
ברח' ביאליק  ,3חיפה .המען למשלוח התנגדויות בדואר :הועדה
המקומית ,ת.ד ,4811 .רח' חסן שוקרי  ,14חיפה  .31047המתנגד
ימציא עותק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  15חיפה  31048טל.04 - 8633448 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס':
304-0137240
 חפ/מק2188/א  -פינוי בינוי ברח' המלך אמציהובשכונת נוה דוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה,
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה ,מופקדת תכנית
מס'  304-0137240הנקראת "חפ /מק2188 /א  -פינוי בינוי ברח'
המלך אמציהו בשכונת נוה דוד"
תכנית זו מהווה שינוי לתכניות:
חפ ,2188/חפ/1400/יב ,חפ/229/ד ,חפ/מק/1400/גב,
חפ/מק/1400/יב.1/
תכנית זו כפופה לתכניות:
חפ/229/י ,5/חפ/מק/1400/תט ,חפ/מק/1400/יב,4/
חפ/מק/1400/פמ.
מקום התכנית:
יישוב :חיפה
במתחם הרחובות אסתר המלכה ,אמציה המלך ושלמה המלך
בשכונת נווה דוד.
גושים וחלקות:
גוש 10743 :חלק מחלקה160 :
גוש 10751 :חלקות בשלמות 9,13-19,24-25, 27,51,62 :חלקי חלקות:
.20,61,69-70,72
מטרות התכנית:
התחדשות עירונית והקמת מתחם מגורים חדש הכולל שטחים
ציבוריים פתוחים במסלול של פינוי בינוי.
עיקרי הוראות התכנית:
פינוי והריסת בנייני מגורים קיימים במטרה לאפשר התחדשות
עירונית תוך:
א .איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים  2003 ,2001 ,2000ביעוד
מגורים תוך חילופי שטחים עם המגרשים ביעוד שצ"פ
ללא שינוי בשטח.
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יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 304-0251538
הנקראת "חפ/מק - 2393/שינוי עיצוב ארכיטקטוני בדרך העצמאות
 134חיפה"
תכנית זו מהווה שינוי לתכניות:
חפ ,421/חפ/מק/1400/גב ,חפ.335/
תכנית זו כפופה לתכנית:
תמא ,15/תמא ,3/תמא/34/ב ,4/תמא ,35/תמא,38/3/
תממ ,6/חפ/1400/יב ,חפ/1400/שש ,חפ/229/י ,חפ/229/י,1/
חפ/229/י ,5/חפ/מק/1400/תט ,חפ/931/א ,חפ/מק/1400/יב,1/
חפ/מק/1400/יב ,4/חפ/מק/1400/פמ ,חפ/מק/229/י2/
מקום התכנית:
יישוב :חיפה ,דרך העצמאות  ,134עיר תחתית.
גושים וחלקות:
גוש 12639 :חלקה בשלמות9 :
מטרות התכנית:
הקמת מבנה למסחר מגורים ואו תעסוקה ברח' העצמאות .134
עיקרי הוראות התכנית:
א .עדכון ייעודי הקרקע מהתכנית המנדטורית לייעודי נוהל
מבא"ת ושימושים מותרים.
ב .שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית בהתאם לסעיף 62א(א)(- )4
שינוי קו בנין.
ג .שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב
אדריכלי בהתאם לסעיף 62א(א)( - )5שינוי חתכי המבנה,
רוחב מידות דירוגים וכו'.
ד .שינוי גובה ומס' הקומות בהתאם לסעיף 62א(א)(4א) -
הגדלת מס הקומות מ– 7קומות על קרקעיות ל–עד  10קומות
על קרקעיות במבנה החדש.
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ה .הוספת שטח מכח תמ"א  38בהתאם לסעיף  20ו– 23לתמ"א.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 6.5.2016.ובילקוט הפרסומים  ,7263עמוד  6092מיום 11.5.2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15טל ,04-8633448 :חיפה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רח' ביאליק 3
טל 04-8356807 :וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חדווה אלמוג
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
302-0259382
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 302-0259382
 שינוי הוראות בנייה  -א.ח .נישה בע"מ.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
חד ,2020/חד 450/ה',חד1001/ג',חד ,1038/חד1001/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רח' הגיבורים ,חדרה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10037 :חלקות במלואן263,267 ,262 ,261 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת  7יח"ד בהתאם לחוק התכנון והבנייה סעיף  62א .
 .2תוספת  294מ"ר שטחי בנייה עיקרי למגורים ,בהתאם
לחוק התכנון והבנייה סעיף 62א(16א)  20%משטח המגרש
בבנייה רוויה.
 .3שינוי יעוד שטח קיים בקומת קרקע עליונה ממסחר למגורים.
 .4קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 12/02/2017ובילקוט פרסומים  ,7380בתאריך .16/11/2016
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה חדרה .כתובת :רח' הלל יפה  9חדרה ,טל' .04-6303728
ובמשרדי הועדה המחוזית כתובת :שד הפלי"ם  15בניין ב',
חיפה ,טל'  04-8633427כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חדרה
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
303-0333229
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
 - 303-0333229שינוי קו בנין במגרש  311קיבוץ בית אורן.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי חכ/71/ט
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חוף הכרמל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11738 :חלקי חלקות2 :
מטרת התכנית:
לשנות קווי בניין במגרש  311בקיבוץ בית אורן ללא שינוי
אחוזי בנייה או מס' יחידות דיור .מגרש זה הינו בעל טופוגרפיה
משופעת :בין  50%ל– 66%שיפוע .שינוי קווי בניין קדמי וצדי
יאפשר בניית שטחים עיקריים מתחת לחניית הרכבים ועל ידי
כך יצמצם את קירות התמך במגרש.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 1מ' ,שינוי קו בניין אחורי מ–4
מ' ל– 8מ' ושינוי קו בניין צדי מ– 3מ' ל– 0מ' בהתאם לסעיף
62א (א) .4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 16/09/2016ובילקוט פרסומים  ,7351בתאריך .26/09/2016
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף הכרמל .ד"נ חוף הכרמל ,טל' 04-8136211
ובמשרדי הועדה המחוזית (כתובת :רח' פל ים 15א' חיפה,
טל'  )04-8633448כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור שינוי לת.מתאר מקומית מס'
303-0354167
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור שינוי לתכנית מתאר מקומית מס'
 - 303-0354167שינוי קווי בניין מתחם .384
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי מכ/במ384/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .חוף הכרמל ,עתלית
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10533 :חלקות במלואן72 - 55 ,53 - 51 ,49 ,48 ,46 ,45 ,42 :
גוש 10533 :חלקי חלקות22 ,19 ,18 :
גוש 10534 :חלקות במלואן,106 ,104 ,103 ,101 - 93 ,91 ,90 ,61 :
447 ,417 - 389
גוש 10534 :חלקי חלקות451 ,442 ,431 ,22 ,13 :
גוש 10539 :חלקי חלקות57 :
גוש 12576 :חלקי חלקות41 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין בהתאם לסעיף (62א)א 4בהתאם לחוק התכנון
והבנייה זאת על מנת לאפשר בנייה במגרשים בהם בוצע
השינוי .כמו כן שינוי קו בניין לאורך כביש  1כהמשך והתאמה
לתכנית מכ 376/הגובלת בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 5/8/2016ובילקוט פרסומים  ,7319עמ'  ,9002בתאריך .11/8/2016
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף הכרמל .ד"נ חוף הכרמל ,טל' 04-8136211
ובמשרדי הועדה המחוזית (כתובת :רח' פל ים 15א' חיפה,
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טל'  )04-8633448כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כרמל סלע
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף הכרמל
מרחב תכנון מיוחד חריש

הודעה בדבר אישור התכנית המפורטת מס':
307-0412676
שם התכנית :תוספת זכויות בנייה על הגג לתכנית
חריש/1/א
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור התכנית המפורטת מס':
307-0412676
איחוד וחלוקה :היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן
להוציא היתרים ו/או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
חריש/1/א
שינוי
חריש1/
שינוי
חריש/1/ה
שינוי
חריש/1/ו
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב :חריש
גושים וחלקות:
גוש 8073 :בשלמותו חלקות במלואן95 ,94 ,93 ,40 ,39 :
גוש 9071 :בשלמותו חלקות במלואן,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 :
,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13
,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32
,74 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50
,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,89 ,88 ,87 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75
,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,99 ,98 ,97 ,96
,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122
גוש 9070 :חלקות במלואן,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 :
,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33
,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51
,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71
,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89
128 ,127 ,126 ,125 ,116 ,115 ,110
גוש 9072 :חלקות במלואן,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 :
,35 ,33 ,31 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36
,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58
89 ,88 ,87 ,86 ,80 ,79 ,76
גוש 9073 :חלקות במלואן,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 :
,59 ,58 ,57 ,56 ,50 ,32 ,31 ,30 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,18 ,17 ,16 ,15
81 ,80 ,78 ,77 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,66 ,65 ,64 ,63 ,61 ,60
גוש 9073 :חלקי חלקות22 :
גוש 9074 :חלקות במלואן,15 ,14 ,13 ,12 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 :
,94 ,81 ,80 ,79 ,78 ,43 ,36 ,33 ,31 ,30 ,29 ,27 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20
,132 ,131 ,130 ,128 ,127 ,126 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,97 ,96 ,95
147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,141 ,140 ,139 ,138 ,136 ,135 ,134
גוש 9074 :חלקי חלקות35 :

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

מטרת התכנית:
תכנית זו באה להוסיף זכויות בנייה ליחידות דיור הממוקמות
בקומה העליונה של הבניין .
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת שטחי בנייה של עד  60.0מ"ר לכל יח"ד עליונה
במבנה מגורים בייעודי קרקע" :מגורים ב'" ו"מגורים ומסחר"
והממוקמים בתוך שטח תכנית חריש/1/א.
 .2קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי לתוספת זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 16/6/2016
ובילקוט הפרסומים  ,7302עמ'  8602בתאריך .14/7/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת  -חריש,
חריש .טל'  04-6661150וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה :רחוב פל-ים 15א' .טל'  04-8633455ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilהמעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי חריש

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת
מס' :חריש/1/ח
שם התכנית" :הטרפז"
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מס':
חריש/1/ח ,שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף  89בחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,1965-ובילקוט הפרסומים ,7261
תשע"ו ,עמוד  ,5944בתאריך .09/05/2016
המתייחסת לתכניות הבאות:
חריש/1/א
שינוי לתכנית
חריש1/
שינוי לתכנית
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חריש.
גושים וחלקות:
גוש 8701 :חלקי חלקות8 :
גוש 8704 :חלקות במלואן29 - 25 :
גוש 8704 :חלקי חלקות39 ,31 - 30 ,24 - 15 ,7 :
גוש 8705 :חלקי חלקות30 ,10 ,7 - 4 ,1 :
מטרת התכנית:
 .1תיקון תכנית חריש/1/א המאושרת באזור הסמוך למע"ר
העתידי.
 .2הגדלת מוקד מסחר ותעסוקה בשכונה הצפונית.
 .3השלמת מערכת התנועה העירונית.
 .4תכנון שטחים עבור מבנים ומוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
פירוט של תכנית מתאר החלקית:
א .קביעת ייעודי קרקע למגורים ,מבנים ומוסדות ציבור,
שטחים פתוחים ,דרכים ותשתיות ,תעסוקה ומסחר.
ב .קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד.
ג .קביעת הוראות בנייה :קביעת זכויות בנייה ,קביעת צפיפות,
קביעת מרווחי בנייה ,קביעת גובה בניינים ,הנחיות בינוי
והנחיות לעיצוב ארכיטקטוני.
ד .התוויית דרכים חדשות ,הרחבת דרכים מאושרות וביטול
דרכים קיימות.
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ה .קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות כגון :דרכים,
ביוב ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל ,מרכז תחבורה וכו'.
ו .קביעת הנחיות לביצוע.
ח .טבלאות הקצאה.
כל המעוניין ,רשאי לעיין בתכנית במשרדי :הוועדה המיוחדת
לתכנון ובנייה חריש ,בימים ובשעות שבהם המשרדים
האמורים פתוחים לקהל .וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
דוד מגן-מונסונגו
יושב ראש הוועדה המיוחדת
לתכנון ובנייה חריש
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מס'
 354-0228270שינוי לתוכנית מתאר מס' ען/במ358/
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
באקה אל ג'רבייה
גושים וחלקות:
חלק מגוש מוסדר  ,8758חלקה בשלמות 14
עיקרי הוראות התוכנית:
א) חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים
ב) שינוי בקווי בניין.
ג) שינוי בהוראות בדבר בינוי.
ד) שינוי בגודל מגרש מינימאלי.
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום
, 30/12/2015בילקוט הפרסומים  ,7184התשע"ד ,עמ'  2648ביום
12/1/2016
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עירון ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז חיפה  ,רח'
פל"ים 15א' חיפה ,טל'  ,04-8633448כל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל.
נאדר יונס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה עירון  -ואדי עארה
מרחב תכנון מקומי קריות

מטרת התכנית:
הוספת שטחי בנייה במגרש לצורך :התקנת מרפסות ,הגדלת
דירות והוספת  4יח"ד.
עיקרי התכנית:
א .הוספת שטחי בנייה עיקריים של  319מ"ר לצורך התקנת
מרפסות והגדלת דירות.
ב .הגדלת מס' יח"ד מ– 40יח"ד ל– 44יח"ד (תוספת של  4יח"ד).
ג .שינוי גובה המבנה מ– 21.5מ' ל– 24.5מ'.
ד .שינוי מס' הקומות מ– + 5עמודים ל– 7קומות.
ה .הגדלת צפיפות יח"ד לדונם מ– 11.1ל–.12.1
ו .שינוי קו בניין למרפסות תלויות (זיזיות) ל– 3מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 30/9/2016ובילקוט פרסומים  ,7357עמ'  ,17בתאריך .6/10/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה קריות ,רח' הגדוד העברי  ,4קרית מוצקין ,טלפון:
 04-8715291ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז חיפה ,כתובת:
רח' פל ים  ,15חיפה ,טלפון .04-8616222 :ובאתר האינטרנט
של הועדה בכתובת  ,WWW.VKRAYOT.CO.ILכל המעונין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר אישור מס' 352-0404152
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור מס' .352-0404152
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ק232/
שינוי
כפיפות ק130/
כפיפות ק/130/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית מוצקין
כתובת :ספיר פנחס  ,12קרית מוצקין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10430 :חלקות במלואן552 :
מטרת התכנית:
להסדיר אפשרות בנייה לתוספת מרפסות גזוזטראות מעבר לקו
בנין צידי צפוני במבנה מס' .12

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
352-0376913

עיקרי התכנית:
שינוי קו בנין על פי תשריט מצב מוצע ,בהתאם לסעיף 62א(א)(,)4
לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה.1965-

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .352-0376913

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 18/11/2016ובילקוט פרסומים  ,7380עמ'  ,819בתאריך .16/11/2016

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/364/ה/זב/212/א3/
כפיפות 301-0210799

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה קריות ,רח' הגדוד העברי  ,4קרית מוצקין ,טלפון:
 04-8715291ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז חיפה ,כתובת:
רח' פל ים  ,15חיפה ,טלפון .04-8616222 :ובאתר האינטרנט של
הועדה בכתובת  WWW.VKRAYOT.CO.ILכל המעונין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית ביאליק
כתובת :יקינתון גבעת הרקפות  ,קרית ביאליק
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10236 :חלקי חלקות189 :
גוש 10237 :חלקי חלקות21 :
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יוסי אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה קריות

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

מרחב תכנון מקומי השומרון

.2

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
שם התכנית :שינוי הוראות בינוי ותוספת שטח עיקרי

.3

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה
תכנית מפורטת מס' .353-0286591
כתובות שבהן חלה התכנית:
מס' בית9 :
גושים /חלקות/מגרשים לתכנית:
גוש 11293 :מחלקה 154 :עד 154 :שלם
שטח התכנית בדונם 0.749 :
יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
מס' תוכנית :מק  /ש  / 22 /יא
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :מק  /ש 783 /
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :מק  /ש 950 /
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :ש 11 /
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :ש  / 1121 /א
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :ש 207 /
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :ש 383 /
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :ש 390 /
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :ש 555 /
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :ש  /מק  / 22 /כא
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :ש  /מק  / 383 /א
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :ש  /מק  / 950 /א
סוג יחס :שינוי
מס' תוכנית :ש  /מק  / 960 /ד
סוג יחס :שינוי
מטרת התכנית:
שינוי הוראות בינוי ,הוספת שימושים עבור תא שטח ,154B
ניוד שטחים עיקריים מאושרים עודפים מהמרתף אל קומת
המגורים ,תוספת  50מ"ר עיקרי במסגרת תיקון  101לחוק
התכנון והבנייה ,הגדרת קו בניין תת קרקעי למבנה מתחת
לחניה והגדרת קוי בניין לגגון/סככה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .כללי לשני תאי השטח
 .1שינוי הוראות בינוי ושינוי חלוקת שטחי בנייה בתוך
המבנה לפי סעיף .62א.א.62 ,)5(.א.א )6(.ניוד שטח
עיקרי של  34.8מ"ר ממפלס מתחת לקומת הכניסה
לקומות המגורים.
 .2תוספת שטח עיקרי עד  24.58מ"ר (סה"כ  50מ"ר
תוספת שטח עיקרי יחד עם שטח מבוקש לתא שטח
 )154Bלפי סעיף .62א.א(17א)
 .3הגדרת קו בניין תת קרקעי למבנה מתחת למשטח
חניה לפי סעיף .62א.א)4(.
ב .קביעת הוראות לתא שטח 154A
 .1ביטול ההגבלה בשטח המחסן והגדלת שטח שירות
מתחת למפלס החניה עד  25מ"ר במקום  12.5מ"ר ללא
תוספת שיטחי שירות מהמותרים בתכנית.
 .2הקטנת קו בניין צידי עבור סככה מ– 3מ' ל– 1.8מ' לפי
תשריט.
ג .קביעת הוראות לתא שטח 154B
 .1תוספת  25.42מ"ר שטח עיקרי בזכויות הבנייה לטובת
יח"ד  646ב' .לפי סעיף .62א.א17.
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הקטנת קו בניין קדמי המצוי מתחת למפלס חניה לפי
סעיף .62א.א()4
תוספת שימושים למבנה מתחת לחניה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
השומרון ,רח' המייסדים  ,54זכרון יעקב טל'.04-6305522 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
שד' הפלי"ם  15חיפה ,טל'.)04-8633448 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט  .1989 -כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס'
.353-0296913
שם התכנית :חלוקה ללא הסכמת בעלים ברח' תדהר,
זכרון יעקב
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה
כתובות שבהן חלה התכנית:
רחוב :תדהר ,מס' בית18 :
גושים /חלקות/מגרשים לתכנית:
גוש ,11317 :מחלקה 122 :עד 122 :שלם,
גוש ,11317 :מחלקה 146 :עד 146 :שלם
שטח התכנית בדונם1.402 :
יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
סוג יחס :כפיפות מס' תכנית :מק  /ש 783 /
סוג יחס :כפיפות מס' תכנית :מק  /ש 950 /
מס' תכנית :ש 11 /
סוג יחס :שינוי
סוג יחס :כפיפות מס' תכנית :ש 207 /
מס' תכנית :ש 22 /
סוג יחס :שינוי
סוג יחס :כפיפות מס' תכנית :ש  / 22 /א
סוג יחס :כפיפות מס' תכנית :ש 390 /
סוג יחס :כפיפות מס' תכנית :ש 913 /
סוג יחס :כפיפות מס' תכנית :ש  /מק  / 383 /א
סוג יחס :כפיפות מס' תכנית :ש  /מק  / 950 /א
מטרת התכנית:
 .1הסדרת חלוקת מגרש ל– 2תאי שטח למגורים ע"פ תב"ע
ש 913/המאושרת ,ללא הסכמת הבעלים.
 .2הקטנת קו בנין למבנה קיים בתא שטח .101
עיקרי הוראות התכנית:
 .1חלוקת השטח ל– 2תאי שטח .תא שטח  - 101בשטח  626מ"ר
ותא שטח  - 102בשטח  772מ"ר.
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הקטנת קו בנין קדמי מ– 5.00ל– 3.55כמסומן בתשריט בתא
שטח .101
הקטנת קו בנין צידי ימני מ– 4.00ל– .3.6כמסומן בתשריט
בתא שטח .101

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
השומרון ,רח' המייסדים  ,54זכרון יעקב טל'.04-6305522 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'.)04-8633448 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ארנון גלעדי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה השומרון

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
 ,423-0157016הנקראת הר/מק/17/600/א39/
נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור התכנית המהווה שינוי לתוכניות:
הר ,1/302/הר ,3/302/הר/במ ,600/הר/17/600/א.4/
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
כתובת :רח' הנגב  ,5שכונת גיל-עמל ,הוד-השרון.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית מרכז
רחוב הרצל  ,91רמלה ,טלפון ,08-9788444 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה הוד השרון ,רחוב בן גמלא  ,28הוד
השרון ,טלפון .09-7759666 :כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבר אשור תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף ( )117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אשור תכנית ,המהווה שינוי
תכנית מתאר מקומית הנקראת :תכנית מס' 402-0367789
המהווה שינוי לתכנית:
טב2505/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
הישוב :טייבה
גושים וחלקות:
גוש  , 7856 :חלקי חלקות 39-41 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה מחדש לפי סעיף 62א(א). 1
 .2קביעה ושינוי בקווי בניין לפי סעיף 62א(א).4
 .3קביעה או שינוי של גודל מגרש מירבי/מזערי לפי סעיף
62א(א). 6,7
 .4הגדלת מס' יחידות דיור לפי סעיף 62א(א). 8
 .5קביעה או שינוי בגובה הבנייה לפי סעיף 62א(א) 4 -א .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי"פ מס'  7345עמוד 10046
בתאריך  . 19.09.2016התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה טייבה .וכל המעוניין רשאי לעיין
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .
שועאע מסארווה מנצור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה אל-טייבה

גושים וחלקות:
גוש 6653 :חלקה188 :
גוש 6662:חלקה 9:
מטרות התוכנית:
 .1תוספת  2יחידות דיור לחלקה .לפי סעיף 62א(א)8
 .2תוספת שטח עיקרי לחלקה .לפי סעיף 62א(א()1()1א) 1וסעיף
62א(א)(16א)()2
 .3שינוי קו בניין אחורי לפי סעיף 62א(א)4
 .4קביעת הוראות לזכות מעבר לפי סעיף 62א(א)19
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1תוספת  2יחידות דיור לחלקה ובסה"כ  4יח"ד.
 .2תוספת שטח עיקרי מ– 25%ל–.57%
 .3קביעת הוראות לזכות מעבר ליח"ד אחוריות.
 .4שינוי לקו בניין אחורי מ– 8ל–.5
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתון האחרון צומת
השרון בתאריך  19.8.16ובילקוט הפרסומים  ,7322עמ' 9104
בתאריך .17.8.16
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מרחב תכנון יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
404-0289421
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס'404-0289421 :
המהווה שינוי לתכנית:
בר 274 /
יב 1 / 255 /
משמ 142 /
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :יבנה
גושים וחלקות:
גוש 3515 :חלקי/שלם :חלקי חלק מחלקה,12 ,10 ,9 ,8 ,4 ,3 ,2 ,1 :
,127 ,124 ,113 ,105 ,48 ,38 ,28 ,27 ,25 ,23 ,21 ,20 ,18 ,17 ,15 ,13

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

חלקות בשלמות,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,24 ,22 ,19 ,11 ,7 ,6 :
גוש 3537 :חלקי/שלם :חלקי חלק מחלקה28 :
גוש 4879 :חלקי/שלם :חלקי חלק מחלקה8 :
גוש 4905 :חלקי/שלם :חלקי חלק מחלקה69 , 65 :
גוש 5519 :חלקי/שלם :חלקי חלק מחלקה,72 ,51 ,50 , 20 :
גוש 5520 :חלקי/שלם :חלקי חלק מחלקה,21 ,19 ,10 ,8 ,7 ,1 :
,30 ,29 ,25 ,24
גוש 5959 :חלקי/שלם :חלקי חלק מחלקה700 , 213 :
גוש 5961 :חלקי/שלם :חלקי חלק מחלקה701 ,400 ,319 , 6 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה של מגרשים ללא הסכמת בעלים בהתאם
לפרק ג' סעיף ז' לחוק תכנון והבנייה.
 .2הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצרכי ציבור.
 .3שינוי של הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים.
 .4הרחבת דרך בתוואי מאושר בתכנית בת תוקף.
 .5שינוי ייעוד משב"צ לדרך ,משטח ספורט לשצ"פ ולשב"צ,
ממסחר לשצ"פ ,משצ"פ לדרך ,ממגורים לשצ"פ ומדרך
משולבת לדרך.
מטרת התכנית:
 .1הסטת דרך מס'  1כפי שנקבע בתכנית יב 1/255/על
מנת להרחיקה משכונה קיימת ולאפשר שימור חורשת
אקליפטוסים קיימת.
 .2התאמת שכונת יבנה  B+Cלתקן  LEEDלשכונות מקיימות
באמצעות שינוי הוראות לקווי בניין ,פתיחת מעברים
ציבוריים ,קביעת הוראות בינוי ופיתוח קרקעית נחל יבנה.
 .3הרחבת דרך לצורך מעגל תנועה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 13/12/2016ובילקוט פרסומים  ,7359י"ג ב כסלו התשע"ז ,מיום
 ,13/12/2016עמ' .77
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .התכנית האמורה נמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,שד' דואני  3יבנה ,טלפון:
 .089433383ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,רחוב הרצל  91רמלה.
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה יבנה
מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
406-0431791
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 406-0431791
 לוד  -מעגל תנועה בצומת שלמה המלך  -אלי כהן.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות לד2/23/
כפיפות לד1000/
שינוי לד610/
שינוי לד665/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :לוד
שלמה שלמה ,לוד
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גושים /חלקות לתכנית:
גוש 4024 :מחלקה 329 :עד 329 :חלקי
גוש 4024 :מחלקה 387 :עד 387 :חלקי
גוש 4024 :מחלקה 389 :עד 389 :חלקי
גוש 4024 :מחלקה 390 :עד 390 :חלקי
גוש 4024 :מחלקה 601 :עד 601 :חלקי
מטרות התכנית:
תכנון מעגל תנועה בצומת רחובות שלמה המלך ואלי כהן
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לדרך מוצעת בחלקה 601
גוש  4024עפ"י סעיף 62א(א)2
ב .שינוי יעוד משטח מגורים ג' לדרך מוצעת בחלקה  329גוש
 4024עפ"י סעיף 62א(א)2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 27/6/2016ובילקוט פרסומים  ,7337עמ'  ,9587בתאריך .8/9/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "לוד"  ,שד' דוד המלך  ,2ראש ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז מרכז ,כתובת :הרצל  ,91קרית הממשלה רמלה ,טלפון:
 .08-9788444כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יאיר רביבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה לוד
מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 - 420-0450726שינוי לתכנית מתאר מקומית מס'
מד/במ6/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מודיעין מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 420-0450726שינוי
לתכנית מתאר מקומית מס' מד/במ6/
מיקום התכנית:
מודיעין-מכבים-רעות ,שכונה :מוריה ,יצחק רבין 57/6
קואורדינאטות:
ציר X:200264
ציר Y:644454
גוש וחלקה:
גוש ,5812 :חלקות בשלמותן8 :
מטרות התכנית:
תוספת שטח עיקרי ליחידת דיור עבור קומת תחתונה בקונטור
המבנה מעל.
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת שטח עיקרי במפלס  68 - 0.00מ"ר
ב .הוראות לעיצוב אדריכלי עבור תוספת הבנייה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מודיעין רח' תלתן  ,1מודיעין ,טל ,08-9726058 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל( .שעות קבלת קהל מחלקת הנדסה ,עיריית
מודיעין-מכבים-רעות :בהתאם למפורסם באתר העירייה).
כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
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עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונות ,למשרדי עיריית
מודיעין ת.ד 1 .מודיעין טל' .08-9726058
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
420-0351783
שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מר/מק,14 /177/
מר/מק ,74 /177/גז/מד/במ4 /177/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מפורטת מס'
 420-0351783שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מר/מק,14 /177/
מר/מק ,74 /177/גז/מד/במ4 /177/
מיקום התכנית:
מודיעין-מכבים-רעות ,שכונה :רעות ,שיזף 13
קואורדינאטות:
ציר X:201350
ציר Y:644200
גוש וחלקה:
גוש ,5294 :חלקות בשלמותן13 :
מטרות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ושינוי הוראות בינוי ליח"ד צמודת קרקע
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת של  50מ"ר שטח עיקרי;
 .2ניוד שטח עיקרי סה"כ  6.5מ"ר ממתחת ל– 0.00אל מעל ל–;0.00
 .3שינוי הוראות בינוי.
הודעה על פרסום התוכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01.06.2016ובילקוט פרסומים מס'  7278מיום 06.06.2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מודיעין רח' תלתן  ,1מודיעין ,טל ,08-9726058 :וכן
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל( .עיריית
מודיעין ,מדור מידע תיכנוני :ימים א' ,ד' בשעות 8:30-12:00
וביום ב'  13:30-17:00או בהתאם למפורסם באתר העירייה).
חיים ביבס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת מס'
 - 408-0350561נת/מק/600/א- 55/
מגורים תוספת זכויות -רח' התהילה
הביטול נעשה עקב פרסום להפקדה בטרם הבשילו התנאים
לכך.
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השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :התהילה מבית 4 :עד בית :שכונה :גלי הים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 8247 :חלקות במלואן155 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת שטח של סה"כ  400מ"ר ,שינוי מ– 890מ"ר ל–1290
מ"ר עפ"י סעיף 62א(א()1()1א)( )1לחוק.
ב .שינוי בקו בנין צדדי צפוני מ– 3.0מ' ל– 1.5מ' עפ"י סעיף
62א(א)( )4לחוק.
ג .קביעת קו בנין קדמי אפס לבריכה עפ"י סעיף 62א(א)( )4לחוק.
ד .תוספת קומה ,שינוי מ– 2קומות ל– 3קומות ,עפ"י סעיף
62א(א)(4א) לחוק.
ה .שינוי הוראות בדבר בינוי עפ"י סעיף 62א(א)( )5לחוק.
ו .שינוי קו בנין קדמי מתחת לקומת הכניסה ,מ– 5מ' ל– 2מ'
על פי סעיף 62א(א)( )4לחוק.
שירי חגואל סיידון
מ"מ יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה נתניה
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק413-0369777 - 148/22/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ /מק413-0369777 - 148/22/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ22/1/
כפיפות לתוכנית
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
כתובות :שד' יעקב ,ראשון לציון.
גושים וחלקות בשלמותן:
גוש ,4242 :חלקה518 :
עיקרי הוראות התכנית:
מתן זיקת הנאה למעבר לרכב בשטח שב"צ לצורך גישה ישירה
למגרשי מגורים אחוריים ,וזאת ללא שינוי בייעודי הקרקע,
זכויות הבנייה והוראות אחרות החלות מתוקף תכניות מאושרות.
 .1מתן זיקת הנאה למעבר רכב בשטח שב"צ.
 .2הוספת תכלית של מעבר כלי רכב והולכי רגל לרשימת
התכליות בייעוד " מבנים ומוסדות ציבור לחינוך".
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין 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
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ,הכרמל
 20ראשל"צ ,טלפון  9547577-03 :פקס ,03-9547905 :העתק
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :הרצל ,91
קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון.9788444-08 :
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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-בכתב ההתנגדות המלווה בתצהיר
עו"ד יש לציין את מס' התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם,
כתובת ,טלפון ונייד.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס'
 - 413-0480335רצ /מק41/1/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז מופקדת תכנית מתאר מס'  - 413-0480335רצ /מק41/1/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1/1/
שינוי לתוכנית
רצ40/1/1/
		
יחס לתוכניות:
סוג יחס :כפיפות ,לכל תכניות המתאר הארציות והמחוזיות
החלות בתחומה
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
תיאור המקום:
התכנית תחול על כל השב"צים והשצ"פים במרחב התכנון
ראשון לציון מלבד הסביבה החופית
מטרת התכנית:
הסדרת קו בנין " "0בשטחים ציבורים פתוחים ובשטחים
למבנים ומוסדות ציבור הגובלים בשטחים ציבורים פתוחים
ו/או בשטחים למבנים ומוסדות ציבור ,וביטול גודל מגרש
מינימלי לזכויות בנייה בשב"צים ללא שינוי בשאר הזכויות
והוראות בנייה של תכניות רצ 40/1/1/ורצ 1/1/על תיקוניה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי לקו בנין " "0בשטחים ציבורים פתוחים ובשטחים
למבנים ומוסדות ציבור הגובלים בשטחים ציבורים פתוחים
ו/או בשטחים למבנים ומוסדות ציבור ,לפי סעיף 62א(.א)()4
לחוק התכנון והבנייה ,כדלקמן :
א .בין שטחים ציבורים פתוחים לבין שטחים ציבורים
פתוחים.
ב .בין שטחים למבנים ומוסדות ציבור לבין שטחים
למבנים ומוסדות ציבור.
ג .בין שטחים ציבורים פתוחים לבין שטחים למבנים
ומוסדות ציבור.
ד .בין שטחים למבנים ומוסדות ציבור לבין שטחים
ציבורים פתוחים.
 .2ביטול הוראה בדבר גודל מגרש מינמלי לזכויות בנייה
בשב"צים עפ"י סעיף .62א(.א) ( )5לחוק התכנון והבנייה
ללא שינוי בשאר הזכויות והוראות הבנייה עפ"י תכנית
מאושרת רצ 1/1/על תיקוניה.
 .3קביעת הנחיות סביבתיות.
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין 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
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ,הכרמל
 20ראשל"צ ,טלפון ,03-9547577 :פקס ,03-9547905 :העתק
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :הרצל ,91
קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון.08-9788444 :
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-בכתב ההתנגדות המלווה בתצהיר
עו"ד יש לציין את מס' התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם,
כתובת ,טלפון ונייד.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק413-0410167 - 12/51/50/1/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מס'
רצ /מק413-0410167 - 12/51/50/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1/51/50/1/
שינוי לתכנית
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
גושים וחלקות בשלמותן:
גוש ,7375 :חלקות.78-79,84-86 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד מגרשים בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית.
 .2תוספת יח"ד בשיעור כולל של כ–.20%
 .3שינוי בינוי ,הוראות ,וחלוקת זכויות בנייה.
 .4תוספת קומות.
 .5קביעת קווי בניין.
 .6התרת בניית דירות גן במקום קומת עמודים.
 .7התרת תכסית מרתף מעל .80%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 28.10.16ובילקוט הפרסומים  ,7387עמ'  ,1050בתאריך 27.11.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשל"צ ,הכרמל  20ראשל"צ ,טלפון03-9547577 :
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז ,כתובת :הרצל  ,91קרית
ממשלה ,רמלה ,טלפון .08-9788444 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מס'
414-0353672
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רחובות ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה
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מחוזית מרכז מופקדת תוכנית שינוי למתאר מס' ,414-0353672
רח/מק/18/2010/א - 1/לוין אפשטיין
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל רח / 18 / 2010/א
כפיפות ל רח / 2000/ב 1 /
כפיפות ל רח / 2000/ב 6 /
כפיפות ל רח / 2000/ג 2 /
כפיפות ל רח/מק  / 2000 /ב 3 /
כפיפות ל רח/מק  / 2000 /ג 3 /
כפיפות ל רח/תמא 2 / 4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות
רחוב :לוין אפשטיין מס' בית.18 ,16 :
גבולות התכנית:
רחוב לוין אפשטיין מס' 16,18
גושים וחלקות:
גוש 3703 :מחלקה 526 :עד 526 :שלם
גוש 3703 :מחלקה 527 :עד 527 :שלם
מטרת התכנית:
 .1שינוי חלוקת שטחי הבנייה ע"י הגדלת שטח מגורים ע"ח
שטח תעסוקה לפי סעיף 62א'(א)(.)6
 .2הגדלת מס' יחידות הדיור ב– 8יח"ד ( 6יח"ד  2 +יח"ד
שאושרו בהקלה) לפי סעיף 62א'(א)(.)8
 .3שינוי קו בניין אחורי לפי סעיף 62א'(א)(.)4
 .4שינוי קומת משרדים וקומת עמודים לקומות מגורים לפי
סעיף 62א'(א)(.)5
עיקרי הוראות התכנית:
 .1העברת  748מ"ר (עיקרי) משטחי תעסוקה למגורים לפי
סעיף 62א'(א)(.)6
 .2תוספת של  8יח"ד ( 6יח"ד מעבר למה שהותר במסגרת
הקלה בהיתר בנייה מס' 20140175 :מיום,)18.10.2015 :
כך שבסה"כ ניתן יהיה לבנות  35יח"ד בבניין לפי סעיף
62א'(א)(.)8
 .3שינוי קו בנין אחורי מ– 5.0מ' ל– 4.5מ' לפי סעיף 62א'(א)(.)4
 .4שינוי קומת המשרדים וקומת העמודים המפולשת לקומות
מגורים .בסה"כ יהיו בבניין  12קומות מגורים מעל קומת
מסחר ,המשולבת בשטחי שירות ולובי לבנין המגורים,
בתוספת חדרים טכניים על הגג לפי סעיף 62א'(א)(.)5
 .5בקומת המגורים הראשונה ישולב מבנה ציבור כאמור
בתכנית רח/18/2010/א'

(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה רחובות
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
417-0390179
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 417-0390179
 הסדרת זכויות במשקים  - 18,85מגשימים ,שד/מק.29/433/המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפופה לתכנית שד1000/
כפופה לתכנית שד/1000/א1/
כפופה לתכנית שד/1000/ב
שינוי ל -משמ(99/שד)
שינוי ל -שד8/433/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מגשימים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7232 :מחלקה 30 :עד 30 :בשלמות
גוש 7232 :מחלקה 65 :עד 65 :בשלמות
גוש 7233 :מחלקה 16 :עד 16 :בשלמות
מטרות התכנית:
הסדרת גבולות ומס' מגרשים בתחום תכנית מאושרת בסמכות
ועדה מקומית עפ"י סעיף 62א(א) סעיף קטן  1לחוק התכנון והבנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת מגרשים  85 ,18ו–85א בתכנית שד 8/433/ושינוי
מספורם למגרשים18+18 :א (תאי שטח  518A, 518Bו–518C
בתכנית זו) שיהוו יחידת רישום אחת (נחלה מפוצלת) ו–85
(תאי שטח  585Aו– 585Bבתכנית זו) כנחלה שלמה לא מפוצלת
עפ"י סעיף 62א(א) 1לחוק התכנון והבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 21/12/2016ובילקוט פרסומים  ,7368עמ'  ,362בתאריך .3/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה דרום השרון ,קרית המועצה ת.ד 500 .נוה ירק 49945
טלפון 03-9000560 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
כתובת :הרצל  ,91קרית הממשלה רמלה ,טלפון.08-9270170 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט
 www.rehovot.muni.ilכל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק .רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רחובות
רח' בילו  ,2רחובות .העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :

הודעה בדבר הפקדת תכנית 401-0480525

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה 1965-בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס'
401-0480525
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מוטי דלג'ו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה דרום השרון
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

המהווה שינוי לתכניות:
חש/במ104/
בשטח כלולים בתכנית ומיקומם:
מושב בצרה

מטרת התכנית:
הרחבת דרך מאושרת לכיכר .שינוי בקו בניין מערבי של מגרש
 401מ– 30מ' ל– 5מ' (מזרחית לכביש מ"ס  2דרך המלך) על מנת
לאפשר בניית בית ספר בשטח החום הקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקו בניין מערבי של מגרש  401מ– 30מ' ל– 5מ' (מזרחית
לכביש מ"ס  2דרך המלך)
הרחבת דרך לכיכר בדרך המלך

גושים וחלקות:
גוש  ,7659חלקה 111
גוש  ,7659חלקה 157
שטח התכנית 6.84 :דונם
עיקרי הוראת התכנית:
 .1החלפת שטח ביעוד שצ"פ לשטח ביעוד מגורים עפ"י סעיף
בחוק 62א (א) סעיף קטן .1
 .2החלפת שטח ביעוד מגורים לשטח ביעוד שצ"פ עפ"י סעיף
בחוק 62א (א) סעיף קטן .1
 .3חלוקת שטח ביעוד מגורים למגרשי מגורים ושצ"פ עפ"י
סעיף בחוק 62א (א) סעיף קטן .1
 .4הוספת  35מ"ר שטח עיקרי בתא שטח מס' 1
 .5כל הנ"ל ללא שינוי בגודל השטחים.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי התכנית וכן הזכאי לכך על-פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית.
התנגדות לתכנית תתקבל ולא תידון ,אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות וליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית חוף-
השרון ,קיבוץ שפיים מיקוד  ,60990טלפון  ,09-9596505וכן
במשרדי הועדה המחוזית ברמלה ,רחוב הרצל  ,91טלפון
 .08-9788444כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים אמורים להיות פתוחים לקהל.
אלי ברכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף השרון
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
455-0191767
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .455-0191767
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות :ממ/מק1/5114/
שינוי  :ממ5114/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :גני תקוה
רחוב :דרך המלך ,גני תקווה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6717 :חלקות במלואן109 :

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 10/4/2014ובילקוט פרסומים  ,6806עמ'  ,5686בתאריך .20/5/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מצפה אפק בן ציון גליס  9פתח תקווה ,טל' .03-9302051
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז ,כתובת :הרצל  ,91רמלה,
טל'  .08 - 9788444כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים א,ג,ה,
ובשעות  8.00-12.00שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מצפה אפק

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס'
207-0445601
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
טבריה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 207-0445601
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ג 11764 /
כפיפות ג 18071 /
שינוי ג  /במ 267 /
שינוי טה  /מק 267 / 5 /
שינוי טה  /מק 287 / 14 /
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית :טבריה.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש ,15761 :חלקה 111 :בשלמות
עיקרי הוראות התוכנית :
 .1תותר בניית  2מבנים בתא שטח .201
 .2התוכנית מעבירה  76.8מ"ר עיקרי לתא שטח  201ממגרשים
סמוכים.
 .3התוכנית מוסיפה  500מ"ר עבור תא שטח  201למבנה נוסף.
 .4התוכנית מוסיפה  21יח"ד לתא שטח  201ובסה"כ  35יח"ד.
 .5התוכנית קובעת גודל מגרש מינימאלי.
 .6התוכנית משנה גובה מבנה בתא שטח  201עבור מבנה
חדש ,שינוי גובה מ 26מטר ל–( 35כולל מערכות טכניות
ופיר מעלית).
 .7התוכנית מוסיפה  2קומות לתא שטח  201עבור מבנה
חדש ,סה"כ  10קומות.
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 .8התוכנית משנה קווי בניין בתא שטח  201בקו בניין מערבי,
תוספת קו בניין עילי.
 .9תותר בליטה מקו בניין צידי של עד  20%בתא שטח 201
עבור מערכות טכניות ומסתורי כביסה.
 .10מרחק בין שני הבניינים בתא שטח  201לא יפחת מ– 6.50מטר.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה טבריה
טבור הארץ ת"ד  ,508טל'  ,04-6739526העתק התנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :נצרת עלית ,טל' .)04-6506508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי טבריה

מרחב תכנון מקומי יקנעם עלית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
222-0447318
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה , 1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 222-0447318
סנסו אופטיק -פארק תעשייה יקנעם  -שינוי קווי בניין
יזם :סנסו אופטיקס בע"מ
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי ג 9027 /
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
 3832מ"ר
רשות מקומית :יקנעם עילית
כתובת :רח' הקדמה
גושים וחלקות:
גוש 12779 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 22 :עד 22 :חלקי/שלם :שלם
גוש 12779 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 30 :עד 30 :חלקי/שלם :חלקי
מטרות התכנית:
שינוי בקווי בניין קדמי וצידי כמסומן בתשריט.

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס'
207-0235028

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין בחלקו הצפון-מערבי של המגרש על מנת
לאפשר מיקום חדר טרפו בצמוד למבנה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס'
207-0235028

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 11/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7384בתאריך 23/11/2016

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ג 11764 /
כפיפות ג 17855 /
שינוי ג 2855 /
שינוי ג 287 /
שינוי טה/מק61/287/
שינוי טה/מק/ג14/287/

עירית טלמור
מהנדסת העיר ,יקנעם עילית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
רשות מקומית :טבריה.
גושים וחלקות:
גוש 15097 :מחלקה 43 :עד 43 :חלקי
גוש 15177 :מחלקה 8 :עד 8 :שלם
גוש 15177 :מחלקה 44 :עד 44 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנייה צידי.
שינוי בקו בנייה צידי מערבי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 15/7/2016ובילקוט פרסומים  ,7312עמ'  ,9081בתאריך .1/8/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ועדה מקומית טבור הארץ ת"ד  ,508טל' 04 – 6739526
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז משרד הפנים ועדה מחוזית,
כתובת :נצרת עלית .טל'  .04 – 6508508כל המעוניין ראשי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה טבריה
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה יקנעם עילית  ,רח' צאלים  ,1טלפון 04-9596095 :פקס
 04-9591668:דוא"ל ,vaada@yoqneam.org.il :ובמשרדי הועדה
המחוזית ,נצרת עילית .כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלות תרשיחא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
223-0442558
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
מעלות-תרשיחא ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת מס'223-0442558 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות :
ג 13342 /
ג 16653 /
הקלה מ–ג 5549 /
הקלה מ–ג 9962 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
רשות מקומית :מעלות-תרשיחא
ישוב  :מעלות
חלקות בשלמותן:
גוש 18386 :חלקות6,7,8 :
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חלקי חלקות:
גוש  18386חלקות1,3,5,13,14,21,25,26,27 :
גוש 19192 :חלקות7,8 :
מגרשים לתכנית:
 1בשלמות מתכנית ג5549/
 24בשלמות מתכנית ג5549/
6א בשלמות מתכנית ג5549/

גושים וחלקות:
גוש  ,16577חלקי חלקות 7
מטרת התכנית:
שינוי בקווי בניין הקבוע בתכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקווי בניין הקבוע בתכנית.

שטח התכנית 25740.000 :
מטרת התכנית:
רה תכנון לשטחים מאושרים ע"י איחוד וחלוקה מחדש ללא
הסכמת הבעלים עפ"י סעיף 62א לחוק תו"ב על מנת לאפשר
ניצול אופטימלי של הקרקע וגישה נאותה ותיקנית למגרשים.
עיקרי הוראות התכנית :
 oאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה עפ"י סעיף 62א (א) .1
 oהארכת דרך לצורך גישה למגרשים עפ"י סעיף 62א (א) .2
 oהגדלת שטחים לצרכי ציבור עפ"י סעיף 62א (א) .3
 oשינוי קווי בנין בשטח התכנית לפי המצב הקיים והמתוכנן
בשטח עפ"י סעיף 62א (א) .4
 oקביעת גובה הבניינים ומס' הקומות שמותר להקים בבניין,
ומתן הנחיות למדידת הגובה עפ"י סעיף 62א(א)4א.
 oשינוי הוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו
בנין עפ"י סעיף 62א (א) .7
 oתוספת יחידות דיור עפ"י סעיף 62א (א) .8
 oהגדלת תכסית הקרקע והוספת שטחי שירות בשטח
התכנית עפ"י סעיף 62א (א) .9
 oהוספת שימוש עסקי עפ"י סעיף 62א (א) 11
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין 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 מקומית לתכנון ובנייה ,מעלות-
תרשיחא .העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
(כתובת :מעלה יצחק  ,29נצרת עלית ,טלפון.)04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מעלות תרשיחא
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 3.8.2012
(תאריך פרסום בעיתון האחרון) ובילקוט הפרסומים 6492
בתאריך .4.11.2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית נצרת,
שכתובתה :ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  ,04/6459203וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז הצפון שכתובתה  :קריית הממשלה
נצרת עילית  ,17000טל'  ,04/6508508וכל המעניין רשאי לעיין
בה ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .
עלי סלאם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נצרת
מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
212-0353201
שם התוכנית :שינוי בהוראות וזכויות הבנייה-
הר יונה ב'  -נצרת עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 212-0353201
המתייחסת לתוכניות הבאות:
שינוי ג15032/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
נצרת עלית  -הר יונה מערב
בתוקף 28/08/2006
תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות
תכנית ג 15032/ממשיכות לחול.
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
 6.5164ד'
גושים וחלקות:
גוש 17822 :חלקות.115,116 ,87 :
מטרת התכנית:
 .1הגדלת אחוזי בנייה בסמכות הועדה המקומית.
 .2שינוי קווי בניין.
 .3תוספת קומה לעליית גג (חלל רעפים) והגדלת גובה בניין.
 .4הגדלת תכסית מותרת.

נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
נצרת ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס'  :נצ/מק1178/

עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת אחוזי בנייה  20%עיקרי ו– 10%שירות עבור חללים
תת קרקעים.
 .2שינוי קוו בניין קדמי.
 .3תוספת קומה לעליית גג (חלל רעפים) והגדלת גובה בניין.
 .4הגדלת תכסית מותרת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב :נצרת

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :נצ/מק1178/

התכנית מהווה שינוי לתכנית:
ג ,3417/ג10701/
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משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית נצרת
עילית ,גלבוע  16קומה  ,4טלפון  .04-6478828העתק התנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,כתובת מעלה
יצחק  ,29נצרת עילית טלפון .04-6508555
התנגדות לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב
פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו).
רונן פלוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נצרת עילית
מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
219-0384057
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גולן מופקדת תכנית מפורטת מקומית תכנית מפורטת מס'
 - 219-0384057בני יהודה  - 49קלריס בראון.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג9960/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בני יהודה ,שכונה חדשה ,בני יהודה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 200001 :מחלקה 2 :עד 2 :חלקי
מטרות התכנית:
הוספת אחוזי בנייה  ,התאמת אחוזי בנייה לפי מצב קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת  50מ"ר לשטחי בנייה עיקריים .
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
גולן שכתובתה :מועצה אזורית גולן ת.ד 13 .קצרין .1290000
טל'  ,04-6969713/2המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית מחוז הצפון שכתובתה :משרד הפנים קריית
הממשלה נצרת עילית  17511טל' 04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט 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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מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
219-0482885
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גולן מופקדת תכנית מפורטת מקומית תכנית מפורטת מס' 219-
 - 0482885קדמת צבי מגרש .45
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג13224/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :גולן
בחלק מזרחי דרומי של הישוב  ,קדמת צבי
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 201000 :מחלקה 2 :עד 2 :חלקי
מטרות התכנית:
איחוד וחלוקת שטח מגורים ושטח ציבורי פתוח ,לשינוי צורת
גבולות מגרש  ,45ושינוי בקווי בניין ,למתן האפשרות לבניית
בית מגורים חדש.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקת שטח מגורים במגרש  45ושטח ציבורי פתוח
סמוך ,גבעת צורת גבולות מגרש חדשה ללא שינוי בגודל
מגרש.
 .2גבעת קווי בניין
א .קו בניין קדמי  5מ' .
ב .קו בניין אחורי  3מ'.
ג .קו בניין צידי  3מ'.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
גולן שכתובתה :מועצה אזורית גולן ת.ד 13 .קצרין .1290000
טל'  ,04-6969713/2המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית מחוז הצפון שכתובתה :משרד הפנים קריית
הממשלה נצרת עילית  17511טל' 04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
219-0344952
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 219-0344952
 -גשור  -מתחם מבני משק אחסנה ותעשיה.
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפופה לתכנית 11925
שינוי גו/מק01/11925/
כפיפות תמא35/
כפיפות תממ3/2/

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי
ג7551/
כפיפות ג6540/
כפיפות ג4712/
כפיפות ג12997/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :גולן
גשור

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מבואות החרמון
ישוב :בית הלל  -משק 94

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 200000 :מחלקה 70 :עד 70 :חלקי

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 13125 :חלקה 4 :בשלמות

מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמה ושינויים לצורך שיפור ניצול הקרקע
במתחם מבני המשק.

מטרות התכנית:
 .1חלוקה מחדש בין שטח חקלאי למגורים לצורך הסדרת
המצב הקיים בשטח.
 .2הסדרת קווי בניין.
 .3הוספת זכויות בנייה.
 .4הוראות לבריכת שחיה

עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה שטח ביעוד מבני משק ושטח ביעוד
שירותים ואחסנה בהתאם לסעיף  62א(א)(.)1
 .2שינוי הוראות בדבר גובה המבנים מ– 10מ' ל– 13מ' בהתאם
לסעיף  62א(א)(.)4
 .3שינוי הוראות בדבר גודל שטח מגרש מינימלי עפ"י סעיף
 62א(א)( )7למבני משק מ– 94דונם ל– 5,000מ"ר ,לשירותים
ואחסנה מ– 6.2דונם ל– 2,000מ"ר.
 .4שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים והוראות
הגנת הסביבה.
 .5ניוד זכויות בנייה מייעוד אחסנה לייעוד מבני משק
בהתאם לסעיף 62א(א) ,6לפי חלוקה לתאי השטח השונים:
ייעוד אחסנה -
זכויות בנייה לפי תכנית ג 11925/01/המאושרת 12,390 :מ"ר.
זכויות הבנייה המוצעות לפי תכנית זו 4,430 :מ"ר כלומר,
צמצום של  7,960מ"ר בזכויות הבנייה בייעוד אחסנה.
ייעוד מבני משק -
זכויות בנייה לפי תכנית ג 11925/01/המאושרת 33,040 :מ"ר.
זכויות הבנייה המוצעות לפי תכנית זו 41,000 :מ"ר כלומר,
תוספת של  7,960מ"ר בזכויות הבנייה בייעוד מבני משק.
תוספת זו עומדת על כ– 24%ועל כן אינה עוברת את
מגבלת ה– 50%בהתאם לסעיף 62א(א)(.)6
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 10/5/2016ובילקוט פרסומים  ,7271בתאריך .18/08/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה גולן ,שכתובתה :קצרין  ,1290000טל' 04-6969712
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון ,כתובת :קרית הממשלה
נצרת עילית ,טלפון .04-6508508 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלי מלכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה גולן
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
253-0416172
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 253-0416172
 -בית הלל  - 94איחוד וחלוקה .גר' הוראות ,14 :גר' תשריט.10 :
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הוראות התכנית:
 .1הצרחת שטחים בין חקלאי ומגורים ללא שינוי בין המצב
מאושר הנכנס למצב מוצע היוצא לפי סעיף 62א(א)()1
 .2הסדרת קווי בניין לפי המצב הקיים לפי סעיף 62א(א)(.)4
 .3הוספת זכויות בנייה לפי סעיף 62א(א)(.)17
 .4הגדלת תכסית הבנייה לפי סעיף 62א(א).9
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 2/9/2016ובילקוט פרסומים  ,7368עמ'  ,364בתאריך .3/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גליל עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון04-6816373 :
במשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון ,קרית הממשלה נצרת
עלית טלפון .04-6508503 :כל המעונין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בני בן–מובחר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה גליל עליון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
254-0288738
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .254-0288738
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג4957/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .מגידו
ישוב :אליקים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 12674 :חלקות במלואן20 :
גוש 12674 :חלקי חלקות57 :
גוש 12675 :חלקי חלקות48 :
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה למגורים,
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הגדלת מס' יחידות הדיור,
שינויים בקוי בנין,
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62א(א) 17 ,8 ,4לחוק.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .עמק יזרעאל
צפון מזרח עדי

כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כלמעונין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,מ.א .עמק
יזרעאל טלפון .04-6429660 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית ,טלפון:
.)04-6508508

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 12397 :חלקות במלואן8 :

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט 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:
תוספת יחיד דיור נפרדת
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 17/6/2016ובילקוט פרסומים  ,7289עמ'  ,8017בתאריך .23/6/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל ,טלפון:
 .04-6429660ובמשרדי הועדה המחוזית  -מחוז צפון ,משרד
הפנים ,נצרת עלית ,טלפון ,04-6508508 :כל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עידו דורי
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה יזרעאלים

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
254-0361659
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .254-0361659
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג3364/
שינוי ג14398/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
חלק צפוני מערבי לכפר
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17479 :חלקות במלואן71 ,26 :
גוש 17499 :חלקי חלקות151 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין קדמי מ 8מ' ל  3מ' לצורך בנייה חדשה והסדרת
בינוי לפי מצב קיים
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 10/3/2016ובילקוט פרסומים  ,7227עמ'  ,4377בתאריך .13/3/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל ,טלפון:
 .04-6429660ובמשרדי הועדה המחוזית  -מחוז צפון ,משרד
הפנים ,נצרת עלית ,טלפון 04-6508508 :כל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
254-0375600

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
256-0319061
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 256-0319061
אלחמרא  -זכויות בנייה בסמכות מקומית .
היתרי בנייה והרשאות  :תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות .
סוג היחס מס' התוכנית
ג16548 /
שינוי
תמ"א 34
כפיפת
קורדינטות X:275200
Y:789000
מטרת התוכנית:
הקמת מתקן קומפקטי לטיפול בשפכים ובמאגר לאיגום מייק
ולחין מטוהרים לשימוש הרשויות המקומיות הסמוכות  ,מתן
זכויות בנייה לתוכנית מט"ש אל -חמרא ג 16548 /המאושרת
להקמת מתקני מט"ש הכוללים מבנים ,סככות  ,בריכת עפר לא
מקורות  ,ובריכות מבטון לא מקורות .
עיקרי הוראות התוכנית:
תוספת זכויות והוראות בנייה לתוכנית המאושרת מבלי
לשנות את יעוד השטח ובכפוף להנחיות  ,שלבים והתניות
לביתוע שבתוכנית המאושרת ג. 16548 /
 .1הוספת זכויות בנייה למתקני תשתית מקומיים
 .2שינוי קווי בניין.
 .3שינוי גובה בניינים ומס' קומות או שינוי בגובה ומס' קומות.
 .4איחוד וחלוקה גם בין שטחים בבעלות אחת.
 .5שינוי הוראות בלבד עיצוב או בינוי .

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .254-0375600

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 8/7/2016ובילקוט פרסומים  ,7308עמ'  ,8909בתאריך .26/7/2016

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג6433/

התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלה חרמון ,מסעדה  12435טלפון  ,04-6983608 :וכל
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המעוניין רשאי בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
עמוס רודין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מעלה חרמון
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
205-0482158
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
משגב ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  :205-0482158עצמון  -הרחבת
דרך מס'  1ע"ח מגרש .470
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג14061/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :משגב
ישוב :שגב (עצמון)
שטח התוכנית 0.6680 :דונם
גושים וחלקות:
גוש 19810 :חלקי חלקות25 :
עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת דרך מס' .1
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט של
הועדה המקומית  .http://www.vaada-misgav.org.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה משגב ,אזור תעשיה תרדיון ,ד.נ.
משגב - 20179 ,טלפון .04-9990102 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון שכתובת :ת.ד ,595 .נצרת
עילית ,מיקוד  - 17000טלפון .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה משגב
מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

עמק המעיינות ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 202-0457267מילוא מגרש
 364מעלה גלבוע  -הגדלת זכויות בנייה.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג19729/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עמק המעיינות
קיבוץ מעלה גלבוע ( 91מגרש )364
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 20880 :חלקי חלקות25 :
עיקרי הוראות התכנית:
להגדיל את זכויות הבנייה של מגרש מס'  ) 91( 364באמצעות
סעיף (62א)17א ב
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
עמק המעיינות ,טלפון 04-6065859 :פקס  04-6581817:דוא"ל:
 ,handasa@maianot.co.ilהעתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
יורם קרין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה עמק המעיינות
מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 263-0370387
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תוכנית מס' .263-0370387
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 18753 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית - :מ.מ .שעב
ישוב - :שעב
גושים /חלקות לתכנית:
גוש ,19780 - :חלקה 59 - :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בהוראות התכנית ,על מנת להוסיף יחידת דיור בקומת
קרקע במקום קומת עמודים ,ולהוסיף שטח של  50מ"ר.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
202-0457267

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 6/5/2016ובילקוט פרסומים  ,7261עמ'  ,5961בתאריך . 9/5/2016

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,טמרה ת.ד ,377 .טלפון 04-9868670 :ובמשרדי הועדה
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המחוזית ,מחוז צפון ,נצרת עילית ת.ד 595 .טלפון,04-6508508 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
עציון כוכבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה שפלת הגליל

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס':
602-0316463
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה , 1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0316463
תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' _/2מק 417/ו214/03/2 -
על כל הוראותיה  ,למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.
המבקש :זיו פלקובסקי
שטח התכנית 4,220.000 _ :מ"ר
מיקום:
מגרש  ,347גוש  ,40130חלקה  ,109שחמון רובע  ,6אילת
אישור תכנית
התכנית הופקדה ופורסמה בילקוט פרסומים מס'  7337מיום
 08/09/16וביום  12/09/2016נקבעה שאינה טעונה אישור לפי
סעיף ( 109א) לחוק.
תוספת זכויות בנייה לפי הפרוט הבא:
 .1שינוי קו בניין לבריכה וחדר מכונות בגבול עם מגרש שכן:
מותר  2.0מ'  ,מוצע  1.0מ' .
עפ"י סעיף 62א(א).4
 .2תוספת זכויות בנייה של  50מ"ר לשטח עיקרי.
מותר  180מ"ר  ,מוצע  230מ"ר.
עפ"י סעיף 62א(א)(16א)(.)2
 .3מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין .0
עפ"י סעיף 62א(א).4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 4/8/16
ובילקוט הפרסומים  7337התשע"ו ,עמ'  9596בתאריך 8/9/16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת"ד  ,14אילת  ,88000טל'  08-6367114/5ובמשרדי
הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה  ,4ת"ד  ,68באר שבע
 ,84100טל 08-6263820 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס':
602-0316802
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0316802
תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' /2מק 417/ו– 214/03/2על
כל הוראותיה ,למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.
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המבקש :דן פלקובסקי
שטח התכנית 4,762.000__ :מ"ר
מיקום:
מגרש  368גוש , 40128חלקה , 2שחמון רובע  ,6אילת
אישור תכנית
התכנית הופקדה ופורסמה בילקוט פרסומים מס'  7337מיום
 08/09/16וביום  26/09/2016נקבעה שאינה טעונה אישור לפי
סעיף ( 109א) לחוק.
תוספת זכויות בנייה לפי הפרוט הבא:
 .1שינוי קו בניין לבריכה וחדר מכונות בגבול עם מגרש שכן:
מותר  2.0מ'  ,מוצע  1.0מ' .
עפ"י סעיף 62א(א).4
 .2תוספת זכויות בנייה של  50מ"ר לשטח עיקרי.
מותר  180מ"ר  ,מוצע  230מ"ר.
עפ"י סעיף 62א(א)(16א)(.)2
 .3מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין .0
עפ"י סעיף 62א(א).4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 4.08.16
ובילקוט הפרסומים  7337התשע"ו ,עמוד  9596בתאריך 08.09.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת"ד  ,14אילת  ,88000טל'  08-6367114/5ובמשרדי
הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה  ,4ת"ד  ,68באר שבע
 ,84100טל 08-6263820 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה אלמקייס
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה אילת
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0311605
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0311605
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :
שינוי
 / 5בת 43 /
שינוי
93 / 102 / 02 / 5
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,כתובת :עמק שרה רח' צוער 13
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38144 :מחלקה 55 :עד 55 :חלקי
גוש 38457 :מחלקה 11 :עד 11 :שלם
גוש 38457 :מחלקה 66 :עד 66 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתכניות מס' /5 ,93/102/02/5בת 43/במגרש מס' 38A
באזור תעשיה קלה ומלאכה על ידי הגדלת שטח הכולל המותר
לבנייה מ 1077.85-מ"ר ל 1267.85 -מ"ר לפי סעיף 62א(א)3()1
על ידי הגדלת שטח עיקרי מ 988-מ"ר ל 1178-מ"ר תוך חלוקת
החלל הפנימי הקיים.

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 17/11/2016בילקוט פרסומים  ,7384עמ'  ,948בתאריך 23/11/2016

.2

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר שבע טל.08 : 6463650:

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 29/7/2016ובילקוט פרסומים  ,7310עמ'  ,9032בתאריך .29/7/2016

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0392860

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה דימונה ת.ד מרכז מסחרי ,דימונה ,טל' ,08-6563182
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

שינוי הוראות בדבר מיקום מחסן וגודלו ללא שינוי בסה"כ
שטחי השירות.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0392860

בני ביטון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה דימונה

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :
שינוי  / 5במ 198 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,כתובת :נווה זאב רח' נשר 25
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38269 :מחלקה 13 :עד 13 :שלם
גוש 38269 :מחלקה 120 :עד 120 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתוכנית מס' /5במ 198/במגרש מגורים חד משפחתי מס'
 ,279ברח' נשר  ,25נווה זאב ,פלח  .7על ידי שינוי וקביעת קו
בניין לפי סעיף 62א (א) (.)4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 24/11/2016בילקוט פרסומים  ,7387עמ'  ,1060בתאריך 27/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר שבע טל08 : 6463650:
טל אל-על
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה באר שבע
מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
607-0285908

מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
609-0418988
שם התכנית :מגרש מס'  191שכ' נתיבות מערב
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
נתיבות  ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום,
מופקדת תוכנית מפורטת מס' .609-0418988
המהווה שינוי לתכניות הבאות
שינוי לתוכנית 127/02/22
כפיפות 609-0173526
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם :
רשות מקומית  :נתיבות
שכונה  :נתיבות מערב
גושים  /חלקות לתכנית :
גוש 39856 :מחלקה 78 :עד 78 :חלקי
גוש 39858 :מחלקה 27 :עד 27 :שלם
מטרות התכנית :
שינוי קו בנין

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .607-0285908

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קו בנין צדדי דרומי מ5-מ' ל 2.5-מ'
שינוי קו בנין אחורי מ 5-מ' ל 3-מ'
בהתאם לסעיף מס'  62א' (א) ()4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :דימונה
ישוב :דימונה
שטח התכנית נמצא במגרש  ,9רח' המעפיל  ,70דימונה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שבהם המשרדים
האמורים פתוחים לקהל( ,טלפון לברורים  .)08/9938757ובוועדה
המחוזית בימי קבלת קהלת ובתאום מראש .כל המעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התוכנית  ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים  ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
נתיבות  ,העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (
קרית הממשלה  ,רח' התקווה  4באר שבע טלפון – . ) 08/6263791

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
חלק מ25 / 03 / 107 / 12 -
חלק מ -מק 25 / 1000 /

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39517 :מ חלקה 123 :עד 123 :חלקי
גוש 39941 :מ חלקה 9 :עד 9 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינויים בבית מגורים ,מגרש  ,9רח' המעפיל  ,70דימונה להסדרת
מצב קיים ע"י:
 .1שינוי קווי בניין בחזית האחורית והצדדית.

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהם היא מסתמכת ובהתאם לתקנות לתכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט. 1989-
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מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
609-0473702
שם התכנית :מגרש מס'  182שכ' נתיבות מערב
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה , 1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
נתיבות  ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום,
מופקדת תוכנית מפורטת מס' .609-0473702
המהווה שינוי לתכניות הבאות :
שינוי לתוכנית 127/02/22
שינוי לתוכנית 609-0173526
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם :
רשות מקומית  :נתיבות
שכונה  /רחוב  / :פאת שדה
גושים  /חלקות לתכנית :
גוש 39858 :מחלקה 18 :עד 18 :שלם
גוש 39858 :מחלקה 45 :עד 45 :חלקי
מטרות התכנית :
שינוי קווי בנין
עיקרי הוראות התכנית :
 שינוי קווי בנין צדדיים מ 5-מ' ל 3-מ' ו -מ 3-מ' ל 2.7-מ' שינוי קו בנין אחורי מ 5-מ' ל 4-מ'בהתאם לסעיף מס' 62א(א)(4
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שבהם המשרדים
האמורים פתוחים לקהל( ,טלפון לברורים  .)08/9938757ובוועדה
המחוזית בימי קבלת קהלת ובתאום מראש .כל המעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התוכנית  ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים  ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
נתיבות  ,העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
(קרית הממשלה  ,רח' התקווה  4באר שבע טלפון – . ) 08/6263791
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהם היא מסתמכת ובהתאם לתקנות לתכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט. 1989-
יחיאל זוהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נתיבות
מרחב תכנון מקומי קריית מלאכי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
617-0380360
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
קריית מלאכי  ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
הדרום ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  617-0380360המהווה
שינוי לתכנית מס' 2/105/03/8 :ו– ,26/102/02/8שהוגשה ע"י
רינה בילד פרידמן .
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השטחים הכוללים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית קריית מלאכי,
אזור תעשיה
גושים וחלקות:
גוש  ,301 :חלקות בשלמות ,73 :חלקות בחלקן129 ,78 :
עיקרי הוראות התכנית:
חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים ,שינוי בהוראות התכנית
בדבר בינוי  ,שינוי בקווי בניין.
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית וכן  ,כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברח'
ז'בוטינסקי  ,8קריית מלאכי ,טל .08-8608700 :העתק ההתנגדות
יוגש למשרדי הוועדה המחוזית בכתובת :ת"ד  ,68באר שבע,
טל. 08-6263785 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט מנומק בליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סידרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתן),
תשמ"ט. 1989-
אליהו זוהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה קריית מלאכי
מרחב תכנון מקומי שדרות

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס'
611-0500348
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שדרות ובמשרדי הועדה מהחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה
מחוזית דרום מופקדת תוכנית מפורטת מס' 611-0500348
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל33/303/02/7 -
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :שדרות
גושים וחלקות:
גוש ,3209 :חלקות בשלמותן ,50 ,44 ,29-36 :חלקות בחלקן,40 :
51 ,47-48
גוש ,3210 :חלקות בשלמותן ,43 ,35-38 :חלקות בחלקן48-49 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הוספת יח"ד למגרשים בהתאם למפורט בטבלת זכויות
הבנייה ,בהתאם לסעיף  62א (א) .8
 .2הוספת זכויות בנייה בהתאם לסעיף  62א (א) 16
 .3העברת זכויות בנייה בין המגרשים תוך שמירה על סה"כ
הזכויות בתכנית.
 .4שינויי בקווי בנייה בהתאם לסעיף  62א (א) .4
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,כל 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
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה שדרות.
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית (כיכר ספרא
על דרך בגין) טלפון 08-6620275
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגד 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-
דורון טקטוק
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה שדרות
מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
633-0465658
שם תכנית :איחוד מגרשי תעשיה  -מושב מבקיעים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חוף אשקלון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
דרום ,מופקדת תכנית מפורטת מס' .633-0465658
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 29/234/02/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חוף אשקלון
ישוב :מבקיעים ,א.ת ומסחר מבקיעים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 2846 :חלקי חלקות 18 :מגרשים718 ,630-632 :
מטרות התכנית:
החלפת שטחים בין שטח ציבורי פתוח לתעשייה ללא שינוי
שטחם ואיחוד בין  3מגרשים לתעשייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1החלפת שטח לתעשייה בשטח ציבורי פתוח.
 .2איחוד בין  3מגרשים לתעשייה.
 .3קביעת קווי בנין למגרש המאוחד.

נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
יאיר פרג'ון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף אשקלון
מרחב תכנון מרחבי נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
652-0457747
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נגב מזרחי ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
דרום ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 652-0457747שינויי קווי
בניין בכסייפה שכונה  45מגרש .28
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 348/03/7
כפיפות 2/248/02/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כסיפה
שכ'  45מגרש  ,28כסיפה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 100566 :חלקות במלואן7 :
גוש 100566 :חלקי חלקות91 :
מטרת התוכנית:
 .1שינוי קווי בניין צידדיים  ,קדמי ואחורי כמסומן בתשריט ,
לפי תיקון  - 43סעיף 62א (א)( )4לחוק התכנון והבנייה
 .2שינוי של הוראות בדבר מס' קומות בשטח לפי תיקון - 43
סעיף 62א(א)(4א) לחוק התכנון והבנייה.
 .3שינוי של הוראות בדבר מס' המבנים בשטח לפי תיקון 43
 סעיף 62א(א)( )5לחוק התכנון והבנייה . .4הגדלת מס' יחידות הדיור בשטח לפי תיקון  - 43סעיף
62א(א)( )8לחוק התכנון והבנייה.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1שינויי קוו בניין קדמי(בחלק) מ– 7.00מ' ל– 6.75מ'
 .2שינויי קווי בניין צידיים מ– 3.50מ' ל– 3.00מ'
 .3שינוי קו בניין אחורי מ– 10.00מ' ל– 3.00מ'
 .4הגדלת מס' יח"ד מ– 1ל– 4יח"ד
 .5הגדלת מס' מבנים מ– 1ל– 2מבנים
 .6הגדלת מס' קומות מ– 2קומות ל– 3קומות

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל( ,טלפון לבירורים:
 .)08-6776403ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל ובתאום
מראש .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,חוף אשקלון ,העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית
הממשלה ,רח' התקווה  4באר שבע טלפון .) 08-6263791 :נוסח
הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה
בכתובת http://www.hof-ashkelon.org.il

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המרחבית לתכנון
ובנייה נגב מזרחי ,רחוב קק"ל  139בית ידיעות אחרונות באר
שבע טלפון .08-6230966 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה  4באר
שבע טלפון.)08-6263791 :

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
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נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אסף אוסלקה ,עו"ד
בא כוח המבקש

דוד בונפלד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נגב מזרחי

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 13223-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 49563-01-17

ובעניין פירוק חברת רקטל בניין פיתוח והשקעות 2000
בע"מ ,ח"פ ,51-292980-3

ובעניין פירוק חברת ברק-אור שירותי משרד בע"מ ,ח"פ
,51-220505-5

והמבקש :משה פרי ,ע"י ב"כ עו"ד אסף אוסלקה ,מרח'
מנחם בגין  ,23תל אביב.

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד חיות גרינברג
ו/או אורון קרן ,מדרך מנחם בגין ( 7בית גיבור ספורט ,קומה ,)12
רמת גן  ,5268102טל'  ,03-6090976פקס' .03-6960486

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.3.2017בשעה .8.30

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 29.3.2017בשעה .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 מ– 7ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .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 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
.14.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אסף אוסלקה ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיות גרינברג ,עו"ד אורן קרן ,עו"ד
באי כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 13210-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אורן זיו חברה לבנין בע"מ ,ח"פ
,51-298293-5
והמבקש :משה פרי ,ע"י ב"כ עו"ד אסף אוסלקה ,מרח'
מנחם בגין  ,23תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.3.2017בשעה .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  12.00ביום
.14.3.2017
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :מתיישבי זמרת  -אגודה שיתופית קהילתית
בע"מ.
מס' האגודה.57-006162-2 :
המען :זמרת ,ד"נ הנגב .85235
תאריך רישום :י' בשבט התשע"ז ( 6בפברואר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )2שם האגודה :מתיישבי גבעולים  -אגודה שיתופית קהילתית
בע"מ.
מס' האגודה.57-006163-0 :
המען :גבעולים ,ד"נ הנגב .85388
תאריך רישום :י' בשבט התשע"ז ( 6בפברואר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )3שם האגודה :ברכבת בר קפה קהילתי שיתופי בפארק המסילה
ירושלים אגודה שיתופית בע"מ.
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מס' האגודה.57-006164-8 :
המען :רח' מקור חיים  ,4ירושלים .9346504
תאריך רישום :כ' בשבט התשע"ז ( 16בפברואר .)2017
סוג ראשי :יצרנות שירותים ותחבורה.
סוג משני :שירותים.
כ' בשבט התשע"ז ( 16בפברואר )2017
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :אבוקדו שמרת  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
השם החדש :אבוקדו בשפע  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
( )6הואיל וביום  25.10.2016ניתן צו לפירוק האגודה אלחטיב
 אגודה שיתופית חקלאית בכאבול בע"מ ,מס' אגודה ,57-005668-9וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,7373
התשע"ז ,עמ'  ,547והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,21.2.2017ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
כ"ה בשבט התשע"ז ( 21בפברואר )2017
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

מס' האגודה.57-005019-5 :
מיום :י"ח בשבט התשע"ז ( 14בפברואר )2017
י"ח בשבט התשע"ז ( 14בפברואר )2017
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  5.12.2016ניתן צו לפירוק האגודה בית הספר
סולם צור  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-002282-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,7407
התשע"ז ,עמ'  ,1814והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,22.2.2017ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  18.8.2015ניתן צו לפירוק האגודה צופר קירור
ושינוע  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-003377-9וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,7120
התשע"ו ,עמ'  ,150והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,21.2.2017ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )3הואיל וביום  18.4.2016ניתן צו לפירוק האגודה דגי עדן
 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה ,57-004612-8וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,7262התשע"ו ,עמ'
 ,6052והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,23.2.2017ניתנת
בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
( )4הואיל וביום  25.10.2016ניתן צו לפירוק האגודה עתיד
מסדה  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-005129-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,7373
התשע"ז ,עמ'  ,547והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,21.2.2017ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )5הואיל וביום  10.11.2016ניתן צו לפירוק האגודה ניחוחות
וטעמים  -אגודה שיתופית בע"מ ,מס' אגודה ,57-005453-6
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,7383התשע"ז ,עמ' ,905
והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,21.2.2017ניתנת

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
דוד שלזינגר עיבוד שבבי בע"מ
(ח"פ )513753707
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  01/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאור בתיה בירנבאום ,מרח' יגאל אלון  ,65תל–אביב-יפו,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/07/2017
בשעה  ,11:00אצל 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.
ליאור בתיה בירנבאום ,עו"ד ,מפרקת

רפאלי-בר כוכבא בע"מ
(ח"פ )512092859
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  05/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת 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 ,לכתובת המפרק הנ"ל.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/05/2017
בשעה  ,09:00אצל 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/05/2017
בשעה  ,09:00אצל 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.

לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

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

לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

ברוש חשבונאות בע"מ
(ח"פ )513038034
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  05/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירז
גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.

אופטיטבע בעמ
(ח"פ )514354992
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  26/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ארמנד אסייג ,מרח' מלכת שבא  ,18אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/07/2017
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/05/2017
בשעה  ,09:00אצל 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.

ארמנד אסייג ,מפרק

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

לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

דוד בר בטחון וחקירות
(ח"פ )515549301
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  05/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירז
גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

צ'לנג'ר נדל"ן בע"מ
(ח"פ )512737339
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  02/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יהושע שטיין ,מרח' היצירה  ,3רמת גן  ,5211802למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/07/2017
בשעה  ,11:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יהושע שטיין ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

הגלריה לפרסום בע"מ
(ח"פ )513155077

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

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  02/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יהושע שטיין ,מרח' היצירה  ,3רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/07/2017
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יהושע שטיין ,עו"ד ,מפרק

אביבר אחזקות בע"מ
(ח"פ )513689067
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  19/04/2017בשעה  ,10:00אצל עו"ד אדיר
זאבי ,רח' יוסף זריצקי  ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
אביגיל טננבאום ,מפרקת

די .אס .אורלי בע"מ
(ח"פ )512143793
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

גאת'ר .טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )512822602
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 05/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז
לבנת ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן  ,5251107למפרק 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  28/05/2017בשעה  ,15:00אצל המפרקת ,רח'
רמב"ן  ,28ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מנואלה די וורולי סיאני ,מפרקת

אי .אן .אר .איי .בע"מ
(ח"פ )513252890
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר החלפת מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  332לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12/02/2017התקבלה
החלטה לבטל את מינויו של עו"ד עמיר דורון ,רישיון מס' ,37061
ולשלול את כל סמכויותיו כמפרק החברה ולמנות במקומו את
רוני אזולאי ,מרח' חשוון  ,2קריית גת.
רוני אזולאי ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

מאתירס בע"מ

ש.מ .פיצוחים בע"מ
(ח"פ )513508788
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 02/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנן
כהן ,מרח' בצלאל  ,26ירושלים ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

(ח"פ )51-550925-5
(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  ,10.00במשרדי החברה ,רח' עמישב ,27
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גל מוטי קרניבסקי ,מפרק

וולסנט בע"מ
(ח"פ )51-484074-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.4.2017בשעה  ,9.00אצל משפחת קרני ,רח' גולדה
מאיר  ,6הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר קרני ,מפרק

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי קרופל,
מרח' בורוכוב  ,3בת ים ,טל'  ,050-4718963למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.5.2017בשעה
 ,15.00במשרדי 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.
אלי קרופל ,עו"ד ,מפרק

אם.אל.אם שיווק מרושת ( )2002בע"מ
(ח"פ )51-334242-8
(בפירוק מרצון)

א.נ .שיווק וציוד למספרות בע"מ

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

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלי קרופל ,מרח' בורוכוב  ,3בת ים ,טל'  ,050-4718963למפרק
החברה.

(ח"פ )51-531318-7
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,12.00במשרדי המפרקת,
רח' הר צין  ,16כפר סבא  ,4430816לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
לילך שם טוב ,עו"ד ,מפרקת

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

(ח"פ )51-250046-3

אלי קרופל ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

טרופיקן דרינקס ( )2003בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,15.00במשרד שרון חנם ושות',
עורכי דין ,רח' תובל  ,13בית אמריקה ישראל ,רמת גן  ,52522לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

(ח"פ )51-341481-3

מיכל שוורץ ,מפרקת

סזר חברה להשקעות בע"מ
(ח"פ )51-269974-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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(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  ,19.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עראר ראני ,מרח' ראשי ,בית  ,15ג'לג'וליה  ,45850למפרק
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 ,20.5.2017
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עראר ראני ,מפרק

ענבר ארגמן
(ח"פ )51-366479-7
(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  ,23.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
רומם ,מרח' הגפן  ,3נס ציונה ,טל'  ,050-5331795למפרק 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
 ,8.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף רומם ,מפרק

היולי שיווק באינטרנט בע"מ
(ח"פ )51-548801-3
(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  ,20.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איתי קורח ,מרח' הארבעה  ,21קומה  ,5תל אביב ,6473921
טל'  ,03-5335277למפרק 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  ,14.00אצל בן בסט פורת ושות' ,משרד 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.
איתי קורח ,עו"ד ,מפרק

וי.אי.וי הולדינגס בע"מ
(ח"פ )51-498350-1
(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

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יריב כהן ,מרח' השופטים 52א ,רמת השרון ,טל' ,054-2424884
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 ,26.6.2017
בשעה  ,10.30במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יריב כהן ,מפרק

א.ס .פנדה גרופ בע"מ
(ח"פ )51-478380-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ילנה
פילימונוב ,מרח' ברקוביץ  ,2פתח תקווה ,טל' ,054-7708168
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 ,27.6.2017
בשעה  ,13.00אצל עו"ד יובל ג'משיד ,רח' פרנקפורט  ,13תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ילנה פילימונוב ,מפרקת

בליזארד תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-459370-6
(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  ,22.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אבי טייטלמן ,מרח' המאבק  ,11גבעתיים ,טל' ,052-2499500
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.

4261

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.6.2017
בשעה  ,10.00אצל שרון רביב ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' מנחם
בגין  ,7קומה  ,21רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי טייטלמן ,מפרק

וואלף מיינינג בע"מ
(ח"פ )51-494545-0
(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  ,1.3.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה
וואלף ,מרח' הכרמל  ,13ראשון לציון ,טל'  ,052-7272455למפרק
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  ,1.7.2017בשעה
 ,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.
שלמה וואלף ,מפרק

יוחנן וגנר וחברים בע"מ
(ח"פ )51-373741-1
(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  ,22.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
הלן שלנגר ,ממשרד יונתן ,בריק ושות' ,עורכי דין ,רח' לינקולן
 ,20בית רובינשטיין ,תל אביב  ,6713412טל'  ,03-5617311למפרק
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
 ,10.00במשרדי יונתן ,בריק 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.
הלן שלנגר ,עו"ד ,מפרק
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אפסיס טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-324200-8
(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  ,23.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
יהושע ביץ ,מרח' התע"ש  ,20כפר סבא ,טל'  ,050-6840383למפרק
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
 ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהושע ביץ ,רו"ח ,מפרק

אן פי סופט בע"מ
(ח"פ )51-358704-8
(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  ,19.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניר זרבל ,מרח' אורנים  ,32ת"ד  ,2115עפולה ,טל' ,04-6590101
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.7.2017
בשעה  ,18.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר זרבל ,עו"ד ,מפרק

גבע פוינט בע"מ
(ח"פ )51-354408-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלה ענבר ,מרח' האומן  ,25ירושלים ,טל'  ,050-8935578למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,20.7.2017בשעה
 ,12.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלה ענבר ,עו"ד ,מפרקת

אליעם פתרונות לעסקים בע"מ
(ח"פ )51-462709-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ונינה רוזנצויג ,ממגדל שקל ,רח' הסדנה  ,6ת"ד  ,8121כפר סבא,
טל'  ,09-7604449למפרקת 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  ,23.7.2017בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ונינה רוזנצויג ,עו"ד ,מפרקת

ח .פרי  -עורכי דין
(ח"פ )51-154209-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
חני פרי ,מרח' החשמונאים  ,100תל אביב ,טל' ,077-3242422
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,30.7.2017בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חני פרי ,עו"ד ,מפרקת

אהבת איתן 2001
(ח"פ )51-310700-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.3.2010התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביה
גוטמן ,מרח' בר אילן  ,10ירושלים ,טל'  ,02-5377725למפרקת
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  ,1.10.2017בשעה
 ,10.00אצל משפחת גוטמן ,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.
צביה גוטמן ,מפרקת

צוות שגיא מיגון ובטחון ( )2015בע"מ
(ח"פ )51-524935-7
(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  ,20.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
תומר יוסף ,מרח' הרכבת  ,58תל–אביב-יפו ,טל' ,03-7447778
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  ,5.6.2017בשעה
 ,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.
תומר יוסף ,עו"ד ,מפרק
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דר' יעקוב ח'ורי 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 מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.6.2017
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.

(ח"פ )51-453679-6
(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  ,13.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר
יעקוב ח'ורי ,מאעבלין  ,3001200טל'  ,052-8332309למפרק
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.

נואל דאוד ,מפרק

י.ד.מ .מאכלי השרון בע"מ
(ח"פ )51-437725-8
(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 ,13.6.2017
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.

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
דניאל יעקב ,מרח' משמר הירדן  ,20/5נווה איתמר ,נתניה ,טל'
 ,052-3397740למפרק החברה.

גבריס סוכנויות שיווק ומסחר 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 ,14.6.2017
בשעה  ,15.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר יעקוב ח'ורי ,מפרק

(ח"פ )51-190510-1
(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  ,13.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה
גבריס ,מאעבלין ,טל'  ,04-9867981למפרקת 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 ,13.6.2017
בשעה  ,15.00אצל 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.
חנה גבריס ,מפרקת

אליאס דאוד בע"מ
(ח"פ )51-380363-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נואל
דאוד ,מת"ד  ,181אעבלין ,טל'  ,054-6253415למפרק החברה.
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יעקב דניאל ,מפרק

ג.א .מבט לצפון בע"מ
(ח"פ )51-208447-6
(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  ,15.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלי מנחם ,מרח' שאול המלך  ,70בית שאן ,טל' ,04-6588569
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.6.2017
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.
אלי מנחם ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

ע.ס קפה טבעון

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסן יוסופוב ,מרח'
יהודה הלוי  ,27/3אור עקיבא ,טל'  ,053-7362791למפרק החברה.

(ח"פ )51-488418-8
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידן יוחאי
אדרי ,מרח' התעשייה  ,35נשר ,טל'  ,04-8202037למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.6.2017
בשעה  ,10.00אצל עו"ד מוחמד ג'בארין ,שד' דוד המלך  ,520אור
עקיבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

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

ניסן יוסופוב ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.6.2017
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.

א .חופש לבניה בע"מ
(ח"פ )51-519932-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

עידן יוחאי אדרי ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לי לוריא ,מרח' פינלס 11ב ,תל אביב ,טל'  ,054-6676042למפרק
החברה.

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

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

לקטי טבע בע"מ
(ח"פ )51-480055-6
(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  ,15.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיורא שריג ,מרח'
קדושי השואה  ,22/8תל אביב ,טל'  ,054-4266460למפרק 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  ,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.
גיורא שריג ,מפרק

בי.אס.פי ספורט ישראל בע"מ
(ח"פ )51-324229-7
(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  ,15.2.2017התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.6.2017
בשעה  ,9.00אצל דוד לוריא ,רח' הרכס  ,10כפר האורנים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
לי לוריא ,עו"ד ,מפרק

רבדים יועצי נדל"ן ועיצוב בע"מ
(ח"פ )51-375143-8
(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  ,19.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
חנן פרישקולניק ,מרח' בית עובד  ,13תל אביב ,טל' ,03-6876441
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 ,20.6.2017
בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנן פרישקולניק ,רו"ח ,מפרק

פרשקובסקי חברת עורכי דין
(ח"פ )51-341498-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחלי
פרשקובסקי ,מרח' בן אליעזר  ,34ראשון לציון ,טל' ,053-5321887
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,20.6.2017בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פופ און בע"מ
(ח"פ )51-502048-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה
פופ פסח ,מכפר דרום  ,168ת"ד  ,227מבוא חורון  ,9976500טל'
 ,058-5897258למפרק 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  ,10.00במשרדי 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.
שלמה פופ פסח ,מפרק

מיאור חברה לבנין והשקעות  2010בע"מ
(ח"פ )51-445400-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

רחלי פרשקובסקי ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר
פישר ,מרח' שמריהו לוין 41ג ,רעננה ,טל'  ,052-2444680למפרק
החברה.

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

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

פירמידיס להנדסה ובניין בע"מ
(ח"פ )51-330870-0
(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  ,19.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דיא אבו סאלח,
ת"ד  ,3056מג'דל שמס ,רמת הגולן ,טל'  ,050-2005151למפרק
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.
דיא אבו סאלח ,מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.6.2017
בשעה  ,9.30במשרדו של עו"ד שמחה זילברמן ,רח' בר כוכבא ,23
בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר פישר ,מפרק

עדי צנטנר עו"ד
(ח"פ )51-426663-4
(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  ,22.2.2017התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי צנטנר ,מרח'
הארבעה  ,21תל אביב ,טל'  ,03-6845500למפרק 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.

שרות רז-נר בע"מ
(ח"פ )51-195794-6
(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 ,26.6.2017
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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
רוזנר ,מרח' משה אריה  ,3בני ברק ,טל'  ,03-5703486למפרק
החברה.

טסט  1ציוד בדיקה אוטומטי 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 מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2017
בשעה  ,17.00במשרדי 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 צנטנר ,מפרק

(ח"פ )51-369376-2
(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  ,21.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה
גרוס ,מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803טל'  ,052-2314484למפרק
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.

יוסף רוזנר ,מפרק

איש חיל בע"מ
(ח"פ )51-416681-8
(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 ,27.6.2017
בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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 שמעון יעקובי,
מרח' המיצדים  ,35מעלה אדומים ,טל'  ,054-7711266למפרק
החברה.

אלת הטבע 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.

צביקה גרוס ,מפרק

(ח"פ )51-427149-3
(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  ,21.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי מרים ,מרח'
פנחס רוזן 52א ,תל אביב ,טל'  ,054-8519776למפרק 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 ,29.6.2017
בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חגי מרים ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.7.2017בשעה
 ,16.00אצל עו"ד אלי וזאנה ,רח' שמואל הנגיד  ,27ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמעון יעקובי ,מפרק

ש.י מילק בע"מ
(ח"פ )51-481629-7
(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
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במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון יעקובי,
מרח' המיצדים  ,35מעלה אדומים ,טל'  ,054-7711266למפרק
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
 ,16.00אצל עו"ד אלי וזאנה ,רח' שמואל הנגיד  ,27ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמעון יעקובי ,מפרק

שווארמה אונו בע"מ
(ח"פ )51-404502-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלינור חן ברזילי-מלכה ,מרח' האלמוגים  ,15/2אשדוד ,7741101
טל'  ,08-6425679למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.7.2017בשעה
 ,11.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלינור חן ברזילי-מלכה ,עו"ד ,מפרקת

ד"ר דוד דלרחים
(ח"פ )51-333537-2
(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  ,27.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
דלרחים ,מרח' ההסתדרות  ,128/8חולון ,טל' ,050-3305183
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  ,20.7.2017בשעה
 ,11.00אצל רו"ח פרדי אמיר ,רח' אלנבי  ,94כניסה ב' ,קומה ,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.
דוד דלרחים ,מפרק

הונההו
(ח"פ )51-558204-7
(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  ,31.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוהנה
וירטנן ,מרח' עמיעד  ,13תל אביב ,טל'  ,058-6558395למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.7.2017
בשעה  ,10.00אצל פתורינה  ,6טמפר ,פינלנד ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוהנה וירטנן ,מפרק

דליקטס קייטרינג ואירועים בע"מ
(ח"פ )51-288661-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.2.2017התקבלה
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 ,30.7.2017
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.
מיכה ביסטריצקי ,עו"ד ,מפרק
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פוזננסקי  -אמיר אחזקות בע"מ

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

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

אלוב החזקות בע"מ

(ח"פ )51-253328-2
(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  ,20.2.2017התקבלה
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 ,30.7.2017
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

לקצ'ר מנקי בע"מ

(ח"פ )51-221639-1
(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 ,15.2.2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את כפיר
לוצאטו ,מרח' ברקוביץ  ,4קומה  ,22מגדל המוזאון ,תל אביב,
טל'  ,073-2262626למפרק 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.
אסתר לוצאטו ,דירקטורית

ג.א.ל שגב חברה לפיקוח פיתוח תשתית ועבודות
עפר בע"מ

(ח"פ )51-504286-9
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-203038-8

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  ,8.2.2017התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה ,מרח' יגאל אלון ,159
תל אביב ,טל'  ,03-6096646למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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.
יוסי סרנגה ,מפרק

לוברטק 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  ,15.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שיל"ת קריספין ,מקניון
הגליל העליון ,ת"ד  ,42חצור הגלילית ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שיל"ת קריספין ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-340345-1

צוזאמן בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-410803-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,15.2.2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את כפיר
לוצאטו ,מרח' ברקוביץ  ,4קומה  ,22מגדל המוזאון ,תל אביב,
טל'  ,073-2262626למפרק 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  ,19.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צופי שרון לפק ,מרח'
אבא הלל  ,7רמת גן ,טל'  ,03-6006464למפרקת 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צופי שרון לפק ,עו"ד ,מפרקת

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

אל.וי 7 .אס ייצוא וסחר בע"מ
(ח"פ )51-474805-2

גמא  056בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-181306-5

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  ,19.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו לגזיאל ,מרח' קדושי
השואה  ,67הרצליה ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

י.ו.ש הפקות בע"מ

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

ש.ס חשבות וניהול כספים

(ח"פ )51-413722-3

(ח"פ )51-463204-1

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל הילמן ,מרח'
חובבי ציון  ,57תל 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.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

פרוייקט עיבוי בינוי  -הנביאים  ,55בת-ים בע"מ
(ח"פ )51-461177-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר חיים אלוני ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,52תל אביב  ,6713701למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב הלפרין,
מרח' פעמי אביב  ,26גבעת חן ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שרונה סדן ,מרח'
יעל רום  ,5פתח תקווה ,טל'  ,052-3373336למפרקת 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.
שרונה סדן ,רו"ח ,מפרקת

מ.ע.יא חברה ליבוא שווק ייצוא והפצה בע"מ
(ח"פ )51-064997-3
(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  ,19.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה אלקריאף ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,65ראשון לציון ,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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהודה אלקריאף ,עו"ד ,מפרק

שני עמים לקבלנות ומסחר בע"מ
(ח"פ )51-270431-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

פוטו דורון בע"מ
(ח"פ )51-096189-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריק חוביץ ,מרח' שח"ל ,28
ירושלים ,טל'  ,054-6808804למפרק 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.
אריק חוביץ ,מפרק

ח.א.י .מוטורס בע"מ
(ח"פ )51-359753-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר טשורני ,מרח'
קויפמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-6091282למפרק 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.
אופיר טשורני ,עו"ד ,מפרק

אישי גמלה בע"מ
(ח"פ )51-210685-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסנת שורץ-קרשברג,
מרח' יציאת אירופה  ,67הרצליה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסנת שורץ-קרשברג,
מרח' יציאת אירופה  ,67הרצליה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסנת שורץ-קרשברג ,עו"ד ,מפרקת

אם אנד אס יעוץ אבטחתי בע"מ
(ח"פ )51-461644-0
(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  ,21.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן ציון סחקו ,מרח' אשר ,11
נתניה ,טל'  ,050-6443846למפרק 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.
מורן ציון סחקו ,מפרק

פנג'ט מרקטינג ישראל בע"מ
(ח"פ )51-437980-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איל דולינסקי ,מרח'
יגאל ידין 4ג ,רעננה  ,43582למפרק 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.
איל דולינסקי ,מפרק

אסנת שורץ-קרשברג ,עו"ד ,מפרקת
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אנרגיית רוח גלובלית בע"מ
(ח"פ )51-405423-8
(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  ,27.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה בן עזרא ,מרח' גבעת
התחמושת  ,3תל–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.
יהודה בן עזרא ,מפרק

מדיקל בע"מ
(ח"פ )51-346284-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אירינה קבונובסקי ,מרח'
מנדל זינגר  ,23חיפה ,למפרקת החברה.
אירינה קבונובסקי ,מפרקת

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליליאן קידר ,מרח' צור ,7
ראש העין ,טל'  ,054-3977570למפרקת 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.
ליליאן קידר ,מפרקת

דקרן השקעות בע"מ
(ח"פ )51-222075-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק ברימברג,
מרח' גולומב 66א ,גבעתיים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יצחק ברימברג ,מפרק

קיווי פאואר ישראל בע"מ

מוניות ערי השרון  -תחבורה ציבורית בע"מ

(ח"פ )51-478759-7

(ח"פ )51-246927-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ,רו"ח ,אסנת אהרוני
שלחון ,מרח' מאירוביץ  ,55ראשון לציון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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  ,16.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומרי קריגל ,מרח' דרך
נמיר  ,96דירה  ,11תל 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.
עומרי קריגל ,מפרק

אסנת אהרוני שלחון ,עו"ד ,רו"ח ,מפרקת

מאי  -מרכז אסתטיקה ישראל בע"מ

(ח"פ )51-372117-5

(ח"פ )51-357793-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.2.2017התקבלה החלטה

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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מחסני מוזיקה בע"מ
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי קרטה ,מרח'
הגליל 10ב ,הרצליה ,טל'  ,053-2460807למפרק 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.
יוסי קרטה ,עו"ד ,מפרק

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי אופק (סטולר) ,מרח'
הרדוף  ,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.
שי אופק (סטולר) ,מפרק

ראונדס אינטרטינמאנט בע"מ
(ח"פ )51-411568-2

פורביולב בע"מ
(ח"פ )51-350679-0

(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  ,21.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל ברגיל ,מרח' הלל ,31
ירושלים ,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.
יובל ברגיל ,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  ,26.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל עשוש,
מרח' חגווי הסלע  ,390כוכב יעקב ,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.
אריאל עשוש ,מפרק

לנסיסט בע"מ

חלקה שש בגוש  6355בע"מ

(ח"פ )51-342344-2
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-029556-1

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  ,21.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את כפיר לוצאטו ,מרח'
ברקוביץ  ,4קומה  ,22מגדל המוזאון ,תל אביב ,טל' ,073-2262626
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  ,26.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפר ניסנהויז ,מרח' וולך ,10
קריית אונו ,למפרק החברה.

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

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.

כפיר לוצאטו ,מפרק

עפר ניסנהויז ,מפרק

פורמק בע"מ

פרפ 4בע"מ

(ח"פ )51-184221-3

(ח"פ )51-264844-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
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המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר גפני ,מרח'
רבקה גובר  ,9/15פתח תקווה  ,4906444למפרק 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.
תמיר גפני ,מפרק

ריל פיוטצ'ר בע"מ

קסיופיאה קומיוניקשיין בע"מ
(ח"פ )51-280901-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-545871-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל סאני ,מרח'
שבזי  ,2קריית ים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טל סאני ,מפרק

מיגן טים השקעות בע"מ
(ח"פ )51-399466-5
(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  ,26.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיב עפרוני ,מרח' יגאל
אלון  ,65תל–אביב-יפו  ,6744316למפרק 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.
שגיב עפרוני ,מפרק

קומה ש.ב 2008 .בע"מ
(ח"פ )51-416940-8
(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  ,26.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיב עפרוני ,מרח' יגאל
אלון  ,65תל–אביב-יפו  ,6744316למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שגיב עפרוני ,מפרק

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
 ,42תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נורית להב ,עו"ד ,מפרקת

SUPERIOR CABLE HOLDINGS (1997) LTD
(ח"פ )51-248430-4

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.4.2017בשעה  ,11.00במשרדי
שבלת ושות' (בחדר הישיבות) ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק
לחברה מטעם הנושים.
ריצ'רד רוברטס ,עו"ד
בא כוח החברה

בנפיקה בע"מ
(ח"פ )51-116440-2

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.4.2017בשעה  ,16.00במשרדי
שבלת ושות' (בחדר הישיבות) ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק
לחברה מטעם הנושים.
ריצ'רד רוברטס ,עו"ד
בא כוח החברה

יורוקום די.בי.אס בע"מ
(ח"פ )51-271962-6

הודעה על השעיית הליך פירוק
בהמשך לאסיפת הנושים אשר התקיימה ביום ,15.2.2017
נמסרת בזה הודעה כי בשלב זה הוחלט להשהות את הליך
פירוק החברה .אסיפה נוספת תזומן בהמשך.
עמי ברלב ,עו"ד
בא כוח החברה
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יורוקום נטוורקס וטכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-289726-5

הודעה על השעיית הליך פירוק
בהמשך לאסיפת הנושים אשר התקיימה ביום ,15.2.2017
נמסרת בזה הודעה כי בשלב זה הוחלט להשהות את הליך
פירוק החברה .אסיפה נוספת תזומן בהמשך.
עמי ברלב ,עו"ד
בא כוח החברה

יורוקום נטוורקס  21בע"מ
(ח"פ )51-226630-5

הודעה על השעיית הליך פירוק
בהמשך לאסיפת הנושים אשר התקיימה ביום ,15.2.2017
נמסרת בזה הודעה כי בשלב זה הוחלט להשהות את הליך
פירוק החברה .אסיפה נוספת תזומן בהמשך.
עמי ברלב ,עו"ד
בא כוח החברה

פ.א.ס .חברה להשקעות בע"מ
(ח"פ )51-018131-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית

סופית של בעלי המניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום
 ,24.4.2017בשעה  ,10.00במשרדי חברת העובדים השתופית
הכללית בארץ ישראל בע"מ ,ברח' ארלוזורוב  ,93תל אביב.
סדר יום האסיפה:
.1

הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה;

.2

קבלת החלטה כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה,
בהתאם לסעיף  366לפקודה.

מניין חוקי ואסיפה נדחית:
אין לפתוח דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי
בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה .מניין חוקי
יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי באי כוח ,בעלי
מניות שמחזיקים במספר מניות המזכה אותם לרוב שלך קולות
בחברה (מניין חוקי).
דניאל רביץ ,עו"ד ,מפרק

עמותת מאגד נס-טכנולוגיות ליישומי ננוצינוריות
(ע"ר )58-050847-1

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,9.2.2017התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את יואב ברוקנר ,ממשרד ורדי ברוקנר אינגבר
רוזנצוייג ,רואי חשבון ,רח' מנחם בגין  ,11רמת גן ,5268104
למפרק העמותה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -הפקודה) ,כי אסיפה
סופית של בעלי המניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום
 ,24.4.2017בשעה  ,10.00במשרדי חברת העובדים השתופית
הכללית בארץ ישראל בע"מ ,ברח' ארלוזורוב  ,93תל אביב.
סדר יום האסיפה:
 .1הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה;
 .2קבלת החלטה כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה,
בהתאם לסעיף  366לפקודה.
מניין חוקי ואסיפה נדחית:
אין לפתוח דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בתוך
מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה .מניין חוקי יתהווה
בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי באי כוח ,לפחות שני
בעלי מניות שמחזיקים ביחד ב– 50%מסך הקולות (להלן  -מניין
חוקי) .אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא
יימצא מניין חוקי תידחה האסיפה בשבוע ,לאותו יום ,לאותה
שעה ובאותו מקום (להלן  -האסיפה הנדחית) .היה ובאסיפה
הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע
לאסיפה הנדחית ייחשבו בעלי המניות הנוכחים למניין חוקי.
דניאל רביץ ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
טוביה נבנצל ,עו"ד ,מפרק

חברים ומרווחים  -שוקי הון בע"מ

ר.ר .תירות חקלאית במכמנים בע"מ

(ח"פ )51-352753-1
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-473921-8

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -הפקודה) ,כי אסיפה

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
יואב ברוקנר ,רו"ח ,מפרק

עמותת תל אביב ארט אנסמבל
(ע"ר )58-038193-7

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,1.2.2017התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד טוביה נבנצל ,מרח' אליזבת ברגנר  ,4תל
אביב  ,6801410למפרק העמותה.

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית של בעלי המניות של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2017ונוכח בה מניין חוקי,
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התקבלה החלטה להפסיק את הליכי הפירוק מרצון של החברה
ולהסיר את מינויו של המפרק.
רונית רק ,יו"ר האסיפה

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 56956-09-11
שם החייבת :לירון שטיינר.

אפ .אי .טי גרמניה השקעות בנדל"ן

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

(ש"מ )55-024726-6
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיפים  48ו–60
לפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום
 27.9.2016השותף המוגבל בשותפות ,שינל שטיין (להלן -
השותף המוגבל היוצא) ,חדל להיות שותף מוגבל בשותפות
ובמקומו בא איתן לשבסקי ,מרח' אהוד מנור  ,10קריית מוצקין,
אשר יהיה השותף המוגבל של השותפות במקום השותף
המוגבל היוצא.
		
יגיל מנוביץ
צח חרמון
מורשי חתימה בשותפות

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 1324-04-12
שם החייבת :רים מסרי.

גרין לנטרן פידר II

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

הודעה על שינויים בשותפות

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

(ש"מ )55-026380-0
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,3.9.2016
השותף המוגבל אבי אברהם גרוס ,מרח' המפתח  ,13מכמורת
 ,4029700העביר את מלוא זכויותיו בשותפות לידי חברת AAG
 ,(International) Limitedמס' חברה  ,109778מגיברלטר.
		
		

דני בן רעי
יוסף אליעש
באי כוח בשותפות

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 35576-08-13

גרין לנטרן פידר II

שם החייבת :ליבי לוי.

(ש"מ )55-026380-0

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,3.9.2016
השותפה המוגבלת אילת איזנברג גרוס ,מרח' המפתח  ,13מכמורת
 ,4029700העבירה את מלוא זכויותיה בשותפות לידי חברת
 ,AEG (International) Limitedמס' חברה  ,109761מגיברלטר.
		
		

דני בן רעי
יוסף אליעש
באי כוח בשותפות

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 17117-09-13

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 4871-04-10

שם החייב :מיכאל מכלוף לוסקי.

שם החייב :דמיאן אריאל סברסקי.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת
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ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

ילקוט הפרסומים  ,7463ט' באדר התשע"ז7.3.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

