רשומות

ילקוט הפרסומים
ד' בסיוון התשע"ז

7513
עמוד

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת לפי תקנון
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הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה
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תיקון הודעה בדבר פטור מחובת מכרז 6200 ................................
הודעה על מינוי חברים במועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים 6200 ................................................................
הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם 6200 ....................................
הודעה על עדכון סכום ערובה לפי תקנות העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה)6201 .....................
הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר לפי חוק
עובדים זרים 6201 ..........................................................................
מינוי ממונה על יחסי עבודה לפי חוק יישוב סכסוכי
עבודה 6201 ......................................................................................

 29במאי 2017
עמוד

הודעה על מינוי מפקח כללי על כוח אדם לפי חוק
שירות עבודה בשעת חירום 6201 ...........................................
הסמכת רשות מוסמכת לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני 6201 .
הודעות על מתן צווי הארכה לפי חוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה
(הגבלת פעילות) 6201 ..................................................................
תיקון אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה 6202 ...................
אצילת סמכויות לפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על
בעלי חיים) 6203 .............................................................................
מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית 6203 ..........................................
אצילת סמכויות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם) 6203 ........................................
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 6203 .........................................
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 6227 .......................
הודעות מאת הציבור 6233 ..................................................................

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת
לפי תקנון הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב) לתקנון הכנסת  ,כי ביום י"ז
באדר התשע"ז ( 15במרס  )2017קבעה ועדת הכנסת ,בהתאם
לסעיף  61לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,21994-כי חברת הכנסת אורלי
לוי אבקסיס פרשה מסיעת ישראל ביתנו.
1

י"ז באדר התשע"ז ( 15במרס )2017
(חמ -3-864ה)3
1
2

הממשלה למנות ,על פי הצעת שר התחבורה והבטיחות
בדרכים ,את שירה ארנון ברגמן לחברה במועצת הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים ,נציגת שר הבריאות ,שהיא עובדת
מקרב משרדו ,במקומה של מירי כהן 2אשר כהונתה הסתיימה.
ב' באדר התשע"ז ( 28בפברואר )2017
(חמ -3-3667ה)2
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
2

יואב קיש
יושב ראש ועדת הכנסת
י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .2676
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .140

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

י"פ התש"ע ,עמ' .2936

הודעה על מינוי חברים במועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים
לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה),
התשס"ו2006-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) ,התשס"ו ,12006-החליטה
הממשלה למנות ,על פי הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים,
לחברים במועצת הרשות לבטיחות בדרכים את:

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1קבעה הממשלה ,כי השר יריב לוין יזמן את ישיבות
הממשלה וינהלן ,בעת העדרו של ראש הממשלה מהארץ ,מיום
כ"ג בשבט התשע"ז ( 19בפברואר  )2017עד יום א' באדר התשע"ז
( 27בפברואר .)2017

ג'יידא-ח'ורי ,נציגה מקרב הציבור ,במקומה של נסרין מריח
אשר תקופת כהונתה הסתיימה;

על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,22001-נמסרה
הודעה לכנסת.

גלעד שדמון ,נציג מקרב הציבור ,במקומו של יעקב אייכלר
אשר ביקש לסיים את תקופת כהונתו;

א' באדר התשע"ז ( 27בפברואר )2017
(חמ )3-4122

ענת אילון-גנור ,נציגת שר האוצר שהיא עובדת מקרב משרדו,
במקום ערן כהן אשר כהונתו הסתיימה.
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשס"ד ,עמ' .48

רכאד חיראדין ,2נציג מקרב הציבור לתקופת כהונה נוספת;
3

4

כ"ג בניסן התשע"ז ( 19באפריל )2017
(חמ -3-3667ה)2
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1

תיקון הודעה בדבר פטור מחובת מכרז
ההודעה בדבר פטור מחובת מכרז אשר פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7485התשע"ז ,עמ'  ,5084תתוקן כך ,שבמקום שם
המשרה מנהל (אגף בכיר) לשכת הפרסום הממשלתית" ,יבוא
"מנהל לשכת הפרסום הממשלתית".

2
3
4

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ"ו1996-

כ"ז בניסן התשע"ז ( 23באפריל )2017
(חמ )3-274
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חברה במועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים
לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה),
התשס"ו2006-
מודיעים בזה ,כי לפי סעיף  12לחוק הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) ,התשס"ו ,12006-החליטה
1

ס"ח התשס"ו ,עמ' .374

6 200

ס"ח התשס"ו ,עמ' .347
י"פ התשע"ד ,עמ' .3758
י"פ התשע"א ,עמ' .1270
י"פ התשע"א ,עמ' .1270

לפי סעיף (10ג)( )3לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב ירידת
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2016לעומת מדד
המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2015התעדכן סכום
האגרה השנתית שבסעיף (10ג)( )1לחוק ,ובמקום הסכום הנקוב
בו יבוא "."11,940
י"ח באדר התשע"ז ( 16במרס )2017
(חמ -3-3038ה)1
1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התשס"ה ,עמ'  ;364י"פ התשע"ו ,עמ' .4461

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

הודעה על עדכון סכום ערובה

הודעה על מינוי מפקח כללי על כוח אדם

לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה),
התשנ"ו1996-
אני מודיע כי לפי סעיף (3א)(ג) לתקנות העסקת עובדים על
ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ,התשנ"ו ,11996-כי סכום הערובה
הנקוב בתקנה 3א(()1ב) לתקנות האמורות ,כפי שיעורו המעודכן
נכון ליום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017הוא  7,189שקלים
חדשים ,בעבור כל עובד שהתאגיד ביקש להעסיק בשנת .2017

לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז1967-

י"ח באדר התשע"ו ( 16במרס )2016
		
אריה מכלוף דרעי
(חמ -3-2738ה)1
שר הפנים
 1ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;1514התשס"ז ,עמ'  ;182י"פ התשע"ו,
עמ' .5129

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  4לחוק שירות עבודה בשעת
חירום ,התשכ"ז ,41967-אני מודיע כי רביב מלאכי ,מונה למפקח
כללי על כוח אדם.
מינוי זה יעמוד בתוקפו לתקופה של שלושה חודשים מיום
חתימה על הודעה זו ,או מיום מינוי חדש של מפקח כללי על כוח
אדם לפי החוק האמור ,לפי המוקדם מביניהם.
ח' בניסן התשע"ז ( 4באפריל )2017
(חמ )3-81
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר

2

לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-
לפי סעיפים 1י(ד) ו–1י(1ו) לחוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב ירידת מדד המחירים לצרכן
שפורסם בחודש דצמבר  ,2016לעומת מדד המחירים לצרכן
שפורסם בחודש דצמבר  ,2015מיום ג' בטבת התשע"ז
=( 1בינואר  ,)2017התעדכנו סכומי האגרות ודמי ההיתר
בסעיפים האמורים כלהלן:
( )1אגרת בקשה שבסעיף 1י(א) לחוק  -הסכום  1,190נותר בלא
שינוי; במקום " "600יבוא " "590והסכום  890נותר בלא
שינוי;
( )2אגרה שנתית שבסעיף 1י(א )1לחוק  -לעניין אגרה שנתית
בעבור כל אשרה ורישיון לישיבת ביקור למטרת עבודה
בישראל  -במקום " "9,500יבוא " ,"9,480הסכום  1,190נותר
בלא שינוי ובמקום " "7130יבוא ";"7,110
( )3דמי היתר שבסעיף 1י(1ב) לחוק  -במקום הסכום הנקוב בו
יבוא "."12,080
1

י"ח באדר התשע"ז ( 16במרס )2017
(חמ -3-3038ה)1
1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התש"ע ,עמ'  ;488י"פ התשע"ו ,עמ' .4690

מינוי ממונה על יחסי עבודה
לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה ,התשי"ז1957-
בהתאם לסעיף  1לחוק יישוב סכסוכי עבודה ,התשי"ז,11957-
אני ממנה את עורך דין אבראהים כילאני ,לממונה על יחסי
עבודה.
ט' בניסן התשע"ז ( 5באפריל )2017
(חמ -3-151ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

ס"ח התשי"ז ,עמ' .58

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;86התשס"ח ,עמ' .176

הסמכת רשות מוסמכת
לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ,התשס"ז2007-
בתוקף סמכותי לפי הגדרת "הרשות המוסמכת" שבסעיף 2
לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ,התשס"ז( 12007-להלן  -החוק),
אני מסמיך את סגן ראש אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני במשרד
הביטחון ,לשמש רשות מוסמכת ,למעט לעניין פרק ט' לחוק.
מינוי קודם - 2בטל.
א' באייר התשע"ז ( 27באפריל )2017
(חמ -3-3791ה)1
1
2

אודי אדם
המנהל הכללי של משרד הביטחון
ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;398התשע"ו ,עמ' .694
י"פ התשע"ו ,עמ' .7990

הודעה על מתן צו הארכה
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובאה לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) הערכת גורמי הביטחון כי האוריינט
האוס ,מוסדותיו ושלוחותיו המפורטים בצו שלהלן הם נציגות
של הרשות הפלסטינית או פועלים מטעמה או בחסותה ,אשר
לא ניתן לפעילותם היתר בכתב כנדרש בסעיף (3א) לחוק ,הוציא
השר ביום ב' בשבט התשע"ז ( 29בינואר  )2017צו לפי סעיף (3ב)
לחוק ,המורה על הארכת תוקפם של הצווים שהוציא השר על
פי החוק בתאריכים  9באוגוסט  2001ו– 4בפברואר  2002ושתוקפם
הוארך בצווים מתאריכים  4בפברואר  5 ,2002באוגוסט 23 ,2002
בינואר  24 ,2003ביולי  1 ,2003בפברואר  21 ,2004ביולי 30 ,2004
בינואר  27 ,2005ביולי  26 ,2005בינואר ( 2006אשר תוקן בצו מיום
 19בפברואר  31 ,)2006ביולי  21 ,2006בינואר  30 ,2007ביולי 3 ,2007
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ו ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22

6201

בפברואר  3 ,2008באוגוסט  3 ,2008בפברואר  1 ,2009באוגוסט ,2009
 2בפברואר  25 ,2010ביולי  17 ,2010בינואר  24 ,2011ביולי ,2011
 2בפברואר  24 ,2012ביולי  29 ,2012בינואר  18 ,2013ביולי ,2013
 26בינואר  29 ,2014ביולי  3 ,2014בפברואר  31 ,2015ביולי ,2015
 3בפברואר  2016ו– 4באוגוסט  2016והמורה על הארכת תוקפו
של הצו שהוציא השר על פי החוק בתאריך  16בפברואר 2003
ושתוקפו הוארך בצווים מתאריכים  7באוגוסט  1 ,2003בפברואר
 21 ,2004ביולי  30 ,2004בינואר  27 ,2005ביולי  26 ,2005בינואר 2006
(אשר תוקן בצו מיום  19בפברואר  )2006ו– 31ביולי  21 ,2006בינואר
 30 ,2007ביולי  3 ,2007בפברואר  3 ,2008באוגוסט  3 ,2008בפברואר
 1 ,2009באוגוסט  2 ,2009בפברואר  25 ,2010ביולי  17 ,2010בינואר
 24 ,2011ביולי  2 ,2011בפברואר  24 ,2012ביולי  29 ,2012בינואר
 18 ,2013ביולי  26 ,2013בינואר  29 ,2014ביולי  3 ,2014בפברואר
 31 ,2015ביולי  3 ,2015בפברואר  2016ו– 4באוגוסט  2016בהתייחס
לכל אחד מהמוסדות והמשרדים המפורטים בצו האמור ,לתקופה
נוספת של שישה חודשים ,מיום ט' בשבט התשע"ז ( 5פברואר
.)2017
כ"ג בשבט התשע"ז ( 19בפברואר )2017
(חמ )3-2824
אברהם אדרי
המזכיר הביטחוני של
המשרד לביטחון הפנים

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) ,כי ביום י' באדר התשע"ז ( 8במרס
 ,)2017יש כוונה לקיים אירוע לציון "יום האישה הבינלאומי"
באולם "קסר אלחמרא" ברחוב צלאח א–דין בירושלים ,של
ו/או מטעם ו/או בחסות הרשות הפלסטינית ,וזאת בלי שניתן
לכך היתר בכתב ,כנדרש בסעיף (3א) לחוק ,הוציא השר ביום ט'
באדר התשע"ז ( 7במרס  ,)2017צו לפי סעיף (3ב) לחוק ,המורה -
א .שלא לקיים את האירוע האמור באזור ירושלים ,או בכל
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;
ב .למחזיק במקום ולכל אדם המנהל ,המפעיל ,הפועל
במסגרת האירוע למנוע את קיומו ו/או לא לאפשר את
המשך קיומו בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.
ט' בניסן התשע"ז ( 5באפריל )2017
(חמ )3-2824
אברהם אדרי
המזכיר הביטחוני
של המשרד לביטחון הפנים
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ו ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22

לביטחון הפנים (להלן  -השר) ,כי ביום י' באדר התשע"ז ( 8במרס
 ,)2017יש כוונה לקיים אירוע לציון "יום האישה הבינלאומי"
במלון "סנט ג'ורג" ברחוב עמר בן אלעס בירושלים ,של ו/או
מטעם ו/או בחסות הרשות הפלסטינית ,וזאת בלי שניתן לכך
היתר בכתב ,כנדרש בסעיף (3א) לחוק ,הוציא השר ביום ט' באדר
התשע"ז ( 7במרס  ,)2017צו לפי סעיף (3ב) לחוק ,המורה -
א .שלא לקיים את האירוע האמור באזור ירושלים ,או בכל
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;
ב .למחזיק במקום ולכל אדם המנהל ,המפעיל ,הפועל
במסגרת האירוע למנוע את קיומו ו/או לא לאפשר את
המשך קיומו בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.
ט' בניסן התשע"ז ( 5באפריל )2017
(חמ )3-2824
אברהם אדרי
המזכיר הביטחוני
של המשרד לביטחון הפנים

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) ,כי ביום ל' בניסן התשע"ז (26
באפריל  ,)2017יש כוונה לקיים אירוע שכותרתו "פלסטין תחת
תרבות ההסתה בישראל" במלון "לגאסי" ברחוב דרך שכם 29
בירושלים ,של ו/או מטעם ו/או בחסות הרשות הפלסטינית,
וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב ,כנדרש בסעיף (3א) לחוק,
הוציא השר ביום ל' בניסן התשע"ז ( 26באפריל  ,)2017צו לפי
סעיף (3ב) לחוק ,המורה -
א .שלא לקיים את האירוע האמור בכתובת האמורה ,או בכל
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;
ב .למחזיק במקום ולכל אדם המנהל ,המפעיל ,הפועל
במסגרת האירוע למנוע את קיומו ו/או לא לאפשר את
המשך קיומו בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.
י"ב באייר התשע"ז ( 8במאי )2017
(חמ )3-2824

1

תיקון אצילת סמכויות

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר

לפי פקודת התעבורה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת התעבורה ,1אני
מתקן את אצילת סמכויותיי 2כמפקח הארצי על התעבורה,
לפטור במקרה מסוים מהסדרי תנועה ,לפי תקנה  )2(16לתקנות
1
2

1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ו ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22
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אברהם אדרי
המזכיר הביטחוני
של המשרד לביטחון הפנים.
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ו ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשל"א ,עמ' .83
י"פ התשס"ב ,עמ'  ;3896התשע"א ,עמ'  ;164התשע"ג ,עמ'
 ;6948התשע"ד ,עמ'  ;8090התשע"ה ,עמ'  2115ועמ' .4750

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

התעבורה ,התשכ"א ,31961-כך שבפסקה ( ,)2אחרי "שי סופר -
לכל שטח המדינה" יבוא "עירית שפרבר  -לכל שטח המדינה".
כ"ז בניסן התשע"ז ( 23באפריל )2017
(חמ )3-214

תוקף האצילה הוא כל עוד העובדת עובדת בעיריית רעננה.
ב' בניסן התשע"ז ( 29במרס )2017
(חמ )3-5179
זאב בילסקי
ראש עיריית רעננה

מאיר חן
המפקח הארצי על התעבורה
3

ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425

אצילת סמכויות
לפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א לחוק צער בעלי חיים (הגנה
על בעלי חיים) ,התשנ"ד( 11994-להלן  -החוק) ,אני אוצלת את
סמכויותי לפי סעיפים (8ג)8 ,א 10 ,9 ,ו– 12לחוק ,לצביה מילדנברג,
שהיא רופאה וטרינרית עובדת השירותים הווטרינריים במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר (להלן  -המשרד) ,לעניין בעלי חיים
שהם סוסים ,חמורים או גמלים.
אצילת סמכויות זו תהיה בתוקף כל עוד צביה מילנדברג
משמשת כרופאה וטרינרית בשירותים הווטרינריים במשרד.
כ"ח בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר )2017
(חמ )3-5385
דגנית בן דב
הממונה לפי חוק צער בעלי חיים
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;56התשע"ו ,עמ' .296

מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני ממנה את הרופאה
הווטרינרית ,אניאלה בן יאיר-גלבוע ,עובדת משרד החקלאות
ופיתוח הכפר (להלן  -המשרד) ,לרופאה וטרינרית ממשלתית
כמשמעותה בחיקוק האמור.
תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנה מורשית לעסוק
ברפואה וטרינרית לפי סעיף  3לחוק הרופאים הווטרינריים,
התשנ"א ,21991-וכל עוד היא משמשת במשרתה במשרד.
כ"ז באדר התשע"ז ( 23במרס )2017
(חמ -3-1469ה)2
1
2

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;84התשנ"א ,עמ' .81
ס"ח התשנ"א ,עמ' .76

אצילת סמכויות
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל"ה1975-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה ,11975-אני
אוצל לסיון דהרי את סמכותי לחתימה לתעודה על תשלום
חובות לעיריית רעננה ,בהתאם לסעיף  324לפקודת העיריות.2
1
2

ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשס"א,
עמ' .514

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז תל אביב
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :אור יהודה  -אזור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
552-0147272
שם התכנית :נווה רבין מערב– שוק גולדמן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,552-0147272 :גרסת התכנית:
הוראות  31 -תשריט 22 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
מאא100 /
שינוי
מאא205 /
שינוי
מאא187 /
החלפה
מאא /מק /187 /א
החלפה
כפיפות תמא2 /4 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מצפון :רחוב חטיבת אלכסנדרוני ורחוב השוק.
מדרום :שטח ספורט.
ממזרח :שכ' נווה רבין.
ממערב :שטח למבני ציבור.
קואורדינטה X: 187600
קואורדינטה Y: 659200
גבולות התכנית:
אור יהודה-אזור
גושים וחלקות:
מוסדר:
גושים בשלמות.6511 ,6509 :
גוש 7217 :חלקות במלואן.187 ,185 ,183 :
גוש 7262 :חלקות במלואן.75 :
גוש 7262 :חלקי חלקות.84 ,78 :
גוש 7408 :חלקי חלקות.79 :
מטרת התכנית:
 .1קביעת שטחים וזכויות בנייה למתחם מגורים בו  440יח"ד.
 .2קביעת שטחים וזכויות בנייה למסחר במפלס הקרקע.
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 .3קביעת שטחים ציבוריים פתוחים וזיקות הנאה לציבור.
.4קביעת זכויות בנייה למוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה למגרשים ואזורים ליצירת מערך מגורים
שכונתי.
 .2שינוי ייעוד קרקע ממסחר למגורים ומסחר וקביעת
הוראות ,זכויות בנייה ושימושים.
 .3שינוי ייעוד קרקע מדרך מוצעת למסחר ומגורים.
 .4שינוי ייעוד קרקע ממסחר לדרך מוצעת.
 .5שינוי ייעוד קרקע מדרך מאושרת למסחר ומגורים.
 .6שינוי ייעוד קרקע ממסחר לשצ"פ.
 .7ייעוד מבנים להריסה.
 .8קביעת הוראות ותנאים למתן היתר.
 .9קביעת הוראות להסדרת מערכי חנייה ותשתיות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל
אביב ,דרך בגין  125תל אביב–יפו  67012טלפון.03-7632586 :
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות :11
.00 :00-14יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם
קיימים .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה אור יהודה  -אזור ,יצחק שדה  18אזור טלפון:
03-6534547
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
506-0336305
שם התכנית :רמת מרפא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,506-0336305 :גרסת התכנית:
הוראות  26 -תשריט 14 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
רג539 /
שינוי
רג /מק /340 /ג16 /
שינוי
רג /מק /340 /ג17 /
שינוי
רג /מק /340 /ג1 /16 /
שינוי
רג340 /
שינוי
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שינוי
שינוי
כפיפות
כפיפות

רג /340 /ג2 /
רג /340 /ג1 /
תמא2 /4 /
תמא /34 /ב4 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ממערב– רח' התקוה ,מצפון רח' התקוה  , 21רח' מעלה השואבה
( 10חלקה  34בגוש  ,)6205ממזרח רח' מורדי הגטאות ,מדרום
רח' ז'בוטינסקי ( 89,91,92,93,95חלקות  643,258,259,646,548בגוש
)6205
קואורדינטה X: 182785
קואורדינטה Y: 666445
גושים וחלקות:
גוש ,6205 :מוסדר ,חלקות במלואן.682 ,35 :
מטרת התכנית:
א .שימור המבנה ההיסטורי ,הריסת התוספות המאוחרות.
וייעודו לשימוש ציבורי בבעלות העירייה
ב .הקמת מבנה מגורים בן  19קומות הכולל  88יח"ד.
ג .שימור ושיקום המצוק שמעל רחוב התקווה.
ד .הרחבת שביל צפוני (שצ"פ) עבור מעבר הולכי רגל.
ה .קביעת זיקת הנאה להולכי רגל במגרש המגורים עבור
נגישות למגרשים הציבורי.
ו .איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד המגרש מיעוד של מגרש מיוחד וחלוקתו
ליעודים הנ"ל  :שב"צ (תא שטח  ,)2שצ"פ (תאי שטח ,)3-5
דרך מוצעת (תא שטח  )6ומגורים ד' (תא שטח )1
ב .הקמת מבנה מגורים בן  18קומות מעל קומת קרקע ובעל 88
יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של  76מ"ר ומרפסת של  12מ"ר
ממוצע ליח"ד .תוך קביעת זכויות הבנייה למבנה המגורים
 -6900מ"ר שטחי שירות ריים ו– 3231מ"ר שטחי קביעת
זכויות בנייה למבנה לשימור 700 -מ"ר עיקרי בבניין
לשימור ו  140מ"ר שטחי שירות.
ג .הגדרת מבנה בית החולים רמת מרפא כמבנה לשימור
מחמיר ,ביעוד ציבורי ,קביעת הוראות לשימורו,הריסת
התוספות המאוחרות שנעשו בו ,ותנאים להבטחת ביצוע
עבודות השימור בפועל ותחזוקתו.
ד .הגדרת הוראות והנחיות לשימור ושיקום המצוק מעל רח'
התקווה.
ה .הרחבת שביל צפוני (שצ"פ) ,לצורך הרחבת מעבר הולכי
רגל קיים בין רחוב התקווה לרחוב מורדי הגטאות.
ו .קביעת קווי בנין ,הוראות בנייה ועיצוב ,תנאים להוצאת
היתרי בנייה ואכלוס.
ז .איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל
אביב ,דרך בגין  125תל אביב–יפו  67012טלפון.03-7632586 :
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות :11
.00 :00-14יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

קיימים .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן ,המעגל  26רמת גן טלפון03-6753515 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
דלית זילבר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב

		

מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
352-0278523
שם התכנית :שינוי ייעוד בצפון נווה גנים ,קריית מוצקין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
352-0278523
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
ק408 /
שינוי
ק /284 /ב
שינוי
ק281 /
שינוי
ק /281 /ח1 /
שינוי
כפיפות 352-0085696
כפיפות 352-0108233
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת נווה-גנים בצפון קריית מוצקין
גבולות התכנית:
קריות
גושים וחלקות:
גוש ,10421 :מוסדר ,חלקי חלקות.349 :
מטרת התכנית:
תכנון מתחם מגורים חדש הכולל  138יח"ד חדשות והסדרה
סטטוטורית של שני בנייני מגורים גובלים שהם קיימים
ומאוכלסים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים ב' ו–ג'
ב .הסדרת ייעוד הקרקע לשני בניינים קיימים בהתאם לקיים.
ג .הקמת  2בנייני מגורים חדשים בני  69יח"ד כל אחד ,סה"כ
 138יח"ד חדשות לבנייה.
ד .קביעת זכויות והוראות בנייה לבניינים מוצעים וקיימים
ה .ביטול קו בניין אקוסטי  45דציבל אשר נקבע בתכנית ק281/
ו .קביעת יח"ד קטנות במבנים המוצעים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/12/2016ובילקוט הפרסומים  ,7388התשעז ,עמוד ,1090
בתאריך 29/11/2016

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
קריות ,הגדוד העברי  4קרית מוצקין  26114טלפון,04-8715291 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
.www.iplan.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :פרדס חנה  -כרכור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
308-0416222
שם התכנית :השבת שטחי הפקעה בחלקה 231
גוש 10123
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מופקדת
תכנית מפורטת מס'308-0416222 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
ש1028 /
שינוי
כפיפות ש /1123 /א
כפיפות ש1 /
כפיפות ש /מק /383 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
פרדס חנה-כרכור ,רח' הגאון  ,5ורח' מלאכי
חלקה  232 ,231בגוש 10123
גושים וחלקות:
גוש ,10123 :מוסדר ,חלקי חלקות.232 ,231 :
מטרת התכנית:
צמצום הפקעה שנעשתה מתוקף תכנית ש 1028/ברח' גלבוע.
עיקרי הוראות התכנית:
א) שינוי ייעוד קרקע מדרך מאושרת למגורים א'.
ב) שינוי קוי בנין קדמי מ– 5מ' ל– 3מ' ומקומית ל– 1.4מ' למבנה
קיים.
ג) שינוי קו בנין אחורי מקומי מ– 3מ' ל– 2.5מ' למבנה קיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
פרדס חנה-כרכור ,דרך הבנים  20פרדס חנה-כרכור 37000
טלפון077-9779903 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
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נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
זבולון ,כפר המכבי  30030טלפון04-8478105 :

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :זבולון

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
301-0303743
שם התכנית :עדכון הוראות בתכנית זב1/ג -
שער העמקים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מופקדת
תכנית מתאר מקומית מס'301-0303743 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
זב /1 /ג
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תכנית זו חלה על מתחמי המגורים הקיימים והמאושרים של
קיבוץ שער העמקים.
גבולות התכנית:
זבולון
גושים וחלקות:
גוש ,12194 :מוסדר ,חלקי חלקות.2 :
מגרשים:
 30 - 25בהתאם לתכנית זב /1 /ג
מטרת התכנית:
ביטול חלק מהתנאים להוצאת היתרי בנייה שנקבעו בתכנית
זב/1/ג המאושרת.
עיקרי הוראות התכנית:
א .ביטול סעיף  1בפרק ג בתכנית המאושרת זב/1/ג לעניין
"במתחמים  25-30יינתנו היתרי בנייה בתיאום עם ועדת
השימור של המוא"ז זבולון לכשתקום כי ההיתר עומד
בהוראות השימור של התכנית המפורטת למתחמי הקיבוץ
שתוכן כמפורט בהוראות פרק ז' סעיף  3להלן".
ב .ביטול סעיף  1בפרק ג בתכנית המאושרת זב/1/ג לענין "על
שטח המחנה התכנית מהווה תכנית מתארית אשר ממנה
לא ניתן ליתן היתר בנייה ויש לתכנן על שטח המחנה
תכנית מפורטת .תכנית זו תתווה בין היתר את מערך שטחי
הציבור וחלוקה למגרשים .תכנית מפורטת תהיה חייבת
לעמוד בתנאי הצפיפות של תמ"א ."35
ג .ביטול סעיפים  3ו– 5בפרק ז בתכנית המאושרת זב/1/ג.
ד .קביעת הוראות שתאפשרנה הוצאת היתרי בנייה
במתחמים .25-30
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
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מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
303-0131193
שם התכנית :הרחבת דרך לביה"ס האזורי
בקיבוץ מעגן מיכאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
303-0131193
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
חכ /9 /י
שינוי
כפיפות תתל31 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרך מס'  59גישה לבית הספר האזורי קיבוץ מעגן מיכאל.
גושים וחלקות:
גוש ,10971 :מוסדר ,חלקי חלקות.22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,15 ,14 ,11 ,10 :
מטרת התכנית:
הסדרת הגישה לכלי רכב ואוטובוסים לבית הספר האזורי
בקיבוץ מעגן מיכאל ,ומתן אפשרות להשתלבות בתנועה ע"י
הרחבת דרך מס'  59והצעת גאומטריה משופרת.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת הוראות ויעוד שטח לדרך מוצעת ,תוך שינוי
היעודים המאושרים :שטח חקלאי שמור ,שטח פרטי פתוח,
שטח למוסד ,מגורים ,מבני משק וחניה.
 .2קביעת הוראות לשינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לדרך
מוצעת וחניון.
 .3קביעת הוראות לשינוי ייעוד מדרך מאושרת למבני משק,
חניון ושטח פרטי פתוח.
 .4קביעת הוראות לשינוי ייעוד משטח חקלאי לדרך מוצעת.
 .5קביעת הוראות לשינוי ייעוד מחניה לדרך מוצעת ,שטח
פרטי פתוח וחניון.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/06/2016ובילקוט הפרסומים  ,7281התשעו ,עמוד ,7683
בתאריך 09/06/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף
הכרמל ,עין כרמל  30860טלפון ,04-8136213 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :מורדות הכרמל ,קרית טבעון,
זבולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
301-0304808
שם התכנית :יער אלונים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'301-0304808 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
ג400 /
שינוי
משח28 /
שינוי
משח21 /
שינוי
טב97 /
שינוי
טב34 /
שינוי
זב203 /
שינוי
כפיפות תמא22 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תמא /31 /א  -שינוי מס 3
כפיפות תמא /34 /ב3 /
כפיפות תמא /34 /ב5 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטחי יערות בעקר ממערב לקריית טבעון ומצפון מזרח לכפר
חסידים.
גבולות התכנית:
גלילית מחוז צפון  ,מורדות הכרמל
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 10380 :חלקות במלואן.57 :
גוש 10380 :חלקי חלקות.55 ,53 ,51 ,50 ,49 ,26 ,4 ,2 ,1 :
גוש 10381 :חלקי חלקות,47 ,46 ,39 ,38 ,14 ,12 ,11 ,10 ,3 ,2 ,1 :
.150 ,77 ,66
גוש 10382 :חלקי חלקות.20 :
גוש 10387 :חלקי חלקות.24 ,23 ,22 ,21 :
גוש 10388 :חלקי חלקות.9 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
גוש 10389 :חלקי חלקות.5 ,4 ,3 :
גוש 10390 :חלקי חלקות.9 :
גוש 10394 :חלקי חלקות.12 :
גוש 10460 :חלקי חלקות.112 ,2 :
גוש 10467 :חלקי חלקות.6 ,5 ,4 ,3 ,1 :
גוש 10470 :חלקות במלואן.8 ,7 :
גוש 10470 :חלקי חלקות.11 ,5 :
גוש 10473 :חלקי חלקות.14 ,13 ,9 ,1 :
גוש 10478 :חלקי חלקות.169 :
גוש 10479 :חלקות במלואן.197 :
גוש 10516 :חלקי חלקות.17 ,16 ,13 :
גוש 10590 :חלקי חלקות.46 ,2 :
גוש 10592 :חלקות במלואן.268 ,82 :
גוש 10592 :חלקי חלקות.3 :
גוש 10594 :חלקות במלואן.79 ,14 :
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גוש 10600 :חלקי חלקות.83 ,74 ,69 ,66 :
גוש 10607 :חלקות במלואן.389 :
גוש 10607 :חלקי חלקות.391 :
גוש 11133 :חלקי חלקות.10 ,5 :
גוש 11389 :חלקי חלקות.12 :
גוש 11390 :חלקי חלקות.23 ,4 :
גוש 11392 :חלקי חלקות.90 ,65 :
גוש 11394 :חלקי חלקות.471 ,465 ,219 ,215 ,103 :
גוש 11395 :חלקי חלקות.2 :
גוש 11923 :חלקי חלקות.37 ,2 :
גוש 12193 :חלקי חלקות.17 ,10 ,6 ,5 ,4 :
גוש 12194 :חלקי חלקות.17 ,9 ,7 ,6 ,5 :
גוש 12578 :חלקי חלקות.36 :
גוש 12706 :חלקי חלקות.43 ,30 ,6 :
גוש 12707 :חלקי חלקות.22 ,21 :
מטרת התכנית:
תכנון יער אלונים כמרחב משולב בר קיימא לשימוש רב
תכליתי ,תוך דיוק ,פירוט והוספת שטחי יער ע"פ הוראות
תמ"א .22
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת גבולות היער ,תוספות ליער מעבר לתמ"א 22
ושינוי מיעוד יער בתמ"א  22לקרקע חקלאית.
 .2קביעת הפעילות היערנית המתוכננת ,התכליות ,השימושים
והממשק היערני המותרים בסוגי היער השונים.
 .3קביעת הוראות ושימושים נוספים בתחום התכנית לנופש
ומרעה.
 .4שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליער.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון
.www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך
על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד
הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה זבולון ,דאר כפר
המכבי  30030טלפון  ,04-8478105ו/או הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קרית טבעון ,ת"ד  1060קרית טבעון  36100טלפון04- :
 9539249ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל,
רח' כורי  2חיפה  33093טלפון04-8676296 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :פרדס חנה-כרכור ,אלונה-מנשה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
351-0086710
שם התכנית :הרחבת אזור תעשיה בקיבוץ משמרות
 מ410/נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
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מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מופקדת
תכנית מפורטת מס'351-0086710 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
משח22 /
שינוי
מ349 /
שינוי
שינוי
ש1 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
התכנית חלה על אזור התעשיה הקיים בצמוד וממערב שקיבוץ
משמרות ועל שטח המצוי בצמוד וממערב לו.
גבולות התכנית:
מנשה-אלונה
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 10099 :חלקות במלואן.50 ,49 :
גוש 10099 :חלקי חלקות.48 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,33 ,32 :
גוש 10100 :חלקי חלקות.138 ,116 ,49 ,38 ,36 ,33 ,32 :
מטרת התכנית:
הסדרת אזור התעשיה הקיים ממערב לקיבוץ משמרות,
הרחבתו והסדרת הנגישות אליו.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי יעודי קרקע חקלאית לאזור תעשיה ומאזור תעשיה
לקרקע חקלאית ,שינוי ייעוד מדרך לתעשיה ומתעשיה
לדרך ושינוי ייעוד משטח חקלאי לדרך.
ב .קביעת הוראות וזכויות בנייה ופיתוח השטח ,לרבות
תנאים להיתר בנייה.
ג .קביעת הוראות סביבתיות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ו.מקומית לתכנון ולבנייה מנשה-
אלונה ,ד.נ חפר  ,37845טלפון.04-6177307 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
ליאת פלד
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה
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מחוז מרכז
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :אלעד

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
שם תכנית :רובע  Aמזרח ,אלעד ,הודעה לפי סעיף
 77ו– 78לחוק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  78לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בנייה ו/או היתרים
לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחום
תכנית מס' 422-0497016
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אלעד.
בצפון-מזרח אלעד ,בסמוך לכביש  4711המתוכנן ומדרום
למחצבת נחשונים
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 5659 :חלקי חלקות.7 ,3 :
גוש 5663 :חלקי חלקות.8 ,6 :
גוש 5700 :חלקי חלקות.88 ,87 ,82 :
גוש 5761 :חלקי חלקות.53 ,52 ,14 :
גוש 5762 :חלקות במלואן.12 ,11 ,8 ,7 ,6 ,4 ,3 ,2 :
גוש 5762 :חלקי חלקות.10 ,9 ,5 :
מטרת התכנית:
 .1קביעת יעודי קרקע למגורים ,מבנים ומוסדות ציבור,
שטחים פתוחים ,דרכים ותשתיות ,תעסוקה ומסחר.
 .2קביעת הוראות בנייה -זכויות ,תכסית ,גובה בניינים ,קוו
בניין וכדומה.
 .3קביעת זכויות בנייה.
 .4מתן הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
 .5התווית דרכים חדשות.
 .6קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות כגון :דרכים,
ביוב ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל ,מסוף תחבורה וכו'.
 .7הקמת תחמ"ש של חח"י.
 .8התווית דרך גישה חדשה לעיר.
 .9הקמת תחנת דלק
 .10קביעת תנאים להיתר בנייה.
בתנאים המוצעים:
 לא יינתן היתר בנייה לתוספת של שטחי בנייה ,יח"ד ,או
הריסה למעט היתרים הנדרשים מטעמי בטיחות ונגישות
או היתרים לשיפוץ הסדרת מפגעים או מיגון.
 לא יבוצעו בתחום ההודעה לפי סעיף  77תשתיות חשמל,
מים או ביוב מכוח תכניות תקפות למעט תחזוקה שוטפת
או טיפול במפגעים במערכות התשתיות הקיימות.
תוקפם של התנאים:
תוקף התנאים יהיה למשך שנה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות ובעיתונים או עד למועד הפקדת התכנית ,או עד
שיבוטלו התנאים או ישונו ,הכל לפי המוקדם מביניהם.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים ,במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון:
 ,08-9788409וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אלעד ,רבנו ניסים גאון  1אלעד  40800טלפון ,03-9078102 :כל
מעוניין ,בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התנאים ,רשאי על פי סעיף  78לחוק להגיש
ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבנייה קפלן  ,2ירושלים
 ,91061טלפון  02-6701535או .02-6701596
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :טירה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
403-0231431
שם התכנית :בית חליל ע.רחמן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה טירה
מופקדת תכנית מפורטת מס' 403-0231431 :גרסת :הוראות 16 -
תשריט 8 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
טר /במ3004 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :טירה .
גושים וחלקות:
גוש ,7758 :מוסדר ,חלקי חלקות.17 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד,תוספת שטחי בנייה,קומות ,יח"ד ושינוי קווי בניין
בהתאם למצב הקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת שטח עיקרי למגורים של  730מ"ר ,סה"כ שטח
עיקרי למגורים מ"ר  1,180מ"ר
ב .תוספת יח"ד ,מ– 3יח"ד ל–  4יח"ד.
ג .שינוי בבינוי מ– 3קומות על קרקע או על קומת עמודים
מפולשת ,ל– 4קומות.
ד .שינוי קווי בניין בהתאם למצב הקיים.
ה .שינוי זכויות והוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
טירה ,טירה  44915טלפון09-7938914 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
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מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :נס ציונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
407-0118109
שם התכנית :נס - 244/שינוי ייעוד למגורים,
רח' המניין הראשון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,407-0118109 :גרסת התכנית:
הוראות  24 -תשריט 12 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
נס1 /1 /
שינוי
נס /2 /1 /ב
שינוי
נס61 /
שינוי
כפיפות נס /מק6 /1 /
כפיפות נס /מק7 /1 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רח' המניין הראשון פינת רח' קרן קיימת.
גושים וחלקות:
גוש ,3842 :מוסדר ,חלקות במלואן.11 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מגרש משטח מסחרי א' למגורים ג' להשלמת רצף
המגורים ברח' המניין הראשון ע"י הקמת מבנה מגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
א) שינוי ייעוד קרקע משטח מסחרי א' למגורים ג' ,שטח ציבורי
פתוח ודרך מוצעת.
ב) קביעת הוראות בנייה לבניית מבנה מגורים בן  6קומות מעל
קומת עמודים ובו  12יחידות דיור ,מתוכן  6יחידות בנות 3
חדרים בשטח שלא יעלה על  80מ"ר כולל ממ"ד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נס
ציונה ,הבנים  9נס ציונה  70400טלפון08-9383810 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :נס ציונה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
נס10 /1 /
שם התכנית :מבנה זמני להתארגנות באתר בנייה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
נס10 /1 /
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נס ציונה .
כל תחום נס ציונה.
מטרת התכנית:
לאפשר הקמתם של מבנים זמניים הקשורים להתארגנות באתר
בנייה במרווחים ,על מנת שלא לפגוע באפשרות לממש זכויות
הבנייה למבנה ראשי בהתאם לקוי הבנין שנקבעו בתכנית
התקפה.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תנאים לגבי הקמתם של מבנים זמניים הקשורים
להתארגנות באתר הבנייה בכל תחום המגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 4/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7291התשעו ,עמ'  ,8109בתאריך
.26/6/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון:
 .08-9788409וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נס
ציונה ,הבנים  9נס ציונה  70400טלפון ,08-9383810 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
414-0237271
שם התכנית :רח/2005/ו - 3/פארק נופי,
אצטדיון עירוני ומגרש אימונים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,414-0237271 :גרסת התכנית:
הוראות  43 -תשריט 25 -
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
רח /2005 /א
שינוי
רח /2005 /א1 /
שינוי
מח120 /
שינוי
רח /2005 /ו
שינוי
כפיפות תמא2 /4 /
כפיפות תתל18 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות רח /2000 /ב6 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בחלקה הצפוני של העיר רחובות ,מצפון לדרך מנחם בגין
ופארק ת.מ.ר ב'.
גבולות התכנית:
נס ציונה.רחובות
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 3688 :חלקות במלואן,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,48 ,21 :
,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61
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,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80
.103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98
גוש 3688 :חלקי חלקות.128 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,23 ,22 ,20 ,19 ,12 :
גוש 3695 :חלקות במלואן.14 :
גוש 3695 :חלקי חלקות.84 ,16 :
מגרשים:
 1030בהתאם לתכנית רח /2005 /א
 804 ,801 ,800 ,95 ,92 ,91 ,89 ,82בהתאם לתכנית רח /2005 /א1 /
מטרת התכנית:
 .1הקמת אצטדיון עירוני הכולל  5,000מושבים ומתקנים
לשימושים שונים במתחם ,כולל פיתוח שטח ציבורי פתוח
הכולל פארק נופי.
 .2פיתוח שביל הטרזינות ,הקמת גשר הולכי רגל מעל מסילת
הרכבת ו/או מעבר תת קרקעי.
 .3קביעת הוראות לעריכת תכנית איחוד וחלוקה עתידית
הנגזרת מתכנית זו.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת תכליות בתא שטח המיועד לספורט ונופש ,קביעת
זכויות והוראות בנייה להקמת אצטדיון עירוני בן 5,000
מושבים ,מגרש אימונים חניה ,דרכים ומסחר.
 .2הסדרת שלביות הביצוע לתכנית זו ,ובפרט להקמת
האצטדיון.
 .3קביעת קווי בניין ,זכויות בנייה ,הוראות בינוי ושימושים
מותרים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
רחובות ,ביל"ו  2רחובות 76442
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
רח /2 /112 /ה
שם התכנית :שינוי ייעוד משצ"פ לשטחים פתוחים
ומבנים ומוסדות ציבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
רח /2 /112 /ה
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
רח /2 /112 /ב
שינוי
כפיפות רח /2000 /ב1 /
כפיפות תמא2 /4 /

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

כפיפות
כפיפות
כפיפות

רח /2 /112 /ג
רח /2000 /ב6 /
רח /מק /2000 /יב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רחובות רחוב :דרך אצ"ל .
יישוב :רחובות רחוב :המנוף .
יישוב :רחובות רחוב :דרך הים .
פינת הרחובות:
דרך הים
דרך האצ"ל
ורח' המנוף.
גושים וחלקות:
גוש 3648 :חלקי חלקות.278 - 277 :
גוש 3654 :חלקות במלואן.47 :
גוש 3654 :חלקי חלקות.49 :
מטרת התכנית:
 .1שינוי ייעוד השצ"פ למגרש לשטחים פתוחים ומבנים
ומוסדות ציבור.
 .2קביעת זכויות והוראות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד השצ"פ למגרש לשטחים פתוחים ומבנים
ומוסדות ציבור לצורך הקמת מרכז ציבורי שישמש כמרכז
צעירים ונוער ,מעונות סטודנטים ופונקציות ציבוריות
נוספות.
 .2קביעת זכויות בנייה של  120%שטחים עיקריים ב– 20קומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/03/2016ובילקוט הפרסומים  ,7237התשעו ,עמוד ,4748
בתאריך .30/03/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טל' .08-9788409
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,ביל"ו 2
רחובות  , 76442וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :חבל מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
424-0100032
שם התכנית :שמורת טבע הדום שומרון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 424-0100032גרסת :הוראות  29 -תשריט 13 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
גז10 /401 /
שינוי
גז8 /401 /
שינוי
תמא4 /14 /
פירוט
כפיפות תמא2 /4 /
כפיפות תמא /34 /ב3 /
תממ21 /3 /
אישור ע"פ תמ"מ
תמא22 /
אישור ע"פ תמ"א

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
המורדות המזרחיים של השומרון בלב ציר הגבעות המזרחיות
מכביש  465בצפון ועד נחל נטוף בדרום ,ומהקו הירוק במזרח
ועד כביש מס'  6במערב.
מרחבי תכנון גובלים :שהם.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גושים בשלמות,5534 ,5531 ,5530 ,5529 ,5528 ,5527 ,4809 ,4807 :
.5543 ,5542 ,5541
גוש 4785 :חלקות במלואן,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 :
,75 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35
.119 ,115 ,83 ,79 ,78 ,77 ,76
גוש 4785 :חלקי חלקות,81 ,80 ,74 ,73 ,54 ,53 ,52 ,24 ,23 ,19 ,15 :
.122 ,116 ,113 ,88 ,84 ,82
גוש 4788 :חלקות במלואן,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,29 :
.51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44
גוש 4788 :חלקי חלקות.33 ,32 ,31 ,30 ,28 ,27 ,16 :
גוש 4795 :חלקות במלואן,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,45 ,44 :
,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,55
.76 ,75 ,74 ,73
גוש 4795 :חלקי חלקות.79 ,77 ,56 ,46 ,43 ,41 ,37 ,13 :
גוש 4796 :חלקות במלואן,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 :
,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28
,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47
.72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65
גוש 4796 :חלקי חלקות.39 ,22 ,20 ,14 ,11 :
גוש 4801 :חלקי חלקות.107 ,106 :
גוש 4803 :חלקי חלקות.119 :
גוש 4804 :חלקות במלואן,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 :
,52 ,51 ,50 ,49 ,43 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27
.72 ,71 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53
גוש 4804 :חלקי חלקות,41 ,40 ,21 ,15 ,14 ,13 ,12 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 :
.73 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,48 ,45 ,44 ,42
גוש 4806 :חלקות במלואן,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 :
,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52
,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70
.101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88
גוש 4806 :חלקי חלקות.106 ,41 ,40 ,39 ,38 ,17 ,16 ,11 ,10 ,9 ,6 ,5 ,4 :
גוש 4808 :חלקות במלואן,18 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,7 ,6 ,4 :
,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19
.49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37
גוש 4808 :חלקי חלקות.17 ,9 ,5 ,3 ,2 :
גוש 4810 :חלקות במלואן,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3 :
,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
.42 ,35 ,34 ,33
גוש 4810 :חלקי חלקות.37 ,6 :
גוש 4814 :חלקות במלואן.67 ,57 ,35 ,34 ,33 ,30 :
גוש 4814 :חלקי חלקות.65 ,29 ,22 ,21 ,14 :
גוש 4819 :חלקות במלואן.116 ,4 ,2 ,1 :
גוש 4819 :חלקי חלקות.127 ,121 :
גוש 5522 :חלקי חלקות.3 :
גוש 5523 :חלקי חלקות.1 :
גוש 5525 :חלקי חלקות.5 ,4 ,2 ,1 :
גוש 5526 :חלקי חלקות.1 :
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גוש 5532 :חלקות במלואן.3 ,2 ,1 :
גוש 5532 :חלקי חלקות.10 ,9 ,8 ,7 ,4 :
גוש 5533 :חלקות במלואן.4 :
גוש 5533 :חלקי חלקות.5 ,3 ,2 ,1 :
גוש 5535 :חלקות במלואן.12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
גוש 5535 :חלקי חלקות.6 :
גוש 5582 :חלקות במלואן.2 ,1 :
גוש 5582 :חלקי חלקות.6 ,5 ,4 ,3 :
גוש 5583 :חלקות במלואן.7 ,1 :
גוש 5583 :חלקי חלקות.6 ,5 ,4 ,3 ,2 :
גוש 5671 :חלקי חלקות.1 :
גוש 5672 :חלקות במלואן.4 ,3 ,2 :
גוש 5672 :חלקי חלקות.1 :
גוש 5673 :חלקות במלואן.2 :
גוש 5673 :חלקי חלקות.4 ,3 ,1 :
גוש 5674 :חלקי חלקות.1 :
גוש 5675 :חלקות במלואן.1 :
גוש 5675 :חלקי חלקות.6 ,5 ,2 :
גוש 5676 :חלקות במלואן.1 :
גוש 5676 :חלקי חלקות.3 ,2 :
גוש 5677 :חלקי חלקות.6 ,5 ,4 ,3 :
גוש 5678 :חלקי חלקות.5 ,4 ,3 ,1 :
גוש 5679 :חלקי חלקות.7 ,6 ,5 ,4 ,2 ,1 :
גוש 5680 :חלקות במלואן.3 ,1 :
גוש 5680 :חלקי חלקות.2 :
גוש 5681 :חלקות במלואן.7 ,6 ,5 ,3 ,2 :
גוש 5681 :חלקי חלקות.8 ,4 ,1 :
מטרת התכנית:
א .ליעד שטח לשמורות טבע על פי "חוק גנים לאומיים,
שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח1998-
ב .שמירה על ערכי טבע ,נוף ומורשת בתחום השמורה ובסביבתה.
ג .שמירה על המסדרון האקולוגי בתחום ציר הגבעות המזרחיות.
ד .שמירה על בריכות החורף בתחום השמורה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1יותר מרעה מבוקר למטרות ממשק אקולוגי ומניעת
שריפות וללא פגיעה במשאבי טבע ,נוף ומורשת .כל
הפעולות הנדרשות להכנסת מרעה יהיו באישור רשות
מרעה ,רט"ג ומשה"ב בשטח השמורה.
 .2שינוי ייעוד מיער ,תעשיה ושצ"פ לשמורת טבע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7397התשעז ,עמוד ,1413
בתאריך .11/12/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טל' .08-9788409
וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין,
מודיעים  10שהם  73100טל'  ,03-9722887וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
401-0350637
שם התכנית :שפיים  -מעגל תנועה בדרך שרות מערבית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,401-0350637 :גרסת התכנית:
הוראות  13 -תשריט 8 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
שינוי
חש /13 /31 /א
חש2 /10 /
שינוי
כפיפות תתל15 /
כפיפות חש97 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מעגל תנועה בדרך שרות מערבית צפונית לשפים
גבולות התכנית:
חוף השרון
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 7706 :חלקי חלקות.91 ,87 ,64 :
גוש 8931 :חלקי חלקות.18 :
גוש 8936 :חלקי חלקות.7 :
מטרת התכנית:
הסדרת התנועה בצומת על דרך השרות על מנת לפתור בעיות
של בטיחות ,ולאפשר זרימת תנועה בצומת.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת הוראות לעיצוב וסלילת מעגל תנועה כולל מיקום
תחנת אוטובוס.
 .2שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך בשטח מזערי.
 .3שינוי ייעוד משפ"פ ו  -שצ"פ לדרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף
השרון ,שפיים  60990טלפון09-9596505 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :מזרח השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
458-0332718
שם התכנית :תכנית הסדרת תוואי נחל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מזרח
השרון מופקדת תכנית מפורטת מס' 458-0332718 :גרסת:
הוראות  14 -תשריט 11 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות מש114 /1 /7 /
כפיפות מש /136 /1 /7 /א
כפיפות מש132 /1 /7 /
השטחים הכלולים בתחום ותכנית ומיקומם:
קלנסווה-חלק מתחום הרשות
גושים וחלקות:
גוש ,7874 :מוסדר ,חלקות במלואן.36 :
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים והסדרת שצ"פ לאורך תוואי הנחל.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1התאמת תוואי הנחל לתכנית מח276/
 .2שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח
 .3חלוקה למגרשים
 .4קביעת הוראות והנחיות בנייה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מזרח השרון ,רח  123 14קלנסווה  42837טלפון09-8781542 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
457-0164822
שם התכנית" :גרין פארק"  -פארק מבנים חקלאיים
באבן יהודה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

מופקדת תכנית מפורטת מס' ,457-0164822 :גרסת התכנית:
הוראות  22 -תשריט 14 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
שינוי
הצ3 /1 /0 /
הצ6 /122 /
שינוי
שינוי
הצ122 /
גמ552 /
שינוי
הצ /3 /1 /0 /ב
שינוי
כפיפות תמא4 /18 /
כפיפות תממ21 /3 /
כפיפות תמא35 /
ללא שינוי משמ45 /
ללא שינוי משמ /44 /חש
ללא שינוי משמ1 /44 /
ללא שינוי חש6 /45 /
ללא שינוי הצ386 /1 /1 /
ללא שינוי הצ /281 /1 /1 /ב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בדרום אבן יהודה וצמוד דופן ממזרח לאזור תעשיה תל יצחק
גבולות התכנית:
חוף השרון.שרונים
גושים וחלקות:
גוש ,8023 :מוסדר ,חלקי חלקות.45 ,28 ,27 :
מטרת התכנית:
ליעד שטח ל"תעשיה עם הנחיות מיוחדות" ,כדי לאפשר שינוי
ייעוד משטח חקלאי לצורך קיום פעילות חקלאית הכרחית של
בתי אריזה ,בתי קירור ותעשיה חקלאית באזור השרון ,בצורה
מוסדרת ומרוכזת ,לפנות בתי אריזה ומבנים חקלאיים קיימים
מהמרקם הבנוי באבן יהודה בהתאם לתכניות מאושרות
ובתהליכי אישור למגורים וכן כדי לרכז את המבנים החקלאיים
במתחם אחד צמוד דופן.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח "תעשיה עם הנחיות מיוחדות".
ב .קביעת שימושים מותרים ,זכויות בנייה והוראות בנייה.
ג .קביעת בינוי מנחה בתחום התכנית.
ד .קביעת הוראות ומגבלות סביבתיות בתחום התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
שרונים ,הצורן  4נתניה 42504
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 -

6213

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :לב השרון ,שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
מח309 /
שם התכנית :מתחם  - Aקדימה צורן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' :מח309 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
שינוי
הצ130 /
צש0 /2 /0 /
שינוי
הצ130 /
שינוי
כפיפות תמא3 /
כפיפות תממ21 /3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
הקטע הדרום מערבי של קדימה צורן
גבולות התכנית:
שרונים
גושים וחלקות:
גוש 7797 :חלקי חלקות.10 :
גוש 7799 :חלקי חלקות.202 ,3 :
גוש 7800 :חלקי חלקות.1 :
גוש 7814 :חלקות במלואן.89 ,87 ,85 ,69 ,50 ,49 ,10 - 5 :
גוש 7814 :חלקי חלקות,65 ,55 ,53 - 51 ,48 ,47 ,17 ,15 ,13 - 11 :
.82 ,68 ,66
גוש 7815 :חלקות במלואן.653 ,623 ,24 ,21 - 4 :
גוש 7815 :חלקי חלקות.384 ,356 ,327 ,29 ,22 :
גוש 8034 :חלקי חלקות.77 ,47 - 45 :
גוש 8041 :חלקי חלקות.64 ,31 - 30 ,27 - 26 ,16 - 14 :
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת  1381יח"ד ,הכוללת מבני
ציבור שכונתיים וכלל עירוניים .שטחים ציבוריים פתוחים
ומרכז מסחרי.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית ,שצ"פ ודרכים לאזור מגורים ב',
מגורים ב'  ,1דיור מיוחד ,מבנים ולמוסדות ציבור ,שטח ציבורי
פתוח ,קרקע חקלאית עם הוראות מיוחדות ,מסחר ותעסוקה,
דרכים ולשטח לפיתוח עירוני עם הנחיות מיוחדות.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה:
קביעת שימושים מותרים
קביעת זכויות בנייה.
קביעת צפיפויות.
קביעת מרווחי בנייה.
קביעת גובה הבניינים.
הנחיות בינוי.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.
התווית דרכים.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון:
דרכים ,ביוב ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל וגז.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/09/2014ובילקוט הפרסומים  ,6936התשעה ,עמוד ,1689
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בתאריך  08/12/2014ובילקוט הפרסומים  ,6893התשעה ,עמוד
 ,97בתאריך 07/10/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון:
 .08-9788409וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
שרונים ,הצורן  4נתניה  ,42504וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
423-0312959
שם התכנית :הר/1/ג
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'423-0312959 :
גרסת התכנית :הוראות  11 -תשריט 4 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
הר /במ1 /
שינוי
כפיפות הר /מק1 /1001 /
כפיפות הר1001 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
החלקה נמצאת בין רחובות הזמיר ממזרח ורחוב הזמיר ממערב.
גבולות התכנית:
הוד השרון
גושים וחלקות:
גוש ,6445 :מוסדר ,חלקות במלואן.308 :
מטרת התכנית:
א .שינוי ייעוד חלקה  308בגוש  6445משצ"פ ליעוד מעורב
של שטחים ציבוריים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.
ב .קביעת זכויות בנייה למבני ציבור בחלקה.
ג .קביעת הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
ד .קביעת הוראות בדבר זכות מעבר בחלקה.
ה .קביעת הוראות בדבר שימושים ותכליות מותרים בחלקה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1סה"כ שטחים מותרים מעל לפני הקרקע למבני ציבור -
 3,600מ"ר (עיקרי  +שירות)
 .2בניית מבני ציבור עפ"י החלטת הועדה המקומית ועפ"י
צרכי העיר .הבנייה תותר בתחום קוי הבנין המסומנים
בתשריט התב"ע ובנספח הבינוי.
 .3תיקבע זכות מעבר בתחום החלקה עבור גישה למבני
הציבור ברוחב  5מ' לפחות .תותר כניסת רכב חרום והצלה
ורכב פינוי אשפה בלבד.
 .4נספח הבינוי הינו מנחה למעט סימון קווי בנין.
 .5תכליות ושימושים מותרים:
לשטח המשולב שאינו בתחום קווי הבנין :גנים  ,מתקני
משחק ,גן ונוי ,חניה /חניון  ,שבילים להולכי רגל ,שבילים
לרוכבי אופניים  ,מתקנים הנדסיים תת קרקעיים  ,ניקוז.
לשטח המשולב שבתחום קווי הבנין  :כל שימוש ציבורי
הנדרש עפ"י צרכי העיר בתחום חינוך  ,תרבות ,דת ,קהילה
ורווחה.

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

.6

יותרו עד  2קומות מרתף בתחום קווי הבנין בלבד .קומות
המרתף ישמשו למטרות שירות כגון חניה  ,חניה תפעולית,
מרחב מוגן,מערכות טכניות ,חדר שנאים ,מחסן וכו'.
קומת המרתף הראשונה ,תוכל לשרת את מבני הציבור גם
לשימוש עיקרי בהתאם לתכליות שיקבעו למבנים ולפי הצורך.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7327התשעו ,עמוד ,9313
בתאריך 24/08/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון:
 .08-9788409וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
הוד השרון ,בן גמלא יהושע  28הוד השרון  4532235טלפון:
 ,09-7759666וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :טייבה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
402-0301002
שם התכנית :שינוי ייעוד מ–ש.צ.פ ל–ש.ב.צ
טב3555/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה טייבה
מופקדת תכנית מפורטת מס' 402-0301002 :גרסת :הוראות 18 -
תשריט 7 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
טב /במ2504 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מערבית לכביש הטבעת מחמוד דרוויש מזרחית לשיכוני
משפחת מנצור.
גושים וחלקות:
גוש ,8049 :מוסדר ,חלקי חלקות.6 ,2 :
מטרת התכנית:
תכנית המסדירה שטחי ציבור פתוחים ובנויים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבור.
 .2קביעת קווי בניין.
 .3קביעת ארבע קומות מעל קומת מרתף לחנייה בלבד
בתחום השב"צ.
 .4קביעת זכויות בנייה3968מ"ר עיקרי 1200,מ"ר שירות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
טייבה ,טייבה  40400טלפון09-7992808 :

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
402-0156067
שם התכנית" :גני ילדים טייבה"
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',402-0156067 :
גרסת התכנית :הוראות  17 -תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
כפיפות טב2593 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונה בדוית בחלקה הדרום מערבי של העיר ,מערבית לכביש
444
גבולות התכנית:
טייבה
גושים וחלקות:
גוש ,7834 :מוסדר ,חלקי חלקות.47 ,29 ,16 ,15 :
מטרת התכנית:
קביעת זכויות בנייה וקביעת בינוי המגרש לבניית כיתות גני
ילדים
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעות זכויות והוראות בנייה
 .2קביעת הוראות בינוי
 .3קביעת הוראות להריסה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/10/2013ובילקוט הפרסומים  ,7397התשעז ,עמוד ,1407
בתאריך  11/12/2016ובילקוט הפרסומים  ,6679התשעד ,עמוד
 ,781בתאריך  24/10/2013ובילקוט הפרסומים  ,6679התשעד,
עמוד  ,781בתאריך 24/10/2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון:
 .08-9788409וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
טייבה ,טייבה  40400טלפון ,09-7992808 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
408-0274001
שם התכנית :נת/8/28/307/ב  -תוספת שטחים ויח"ד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'408-0274001 :
גרסת :הוראות  31 -תשריט 20 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
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המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
נת28 /307 /
שינוי
נת /מק8 /28 /307 /
שינוי
שינוי
נת /307 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נתניה רחוב :התנועה הציונית . 11
רחוב התנועה הציונית בשכונת פרדס הגדוד בצפון העיר נתניה
גושים וחלקות:
גוש ,8274 :מוסדר ,חלקי חלקות.367 :
מגרשים:
 4בהתאם לתכנית נת/מק8/28/307/
מטרת התכנית:
תוספת יח"ד ,תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות ,שינוי קוי
בניין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת יח"ד מ– 2יח"ד ל– 3יח"ד.
 .2תוספת שטח עיקרי עילי ותת-קרקעי :מ– 238.65מ"ר ל– 891מ"ר.
 .3תוספת שטחי שירות מ– 78.4מ"ר ל– 112.5מ"ר.
.4שינוי קו בנין צידי מזרחי מ– 4.0מ' ל– 2.7מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7327התשעו ,עמוד ,9314
בתאריך .24/08/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון:
 .08-9788409וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
נתניה ,הצורן  6נתניה  42439טלפון ,09-8603170 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
414-0160325
שם התכנית :רח/53/ד/4/א  -אמטל רחובות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,414-0160325 :גרסת התכנית:
הוראות  61 -תשריט 30 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
רח /53 /ד
שינוי
רח /מק /2110 /א3 /
שינוי
רח /2110 /א
שינוי
מח13 /
שינוי
כפיפות רח /מק /2000 /ג3 /
כפיפות רח /2000 /ג2 /
כפיפות רח /מק /2000 /ב3 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא2 /4 /
כפיפות רח /2000 /ב1 /
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
התוכנית ממוקמת בין דרך הים מצפון ,דרך ששת הימים
ממזרח ורחוב משה יתום מדרום ברחובות.
גבולות התכנית:
רחובות
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 3653 :חלקות במלואן.19 ,18 :
גוש 3653 :חלקי חלקות.28 ,26 :
מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה פיתוח המתחם והקמת  4מבני מגורים בני
 18קומות כל אחד וסה"כ  250יח"ד למגורים ,מבנים למסחר
ותעסוקה ,מגרש לבנייני ציבור ,בהיקף של כ 7-דונם ,שצ"פ
ושטחים פתוחים בזיקת הנאה לרווחת הציבור הרחב.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מתעשייה ודרך מאושרת למגורים ,מסחר
ותעסוקה ,מבנים ומוסדות ציבור ,שצ"פ ודרך מוצעת.
 .2קביעת מגרשים חדשים בתחום התוכנית .קביעת
השימושים והתכליות המותרות בכל ייעוד ,לרבות
שימושים למלונאות ודיור מוגן במגרש למסחר ותעסוקה.
 .3הגדלת זכויות הבנייה לסה"כ  77,607מ"ר עיקרי לכלל
השימושים.
 .4קביעת מס' יחידות הדיור ל–  250יח"ד מתוכן  20%מיח"ד
למגורים יוגדרו יח"ד קטנות ,עד  80מ"ר כולל ממ"ד.
 .5קביעת שטחים להשלמה ע"פ הוראות סעיף  70לחוק
התכנון והבנייה.
 .6קביעת שטח זיקת הנאה לציבור ,לרווחת הקהל הרחב.
 .7קביעת זכויות והוראות בנייה.
 .8קביעת מס' הקומות:
א) למגורים עד  16קומות מגורים מעל קומת הקרקע ו /
או המסחר ועוד קומה טכנית ,סה"כ  18קומות .בנוסף
יוקמו קומות למרתפי חניה.
ב) למסחר ותעסוקה עד  16קומות למשרדים מעל קומת
קרקע מסחרית ,היא מפלס הסופרמרקט הקיים ועוד
קומה טכנית ,סה"כ  18קומות .בנוסף יוקמו קומות
למרתפי חניה.
ג) למבנים ומוסדות ציבור עד  8קומות ממפלס הכניסה.
 .9קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח וכן הנחיות ליצירת שפה
אדריכלית ברורה.
 .10קביעת קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
רחובות ,ביל"ו  2רחובות 76442
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :חבל מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
מח305 /
שם התכנית :דרך מס'  446קטע כפר רות  -לפיד.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' :מח305 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
גז /במ1 /3 /
שינוי
גז3 /159 /
שינוי
גז7 /159 /
שינוי
גז159 /
שינוי
מח33 /
שינוי
כפיפות תמא3 /
כפיפות תממ21 /3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר רות רחוב :כפר רות.
דרך מס'  ,446קטע בין צומת כפר רות -לפיד.
גושים וחלקות:
גוש 5636 :חלקי חלקות.13 :
גוש 5637 :חלקי חלקות.10 ,7 ,4 - 1 :
גוש 5645 :חלקי חלקות.2 :
גוש 5649 :חלקי חלקות.127 ,126 - 125 ,123 ,122 ,100 - 95 :
מטרת התכנית:
 .1שיפור הנגישות לישובים כפר רות ,שילת ולפיד על ידי
שידרוג רמת הבטיחות וביטול פניות שמאליות.
 .2הסדרת דרכי גישה למעברים תחתיים (קיימים) בחציית
דרך  446בכניסות לישובים רות ,שילת ,ולפיד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך ולשטח לטיפול נופי.
 .2שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לדרך ולשטח לטיפול נופי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/07/2014ובילקוט הפרסומים  ,6738התשעד ,עמוד ,3246
בתאריך .19/01/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון:
 .08-9788409וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חבל
מודיעין ,מודיעים  10שהם  73100טלפון ,03-9722887 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :עמק חפר

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר
מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית מתאר
מקומית מס' 409-0125534
שם התכנית :עח/30/א 7/בית חרות ,מלונאות,
מעונות סטודנטים ודיור מוגן
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר
מקומית מס' 409-0125534 :שפורסמה בילקוט הפרסומים ,7485

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

התשעז ,עמ'  ,5111בתאריך  .18/04/2017וכי בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה ,1965-מופקדת במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר תכנית מתאר מקומית מס'
409-0125534
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
עח /30 /א1 /
שינוי
עח200 /
שינוי
שינוי
עח /30 /א
כפיפות עח1 /129 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בית חרות ,עמק חפר.
מזרחה מכביש  ,2דרומה ל– Mהדרך ,צפונה ומערבה ממושב
בית חרות
גושים וחלקות:
גוש ,8338 :מוסדר ,חלקי חלקות.103 :
מטרת התכנית:
הרחבת השימושים הקיימים למלונאות לשימושים למעונות
סטודנטים ו/או דיור מוגן .קביעה של זכויות בנייה והוראות
בנייה במגרש המצוי דרומית לקניון  Mהדרך.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הרחבת השימושים הקיימים למלונאות לשימושים
למעונות סטודנטים ו/או דיור מוגן.
ב .קביעת זכויות בנייה :עד  26,640מ"ר לשטחים עיקריים
מתוכם  2740מ"ר למרפסות ,עד  6,155מ"ר לשטחי שירות.
ג .קביעת גובה מקסימלי לבניינים  29.00 -מ' מעל פני הים.
מס' הקומות המקסימלי לא יעלה על המופיע בנספחים
הטכניים .בצד המזרחי והדרום מזרחי הפונה לכיוון בית
חירות (למעט בחלק הצפון מזרחי) יהיו  3קומות מעל
קומת קרקע הכוללת חניה בעורף וחדרים הפונים לחצרות
פנימיות ירוקות ולכיוון בית חירות .בכל השאר קרקע 3 +
קומות .שינוי לכך יהווה סטיה ניכרת מתכנית.
ד .קביעת קוי בניין  5 -לצפון ומזרח ו–  11לדרום מזרח (כולל
השצ"פ) ,ו– 5למערב (קו בנין קדמי) לפי עח.1/129/
ה .קביעת תכסית מקסימלית לבנייה.
ו .ביטול חלק משפ"פ וצירופו למגרש ביעוד דיור מיוחד
ותיירות.
ז .שינוי ייעוד חלק מהמגרש מבית מרגוע לשצ"פ.
ח .שינוי ייעוד חלק מהמגרש משפ"פ לשצ"פ.
ט .שינוי ייעוד חלק מהמגרש מבית מרגוע לשטח למתקנים
הנדסיים.
י .איחוד וחלוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון ,08-9788409 :העתק
התנגדות יומצא למשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עמק
חפר ,מדרשת רופין  40250טלפון09-8981657 :
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :עמק לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
425-0276675
שם התכנית :שינוי מיקום משבצת צהובה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 ,425-0276675גרסת התכנית :הוראות  19 -תשריט 8 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
כפיפות גז /9 /314 /ג
כפיפות גז9 /314 /
כפיפות גז1000 /
גבולות התכנית:
עמק לוד
גושים וחלקות:
גוש ,6796 :מוסדר ,חלקות במלואן.46 :
מטרת התכנית:
שינוי מיקום השטח הצהוב

מגרשים:
 5בהתאם לתכנית ק18 /
מטרת התכנית:
 .1ביטול חלק מרחבת דרך מאושרת.
 .2תוספת יחידות דיור מ– 5יחידות דיור ל– 10יחידות דיור.
 .3קביעת זכויות והוראות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1ביטול חלק מרחבת דרך מאושרת והשלמת החלק שבוטל
למגורים.
 .2איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בכל שטח התכנית על פי
פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.
 .3תוספת יח"ד מ– 5יח"ד ל– 10יח"ד ,תוספת זכויות בנייה
מ– 540מ"ר עיקרי ל– 1529מ"ר עיקרי והגדלת התכסית
מ– 34%ל–.49%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/03/2012ובילקוט הפרסומים  ,6390התשעב ,עמוד ,3070
בתאריך .13/03/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון:
 .08-9788409וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ובנייה קסם,
כפר קאסם כפר קאסם  49940טלפון ,03-9370492 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :קסם

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי מיקום השטח ה"צהוב" בנחלה ללא שינוי בגודלו של
השטח הצהוב וללא שינוי בזכויות הבנייה מכוח תכניות
מאושרות (גז ,9/314/גז/9/314/ג' ,גז)1000/

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
451-0111708
שם התכנית :הקמת שכונת מגורים כפר קאסם מזרח

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7318התשעו ,עמוד ,8968
בתאריך 09/08/2016

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קסם
מופקדת תכנית מפורטת מס' 451-0111708 :גרסת :הוראות 42 -
תשריט 34 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
אפ100 /
שינוי
ק1 /3000 /
שינוי
כפיפות תמא2 /4 /
כפיפות תממ21 /3 /
כפיפות ק2 /3000 /

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון:
 .08-9788409וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עמק
לוד ,כפר חב"ד  72915טלפון ,03-9606961 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :קסם

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ק3475 /
שם התכנית :ביטול חלק מרחבת דרך לאזור מגורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' :ק3475 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
שינוי
ק18 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'לג'וליה ,שכונה מזרחית.
גושים וחלקות:
גוש 7506 :חלקי חלקות.4 :
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :כפר קאסם .
צפונית לכביש  ,5באזור המזרחי לעיר כפר קאסם
מרחבי תכנון גובלים :יו"ש שומרון.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 8881 :חלקות במלואן.43 ,42 ,41 ,39 ,33 ,31 ,29 ,28 :
גוש 8881 :חלקי חלקות.34 ,30 ,27 ,26 ,25 :
גוש 8884 :חלקות במלואן,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 :
.35 ,34 ,33 ,24 ,17 ,15
גוש 8884 :חלקי חלקות.31 ,26 ,25 ,23 ,16 ,2 ,1 :

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה באזור המזרחי לעיר כפר קאסם.
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
שינוי יעוד מחקלאי למגורים ,שטחים ציבוריים פתוחים,
שטחים למבנים ומוסדות ציבור.
התווית דרכים ,דרכים משולבות ושבילים .מתקנים הנדסיים.
קביעת חזית מסחרית.
קביעת הוראות וזכויות בנייה.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון :
דרכים ,ביוב ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל ,גז וכו'.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפון .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה קסם,
כפר קאסם כפר קאסם  49940טלפון03-9370492 :
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 -
שי באב"ד
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז מרכז

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונה דרומית ,טריק ספורייה ,כפר מנדא.
קואורדינטה X: 224900
קואורדינטה Y: 745750
גבולות התכנית:
גבעות אלונים.
גושים וחלקות:
גוש ,17565 :מוסדר ,חלקי חלקות.36 ,35 :
מטרת התכנית:
הסדרת חריגות בנייה ,שינוי בהוראות וזכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת אחוזי בנייה מ– 108%ל–144%
 .2הגדלת תכסית קרקע מ– 36%ל–( 40%לא כולל את שטח
הסככה הבנויה בהיתר)
 .3הגדלת מס' יחד"ד מ– 3ל–4
 .4הקטנת קווי בניין לפי תשריט מצב מוצע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טל' .04-6508555
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם טל' 04-9502017
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0449686
שם התכנית :הוספת זכויות בנייה ,שינוי בהוראות
וזכויות בנייה-כפר מנדא.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,261-0449686 :גרסת התכנית:
הוראות  8 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
ג9922 /
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
261-0353417
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים לדיור מיוחד
בכפר מנדא.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 .261-0353417גרסת התכנית :הוראות  28 -תשריט 13 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות בחלק מתחום התכנית.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
ג9922 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת מגורים קיימת בחלק הדרומי בכפר מנדא.
גבולות התכנית:
גבעות אלונים.
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גושים וחלקות:
גוש ,17565 :מוסדר ,חלקי חלקות.6 :
קואורדינטה X: 224742
קואורדינטה Y: 745660
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים לדיור מיוחד בכפר מנדא.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים א לדיור מיוחד ושטח פרטי פתוח.
קביעת התכליות והשימושים המותרים ליעוד הקרקע השונים.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
קביעת הוראות וזכיות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/01/2017ובילקוט הפרסומים  ,7414התשע'ז ,עמוד ,1239
בתאריך 04/01/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
גבעות אלונים ,שפרעם טלפון ,04-9502017 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0365635
שם התכנית :שינוי ייעוד למגורים ומסחר
ושינוי בהוראות הבנייה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',261-0365635 :
גרסת התכנית :הוראות  19 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
ג7676 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כפר מנדא מרכז  -דרך אחמד חסין עאלם
גבולות התכנית:
גבעות אלונים.
גושים וחלקות:
גוש ,17572 :מוסדר ,חלקות במלואן.133 :
קואורדינטה X: 224880
קואורדינטה Y: 746230
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות הבנייה ושינוי בהוראות הבנייה במגרש למגורים,
כפר מנדא.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה עד ( 234%שירות ועקרי ),
והגדלת מס' קומות ל ( 5כולל קומת מרתף ),
והקטנת קווי בניין לפי המסומן בתשריט מצב מוצע ,
והגדלת תכסית קרקע מ– 36%ל–, 47%וקביעת הוראות למתן
היתר בנייה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/10/2016ובילקוט הפרסומים  ,7361התשע'ז ,עמוד ,140
בתאריך 13/10/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
גבעות אלונים ,שפרעם טלפון ,04-9502017 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
255-0350769
שם התכנית :ג 22905/שינוי ייעוד בנחלות
 57-58,67במושב צוריאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',255-0350769 :
גרסת התכנית :הוראות  11 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות/
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
ג21578 /
שינוי
ג14833 /
שינוי
ג10298 /
שינוי
ג6540 /
שינוי
ג9953 /
שינוי
כפיפות ג21491 /
כפיפות ג20063 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא1 /35 /
כפיפות ג14335 /
כפיפות תממ9 /2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
נחלות  57-58,67במושב צוריאל.
גבולות התכנית:
מעלה הגליל
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 19901 :חלקי חלקות.8 :
גוש 19908 :חלקי חלקות.1 :
קואורדינטה X: 229352
קואורדינטה Y: 767866
מגרשים:
 67 - 67בהתאם לתכנית ג10298 /
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע בנחלות  57-58,67כדי ליצור מסגרת תכנונית
מתאימה לבנייה והשימושים הקיימים בפועל והמתוכננים,
תוך שמירה על מדיניות הועדה המחוזית בנושא שימושים לא
חקלאיים ביישוב חקלאי בעל נחלות חקלאיות.

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית. :
שינוי תוואי דרך מס'  10בהתאם לדרך הקיימת בפועלo
שינוי ייעודי קרקע:
שינוי ייעוד מ–"אזור מגורים"" ,שטח למבני משק" " ,מגורים בישוב
כפרי"" ,קרקע חקלאית" ו*"מבני משק" למגורים א' ומגורים בישוב
כפרי;
קביעת השימושים המותרים למגורים א' ומגורים בישוב כפרי;
קביעת זכויות והוראות בנייה למגורים א' ומגורים בישוב כפרי
וקרקע:
 .1הוספת יחידת הורים בשטח של עד  55מ"ר במגורים בישוב
כפרי בתא שטח מס' 58o
 .2קביעת מס' יחידות הדיור במגורים בישוב כפרי ומגורים אo
 .3קביעת מס' יחידות האירוח במגורים בישוב כפרי ומגורים א.
 .4קביעת שטחי הבנייה העיקריים ושטחי השירות.
 .5קביעת תכסית הקרקע.
 .6הגדרת גובה המבנים ומס' הקומות וקביעת הנחיות למדידת
הגובה.
 .7שינוי קווי הבנין בהתאם למצב הקיים והמתוכנן בשטח.
 .8קביעת הנחיות בינוי ופיתוח השטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7378התשעז ,עמוד ,685
בתאריך 15/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מעלה הגליל–ד.נ מעלה הגליל ,מעונה טלפון ,04-9979659 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון www.
.iplan.gov.il
אורי אילן
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז צפון

מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
602-0209460
שם התכנית :מגרש  ,18רח' גן בנימין -אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,602-0209460 :גרסת התכנית:
הוראות  13 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
 /2מק308 /
שינוי
18 /102 /03 /2
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מרכז העיר אילת
קואורדינטה X: 194936
קואורדינטה Y: 385238

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 40040 :חלקי חלקות.8 :
גוש 40142 :חלקות במלואן.5 :
גוש 40142 :חלקי חלקות.13 :
גוש 40004 :חלקי חלקות.999 :
מגרשים:
 18 - 18בהתאם לתכנית 18/102/03/2
מטרת התכנית:
לאפשר הקמת בניין נוסף עד למימוש כל יח"ד המותרות במגרש
 סה"כ  130יח"ד.עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת זכויות בנייה עיקרי ב– 3795מ"ר ותוספת שטחי
שירות לחניה תת קרקעית  2,575 -מ"ר  -מ– 15,135מ"ר סך
כל שטחי שירות ל– 21,226מ"ר סך כל שטחי הבנייה.
ב .תוספת  5קומות והעלאת גובה בנייה מותר  -מ– 4קומות
ל– 9קומות.
ג .קביעת הנחיות ,הוראות ומגבלות בנייה.
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת,
חטיבת הנגב  1אילת טלפון08-6367114 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
3 /124 /03 /3
שם התכנית :הרובע המיוחד באשדוד
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת
מס' 3 /124 /03 /3 :שפורסמה בעיתונים בתאריך 14/10/2016
ובילקוט הפרסומים  ,7361התשעז ,עמוד  ,146בתאריך
 13/10/2016וכי בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אשדוד תכנית מפורטת מס' 3 /124 /03 /3
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
2 /124 /03 /3
שינוי
108 /101 /02 /3
שינוי
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שינוי
שינוי
שינוי
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

23 /101 /02 /3
105 /101 /02 /3
124 /03 /3
תמא22 /
22 /101 /02 /3
תמא /34 /ב5 /
תמא4 /18 /
101 /02 /3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קואורדינטה X: 167569
קואורדינטה Y: 631729
גושים וחלקות:
גוש 181 :חלקות במלואן.58 - 49 ,36 - 26 ,24 - 20 ,11 :
גוש 181 :חלקי חלקות,60 ,59 ,48 ,25 ,19 ,18 ,16 - 12 ,10 - 1 :
.65 ,64
גוש 2013 :חלקות במלואן.36 ,32 - 29 :
גוש 2013 :חלקי חלקות.34 ,28 - 24 ,4 - 3 :
גוש 2022 :חלקי חלקות.6 ,4 :
מטרת התכנית:
תכנון מחדש של חלק משטחי הרובע המיוחד ,קביעת יעודי
הקרקע ,זכויות בנייה והנחיות בינוי ופיתוח שטח.

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0200816
שם התכנית :סמילנסקי  22באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,605-0200816 :גרסת התכנית:
הוראות  36 -תשריט 23 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
177 /03 /5
שינוי
כפיפות 4 /08 /20

עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים בכל תחום
התכנית בתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.
ב .קביעת יעודי קרקע:
מגורים ד' ,דיור מיוחד ,מסחר ,מתקנים הנדסיים ,מוסדות
ציבור ומבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
מגורים  2108יח"ד בגובה  5-24קומות.
מסחר  19000מ"ר לשימוש עיקרי.
מעונות סטודנטים ביעוד מבנים ומוסדות ציבור לחינוך
ייבנו  450יח"ד וביעוד דיור מיוחד ייבנו  450יח"ד.
מגרשים למבנים ומוסדות ציבור בשטח  93.107דונם.
מגרש למוסד חינוך על תיכוני בשטח  150.393דונם.
ג .קביעת הוראות בנייה לכל ייעוד ויעוד ,עקרונות בינוי
ותנאים למתן היתרי בנייה.
ד .תכנון שטחים ציבוריים פתוחים ומגרשים לבנייני ציבור.
ה .תכנון מערכת הדרכים בהתאמה למערכת הדרכים
המאשרות באיזור ,קביעת שטחים לדרכים חדשות וביטול
דרכים מאושרות.
ו .קביעת הוראות לפיתוח נופי בהתייחס לערכי הטבע
באיזור ולדיונה הגדולה.
ז .קביעת הוראות לשמירה על איכות הסביבה ,קביעת
הוראות למניעת מפגעים סביבתיים וקביעת הנחיות
בנושא הניקוז כתכנית משמרת נגר.

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד "ממגורים משולב" לייעוד "מגורים ומסחר"
 .2קביעת זכויות בנייה למגורים  228מ"ר שטח עיקרי ,למסחר
 112מ"ר שטח עיקרי.
 .3קביעת תכסית מרבית
 .4הגדלת מס' יח"ד מ– 1ל– 4
 .5קביעת הוראות בנייה וגובה בניין ל– 3קומות (קרקע)2+
 .6קביעת קווי בניין.
 .7קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .8קביעת תנאים למען היתרי בנייה.
 .9קביעת הוראות להריסה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון,08-6263795 :
העתק התנגדות יומצא למשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אשדוד ,הגדוד העברי  10אשדוד  77100טלפון08-8545304 :

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע ,בגין מנחם  2באר שבע טלפון08-6463807 :
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
התכנית נמצאת ברח' סמילנסקי הכולל מבנים רבים לשימור
קואורדינטה X: 179787
קואורדינטה Y: 571812
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 38004 :חלקות במלואן.179 :
גוש 38033 :חלקי חלקות.1 :
מטרת התכנית:
הקמת מבנה חדש למטרות מסחר ומגורים ברח' סמילנסקי 22

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
609-0263871
שם התכנית :מגרשים ,701,702,716,717A
נתיבות מערב.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס',609-0263871 :
גרסת התכנית :הוראות  32 -תשריט 26 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
 /22מק2073 /
שינוי
כפיפות 127 /02 /22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
נתיבות מערב,שכונה חדשה.
גבולות התכנית:
נתיבות
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39857 :חלקות במלואן.90 ,79 :
גוש 39857 :חלקי חלקות.107 :
גוש 39858 :חלקות במלואן.40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,32 :
גוש 39858 :חלקי חלקות.53 ,52 :
קואורדינטה X: 158683
קואורדינטה Y: 592056
מגרשים:
 4 - 4בהתאם לתכנית  /22מק2073 /
מטרת התכנית:
 .1העברת זכויות בנייה של מסחר ממגרשים למגורים ומסחר
למגרשי מגורים ללא מסחר.
 .2הגדלת מס' יחידות הדיור
 .3יצירת בינוי עם חזית מסחרית אורבנית אחידה כלפי
הרחוב ל– 4מגרשים בתחום התכנית.
 .4חילופי שטחים למגרש  717ללא שינוי בשטח המגרש ע"י
הקטנת דרך קיימת והגדלת השצ"פ.
 .5הגדרת קווי בנין למגרשים.
עיקרי הוראות התכנית:
העברת שטח עיקרי ממסחר למסחר
 .1העברת  445מ"ר שטח עיקרי ממסחר ממגרש  701למסחר .716
 .2העברת  60מ"ר עיקרי מסחר ממגרש  702למסחר במגרש .716
 .3העברת  385מ"ר שטח עיקרי מסחר ממגרש 702למסחר
במגרש .717A
העברת שטח עיקרי ממגורים למגורים.
 .1העברת  1867מ"ר עיקרי מגורים ממגרש  701למגרש .716
 .2העברת  1867מ"ר עיקרי מגורים ממגרש  702למגרש .717A

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

העברת שטחי שירות ממגורים למגורים.
 .1העברת  620מ"ר שירות למגורים מעל לקרקע ממגרש 701
למגרש .716
 .2העברת  620מ"ר שירות למגורים מעל לקרקע ממגרש 701
למגרש .717A
העברת שטחי שירות ממסחר למסחר.
 .1העברת  420מ"ר שטח שירות ממסחר ממגרש  701למסחר .716
 .2העברת  20מ"ר שירות מסחר ממגרש  701למסחר במגרש
/717A
 .3העברת  460מ"ר שטח שירות מסחר ממגרש  702למסחר
במגרש .717A
הגדלת יחידות דיור מ– 194יחידות ל– 240יחידות (סה"כ 60יח"ד
בכל אחד מארבעת המגרשים).
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/12/2016ובילקוט הפרסומים  ,7414התשעז ,עמוד ,1247
בתאריך 04/01/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נתיבות,
שד ירושלים  4נתיבות  80200טלפון ,08-9938735 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רהט

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
618-0317321
שם התכנית :מגרש  70שכ'  ,38רהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'618-0317321 :
גרסת :הוראות  6 -תשריט 4 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
10 /223 /02 /17
שינוי
15 /223 /02 /17
שינוי
 /17מק2155 /
שינוי
כפיפות 402 /02 /17
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט . 70
בחלק הדרומי משכונה .38
גושים וחלקות:
גוש ,400206 :מוסדר ,חלקי חלקות.3 :
קואורדינטה X: 178492
קואורדינטה Y: 588649
מגרשים:
 70בהתאם לתכנית 10/223/02/17
מטרת התכנית:
תוספת יח"ד ,שינוי קווי בניין והגדלת זכויות בנייה למגורים
במגרש מס'  70שכונה  ,38רהט
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עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש (אזורמגורים א') ל– 100%שמתוכם  623מ"ר המהווים שטחים
עיקריים ו–  186מ"ר שטחי שירות.
 תוספת קומה שלישית. תוספת מס' יח"ד מ  2ל  6יח"ד במגרש. שינוי קווי בנין צדדי. קביעת התכליות והשימושים. קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/07/2016ובילקוט הפרסומים  ,7309התשעו ,עמוד ,8984
בתאריך .27/07/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
רהט ,רהט טלפון ,08-9914874 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

.3

ופיתוח סביבתי ,הוראות סביבתיות ,הוראות לפיתוח
תשתיות וקביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בייעודי
הקרקע כמפורט בתכנית.
הגדלת זכויות הבנייה בייעוד מבנים ומוסדות ציבור.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף
אשקלון ,אשקלון 78100
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :חוף אשקלון

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רמת נגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
633-0183913
שם התכנית :קרית חינוך יד מרדכי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
3 /310 /02 /20
שם התכנית :חוות חקלאיות תיירותיות בדרך היין -
חווה מס' 23

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,633-0183913 :גרסת התכנית:
הוראות  36 -תשריט 17 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
4 /151 /03 /6
שינוי
151 /03 /6
שינוי
כפיפות תממ43 /14 /4 /
כפיפות 39 /234 /02 /6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קיבוץ יד מרדכי
158400
611400
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 2841 :חלקי חלקות.8 ,3 :
גוש 2852 :חלקי חלקות.16 ,7 ,5 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה של מרכז חינוכי קיים
והרחבתו בהתאם לצורכי הקהילה שהוא משרת ,הסדרת
מערכת הדרכים ,התנועה והחניה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לחניון ואזור מבנים
ומוסדות ציבור.
 .2קביעת הוראות בדבר התכליות ,השימושים ,קווי בנין,
מס' הקומות ,שטחי ואחוזי הבנייה ,הנחיות בינוי ,עיצוב
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס'3 /310 /02 /20 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
101 /02 /20
שינוי
199 /03 /10
שינוי
כפיפות תממ42 /14 /4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפונית למצפה רמון מול כלא נפחא
קואורדינטה :X 178250
קואורדינטה :516000Y
גושים וחלקות:
גוש 39024 :חלקי חלקות.2 :
גוש 39025 :חלקי חלקות.2 :
מטרת התכנית:
הקמת חווה חקלאית תיירותית תוך קביעת הוראות לפיתוחה
ושימורה בהתאם לעקרונות תכנית דרך היין ברמת נגב (תכנית
מתאר מחוזית חלקית למחוז דרום  14/4שינוי מס'  42דרך היין
ברמת הנגב).
עיקרי הוראות התכנית:
• קביעת מיקום חווה חקלאית בהתאם לתכנית מתאר
מחוזית חלקית למחוז דרום  14/4שינוי מס' " ,42דרך היין
ברמת הנגב".
• קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנון.

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

•
•

שינוי ייעוד מאזור חקלאי לתיירות ,מתקנים הנדסיים
ולדרך מוצעת.
קביעת הוראות בדבר זכויות ומגבלות בנייה ,הנחיות
פיתוח ,הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ,נופי וחקלאי
ותנאים ומגבלות להוצאת היתרי בנייה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רמת
נגב ,טלפון08-6564129 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רמת נגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'328 /03 /20 :
שם התכנית :יער עזוז בארותיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית תכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס'328 /03 /20 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
 /5 /101 /02 /20א
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב3 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תמא8 /
כפיפות תמא22 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קואורדינטה X: 149000
קואורדינטה Y: 523000
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39018 :חלקי חלקות.6 - 5 ,1 :
גוש 39027 :חלקי חלקות.3 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכניות המאפשרות דיוק גבולות ,פירוט ,הרחבה,
פתוח והנגשה לציבור של יער עזוז בארותיים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת תאי שטח.
ב .שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי ליער פארק מוצע ,ליער
פארק קיים ,ליער טבעי לטיפוח ולחרוש טבעי לשימור
ומאזור ייעור לקרקע חקלאית.

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

ג .שינוי ייעוד קרקע מאזור כריה וחציבה ליער פארק מוצע
ומשמורת טבע ליער פארק קיים וליער טבעי לטיפוח.
ד .קביעת שימושים מותרים בתאי השטח השונים ,הנחיות
ומגבלות בנייה.
ה .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה והוראות פיתוח בתחום
היער.
ו .קביעת הוראות לשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון  .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רמת
נגב ,טלפון08-6564129 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0362046
שם התכנית :מג'  74שכ'  6לקייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מופקדת תכנית מפורטת מס' ,652-0362046 :גרסת התכנית:
הוראות  10 -תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
10 /183 /02 /7
שינוי
386 /03 /7
שינוי
4 /28 /2
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תחום התכנית נמצא בחלק צפונית מזרחית האמצעית לשכונה
 6ביישוב לקייה
188121
582007
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100445 :חלקות במלואן.24 :
גוש 100445 :חלקי חלקות.131 :
מגרשים:
 74 - 74בהתאם לתכנית 386/03/7
מטרת התכנית:
התכנית מוסיפה  2יחידות דיור ומשנה את ייעוד מאזור מגורים
א' לאזור מגורים ב' ,ע"י הגדלת זכויות בנייה למגורים ושינוי
קו בניין במגרש  74שכ'  6לקייה.
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עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת זכויות בנייה כוללים במגרש שמס'ו ( 74מגורים ב')ל–.163.50%
 שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט. קביעת  4יח"ד בתא שטח. תוספת קומה שלישית. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. קביעת התכליות והשימושים.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
4 /264 /03 /51
שם התכנית :קיבוץ רוחמה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'4 /264 /03 /51 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
 /7מק2057 /
שינוי
 /7מק2098 /
שינוי
3 /264 /03 /7
שינוי
3 /264 /03 /7
שינוי
 /7מק2098 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רוחמה
קוארדינטה X : 601000
קוארדינטה Y : 172400
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 2/38653 :חלקי חלקות.5 :
גוש 3/38653 :חלקי חלקות.14 ,11 ,6 :
גוש 38654 :חלקות במלואן.65 ,63 ,61 - 57 ,54 - 23 :
גוש 38654 :חלקי חלקות.64 ,62 ,56 - 55 :
גוש 3/38655 :חלקות במלואן.21 :
גוש 3/38655 :חלקי חלקות.24 ,13 ,11 :
גוש 3/38656 :חלקות במלואן.38 :
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גוש 3/38656 :חלקי חלקות.43 :
גוש 1/38657 :חלקי חלקות.41 ,35 :
מטרת התכנית:
תכנון מחודש של אזור המגורים בקיבוץ ,חלוקתו בהתאם
למבנים קיימים והקצאת שטחים לשימושים קהילתיים
תעסוקתיים ,הפרדת שטחים אלה מאזורי המגורים והתווית
מערכת תחבורתית תואמת .כמו כן ,שימור מבנים בקיבוץ :מגדל
המים ,הבאר ,המאפיה ,מחסן הנשק (הנוקטה) ,השיכון הזול.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעודי קרקע ממגורים ,מבני ציבור ,שבילים להולכי
רגל ,שטח ספורט ואזור מלאכה ,למגורים ,מגורים מיוחד,
מבנים ומוסדות ציבור ,מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים,
שבילים ,שטח ספורט ,אזור תעשיה קלה ומלאכה ,נופש
כפרי ומבני משק ,תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.
 .2חלוקת אזור המגורים לתאי שטח ע''פ הבנייה הקיימת
בפועל  -קביעת גבולות חדשים למגרשים של בתי החברים
הקיימים והגדרת מגרשי מגורים חדשים בשטח הקיבוץ.
 .3הגדרת מגרשים לשימושים ציבוריים וקהילתיים.
 .4קביעת הוראות בנייה ליעודים השונים.
 .5קביעת זכויות ומגבלות בנייה ,הנחיות לעיצוב אדריכלי
והנחיות לבינוי ופיתוח.
 .6הסדרת מערכת הדרכים והשבילים בהתאם לחלוקה
החדשה והגדרת מקומות חניה נוספים בשטח הקיבוץ.
 .7עדכון החלוקה ליעודי קרקע של אזור מבני המשק ,אזורי
התעסוקה והארוח הכפרי.
 .8קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .9קביעת מתחמים ואתרים לשימור והכללת הוראות
והנחיות ליישומם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/12/2015ובילקוט הפרסומים  ,7157התשעו ,עמוד ,1478
בתאריך 02/12/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה להתנגדויות,
התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :וכן במשרדי:
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב מערבי ,טלפון,08-6834700 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
18 /220 /02 /7
שם התכנית :שכונה ד' מגרש 47
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
18 /220 /02 /7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
220 /02 /7
שינוי
 /7במ /19 /א
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שגב שלום.
בחלקה הדרומי של שכונה ד' הנמצאת על גבול שכונה ה'
קואורדינטה X 185075
קואורדינטה Y 566600
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש 39772 :חלקי חלקות.9 :
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות הבנייה ושינוי קוי הבנין במגרש  47בשכונה ד'
שגב שלום.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שטחי הבנייה המרביים בתא שטח מס' ( 47אזורמגורים א') ל– 196 + 80 %מ"ר מתוכם  60%המהווים
שטחים עיקריים.
 קביעת קווי הבנייה המרביים. קביעת  4יח"ד במגרש. קביעת התכליות ,השימושים והנחיות כלליות לתשתיות. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה. קביעת שלבי ביצוע התכנית.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/09/2012ובילקוט הפרסומים  ,5998התשסט ,עמוד ,5796
בתאריך .14/09/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון ,08-6230966 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
דוד לפלר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז דרום

אזרחותו :ישראלית.
התעסקותו :עבד בכמה עבודות כמסגר.
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה הנעדר עדיין בחיים והמקום
שבו נמצא אז 12.2.2009 :בביתו באשקלון.
השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר :מויסיי
קרסיק  -אביו ,מבאר שבע; סוניה קרסיק  -אמו מבאר
שבע; גלינה קרסיק  -אישתו מאשקלון; טניה קרסיק  -בתו
מאשקלון; אנה קרסיק צפרוב  -בתו מאשקלון; יורי קרסיק
 בנו מטבריה.כל מי שיש לו ידיעות על הנעדר הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
אסנת שמילוביץ ,מזכירת בית המשפט
בבית המשפט לענייני משפחה בתל–אביב-יפו
ת"ע 12583-05-17
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של הנספים שיינדל צימרמן ,בלומה
מאוסטר ומאיר צימרמן,
והמבקשת :נעמי הראובני ,מרח' למדן  ,2תל אביב ,ע"י ב"כ
עו"ד כרמלה מנדל ,רישיון מס' .29210
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת הנ"ל ,פנתה אל בית המשפט
לענייני משפחה בתל אביב ביום י"א באייר התשע"ז ( 8במאי
 )2017בבקשה להצהיר על מותם של הנספים הנ"ל.
ענבל לוי ,מזכירת בית המשפט

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד
ת"ע 45711-03-17
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנעדר ניקולאי קרסיק,
והמבקשות :גלינה קרסיק ,טניה קרסיק ,אנה קרסיק צפרוב,
ע"י ב"כ עו"ד יוסף (ספי) גבאי.
הודעה
להווי ידוע כי המבקשות ,פנו אל בית המשפט לענייני
משפחה באשדוד בבקשה להצהיר על מותו של הנעדר הנ"ל
שנעלם ומשערים שהוא מת וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ"ל
ביום  21.11.2017בשעה .9.30
וזה תיאורו של הנעדר לפי הצהרת המבקשות:
מקום לידתו ותאריך לידתו :ברית המועצות.23.12.1962 ,
מקום מגוריו הרגיל :אשקלון.
מקום מגוריו הידוע האחרון :אשקלון.
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 14534-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מודה שיווק נעליים בע"מ ,ח"פ
,51-156563-2
והמבקש :עבד אלמג'יד אבו מילאה ,ע"י ב"כ וליד זחאלקה,
ממשרד זחאלקה מזאוי עורכי דין ,דרך שעפאט  ,49אבראג'
אלקודס ,בניין  ,9קומה .1
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.7.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
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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 :ת"ד  ,17377ירושלים  ,9117301לא
יאוחר משעה  18.00ביום .20.4.2017

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.4.9.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
פראס אבו מיאלה ,עו"ד
בא כוח המבקש

מוחמד יונס ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 13336-05-17

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
פר"ק 43095-04-17

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת זקן סוכנויות בע"מ ,ח"פ ,51-190569-7
והמבקש :גמאל עבד אלכרים מטיר ,ע"י ב"כ עו"ד דאוד
כאסתרו ,מנווה שלום ,ד"נ שמשון .9976100
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.7.2017בשעה .9.50
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 ת"ד  ,17337ירושלים  ,9117301לא
יאוחר מיום .1.7.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דאוד כאסתרו ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 2966-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בי.אקטיב בע"מ ,ח"פ ,51-359622-1
והמבקש :סעיד עאמר ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד יונס ,מרח'
צלאח א–דין  ,22ירושלים ,טל'  ,02-6266900נייד .058-6266900
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.9.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

6 228

ובעניין פירוק חברת ירדן ,בית ספר ללימודי בגרות בע"מ,
ח"פ ,51-116943-5
והמבקשת :דפנה גימון.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.9.2017בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דפנה גימון ,המבקשת
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 36309-05-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת ב.י.א חינוך חרדי ,ע"ר .58-032034-9
המבקשות :רחל אופק ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל ,מרח'
הגבעה  ,4רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס' .03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.7.2017בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום .3.7.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשות

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 10873-05-17

פר"ק 30498-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת א.ח.מ תקשורת ויזומה בע"מ ,ח"פ
 ,51-249277-8מרח' הפסגה  ,205אריאל,

ובעניין פירוק חברת יהלום ניהול ואחזקת חניונים בע"מ,
ח"פ ,51-440965-5

והמבקשים .1 :פואז מוצטפא כנעאן .2 .ג'האד חמד כנעאן.
 .3אימן מוחמד עותמאן ,ע"י ב"כ עו"ד עקל ואיל ואח' ,ת"ד ,560
כפר ערערה  ,30026טל'  ,04-6356066נייד  ,050-8439165פקס'
.04-6357178

והמבקשת :איירפורט סיטי בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד דב פישלר,
מרח' גרניט  ,8פתח תקווה.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.7.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .2.7.2017

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.7.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .18.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דב פישלר ,עו"ד
בא כוח המבקשת

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עקל ואיל ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 20191-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מינוף תקשורת בע"מ ,ח"פ ,51-396347-0

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 42782-04-17

והמבקש :אהרון כהן ,ע"י ב"כ עו"ד גדי גליצקי ,מרח' אחי
דקר  ,21תל אביב ,טל'  ,052-4503073פקס' .03-6444381

ובעניין פירוק חברת ריו ג'ינס גרופ בע"מ ,ח"פ
,51-471653-9

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.7.2017בשעה .8.30

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

והמבקשת :אורטל שושן ,ע"י ב"כ עו"ד אורן טל ,מרח' בר
כוכבא  ,23מגדל וי טאואר ,קומה  ,11בני ברק .5126002
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.7.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .29.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורן טל ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

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 מיום .9.7.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גדי גליצקי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 22845-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עוף המרכז (ע.מ ).בע"מ ,ח"פ
,51-332085-3
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והמבקש :סיף אל דין נג'אר ,מרח' אלקודס ,ת"ד  ,792באקה
אלגרביה .30100

בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.7.2017בשעה .10.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 21.6.2017בשעה .9.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים
לפני מועד הדיון.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.30ביום
.7.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סיף אל דין נג'אר ,המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רז מנגל ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 26411-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 40480-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג.א .ברמה אחרת בע"מ ,ח"פ
,51-442110-6
והמבקש :הנדל בשארה ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד יונס ,מרח'
צלאח א–דין  ,22ירושלים ,טל'  ,02-6266900נייד .058-6266900
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.7.2017בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.16.7.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוחמד יונס ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 11707-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ס.י.א.ט ייזום והנדסה בע"מ ,ח"פ
 ,51-452258-0מרח' דרך העצמאות  ,43חיפה,
והמבקשת :ניצן אר חב' לשיווק דלקים ושמנים בע"מ ,ח"פ
 ,51-295956-0ע"י ב"כ עו"ד רז מנגל ,מרח' מנחם בגין  ,23תל
אביב ,טל'  ,03-5669002פקס' .03-5669001
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
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ובעניין פירוק חברת ש.פ.ע תוצרת הארץ חקלאות גמזו
בע"מ ,ח"פ ,51-152572-7
והמבקשים :גמאל חמודה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד דאוד
כאסתרו ,מנווה שלום ,ד"נ שמשון .9976100
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.6.2017בשעה .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 מיום .20.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דאוד כאסתרו ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 979-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אינסייט ביופרמצבטיקה בע"מ ,ח"פ
,51-158157-1
והמבקשים :אהרון אבות ו– 39אח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל,
מרח' הגבעה  ,4רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס' .02-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.6.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

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 מיום .14.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשים

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.28.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 21048-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת וויל סי.יו.סיסטמס בע"מ ,ח"פ
,51-519368-8
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן
ו/או אריאל כוכבי /ואו שרון סעדיה מילגרום ו/או נעמה זיגדון,
מרח' כנרת  ,5מגדל ב.ס.ר ,3 .קומה  ,4בני ברק  ,5126237טל'
 ,03-6911808פקס' .03-6957591
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.7.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .9.7.2017

פר"ק 33630-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קוטג' נכסים ובניה בע"מ ,ח"פ
,51-193275-8
והמבקש :מיכאל מחלוף ,ע"י ב"כ עו"ד עמית בן עמי ,מרח'
אברהם גולדברג  ,2רחובות ,טל'  ,08-6119696פקס' .08-6119699
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.7.2017בשעה .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
.4.7.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמית בן עמי ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .2.7.2017
אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 22526-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 33678-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יבולי שדה דרום בע"מ ,ח"פ
,51-096580-9
והמבקש :מיכאל מחלוף ,ע"י ב"כ עו"ד עמית בן עמי ,מרח'
אברהם גולדברג  ,2רחובות ,טל'  ,08-6119696פקס' .08-6119699

ובעניין פירוק חברת ברים ואלכוהול בע"מ ,ח"פ
,51-367348-3

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.7.2017בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.7.2017בשעה .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.

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
.4.7.2017

והמבקש :עמרי ידיד-לוי ,ע"י ב"כ עו"ד שושי יוסקוביץ',
מרח' ז'ובטינסקי  ,5רמת גן ,טל'  ,03-5599506פקס' .03-5541991

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמית בן עמי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 47092-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אאורה סולאר בע"מ ,ח"פ
,51-405234-9
והמבקש :יהודה פיינרו ,ע"י ב"כ עו"ד ענת שני-רבה ,מרח'
לינקולן  ,20תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.7.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 17402-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נ.ט.א.ח יזמות ובניה בע"מ ,ח"פ
,51-288221-8
והמבקשת :אמילי טרבלסי ,ע"י ב"כ עו"ד איל פרח ,מרח'
הנמל  ,36ת"ד  ,33720חיפה .31337
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 21.6.2017בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .18.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איל פרח ,עו"ד
בא כוח המבקשת

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.28.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ענת שני-רבה ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 39854-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יחד באמונה בע"מ ,ח"פ ,51-540597-5
והמבקשת :ניקוי הגליל  91בע"מ ,ח"פ 51-163278-8
(בהקפאת הליכים) ,ע"י ב"כ עו"ד חובב ביטון ו/או נדב כנפו
ואח' ,מרח' קהילת ציון  ,3עפולה  ,18301טל'  ,04-6491010פקס'
 ,04-6491011דוא"ל .hovav@bitonlaw.co.il
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.7.2017בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .27.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חובב ביטון ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 43160-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קפה קמא נתיבות  2010בע"מ ,ח"פ
,51-450232-7
והמבקשים .1 :ישראל אלבז .2 .שנהב בוזגלו .3 .טל בנימיני.
 .4קורין יפרח .5 .שרית קריביאן .6 .רותם קדוש .7 .מתן רן .8 .רוני
בן עמי .9 .מור ביטון .10 .ספיר שקיר .11 .גל גבאי .12 .תנעמי יגאל
אמיר .13 .תהילה כליפה .14 .יצחק מתנאל .15 .מיכאל כהן.16 .
מטר זגדון .17 .חיים אפריאט .18 .עמיאור גאוטהASFAHA .19 .
 ,MHAHRIמס' דרכון  ,4628/133590ע"י ב"כ עו"ד שרון סויסה,
מרח' הנרייטה סולד 8ב ,באר שבע .8489433
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.7.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 11.00
ביום .9.7.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שרון סויסה ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

אלגוטריין בע"מ

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

(ח"פ )51-539405-4

ג.פ.מ .גני-פיתוח-מרכז בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-286074-3

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(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  ,20.4.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן סגל ,מרח' יבנה
 ,15תל אביב ,טל'  ,03-6091025למפרק 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.
איתן סגל ,עו"ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח הדסה קאהן ,מבית
חלקיה  ,45ד"נ נחל שורק  ,76815למפרקת 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.
הדסה קאהן ,רו"ח ,מפרקת

מוניות אבן יהודה בע"מ
(ח"פ )51-372333-8

עיצובי סאבי בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-501232-6

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.4.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים ניר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,3רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חיים ניר ,עו"ד ,מפרק

ס.ע.מ יבוא מזון בע"מ
(ח"פ )51-301109-8
(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  ,3.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דני שלזינגר ,מקבוצת
נטו ,רח' מאיר עזרא  ,5קריית מלאכי ,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.
דני שלזינגר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אזולאי ,מרח' רמת בן
גוריון  ,5אבן יהודה ,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.
מאיר אזולאי ,מפרק

ל.א.ד.מ השקעות בע"מ
(ח"פ )51-133297-5
(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  ,7.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק
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סיגנל טורס אשדוד בע"מ

(ח"פ )51-453063-3

(ח"פ )51-399603-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אלפרוביץ ,מרח'
בלפור  ,75בת ים ,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  ,9.5.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר אזולאי ,מרח'
אביגדור סטימצקי  ,6תל 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.

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

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

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

פיאות רוז בע"מ

בית מורשת יהדות מרכז אירופה בע"מ

(ח"פ )51-270527-8

(ח"פ )51-301666-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי חפץ ,מרח' לקטי
דיבורים  ,14כפר חב"ד ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור חן ,מרח' מנחם
בגין  ,52תל אביב  ,6713701טל'  ,03-7914774למפרק החברה.

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

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

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

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

איסלימד בע"מ

יוגא גיא בע"מ

(ח"פ )51-540890-4

(ח"פ )51-450347-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל יעבץ ,מרח' בן
גוריון  ,1רמת גן ,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  ,10.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא בוסי ,מרח' האר"י ,14
נתניה ,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.
גבריאל יעבץ ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיא בוסי ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

 10בראש בע"מ

ק.ב עיבודים בע"מ

(ח"פ )51-482381-4

(ח"פ )51-3130963-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמציה מ' שצקי,
מרח' אבן גבירול  ,52תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה ביטון ,מרח'
הרברט סמואל  ,44חדרה ,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.
אמציה מ' שצקי ,עו"ד ,מפרק

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

דבל דבליו אמ בע"מ

ניופייננס בע"מ

(ח"פ )51-247773-8

(ח"פ )51-357704-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון רצאבי ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,ואת עו"ד שקד מנחם שני ,מרח' יהודה
הלוי  ,95תל אביב ,למפרקי 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  ,11.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמיחי סופר ,מרח'
הגליל  ,2ת"ד  ,525כרמיאל ,טל'  ,04-9982345למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון רצאבי ,עו"ד
שקד מנחם שני ,עו"ד
מפרקים

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.
עמיחי סופר ,עו"ד ,מפרק

מ .יצחקי הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-267949-9

ז.א.נ .תיירות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-259049-8

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  ,14.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל יצחקי ,מרח' נורדאו
 ,66ראשון לציון ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יחיאל נוסבאום ,מרח'
אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יחיאל נוסבאום ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

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.
דניאל יצחקי ,מפרק
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ג .ססובר בע"מ

קליאור השקעות ויזמות בע"מ

(ח"פ )51-463949-1

(ח"פ )51-188868-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד ססובר ,מרח' העצמאות
 ,37חיפה ,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  ,26.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי אשר,
מרח' בגין  ,12רמת גן ,למפרק החברה.

גד ססובר ,מפרק

אורי אשר ,עו"ד ,מפרק

החברה לשעונים ד.צ )1995( .בע"מ

פילייק בע"מ

(ח"פ )51-224268-6

(ח"פ )51-465898-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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  ,8.5.2017לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה של  21ימים מראש ,התקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה
מנחם צנג ,מרח' בוסתנאי  ,12רמת השרון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.7.2017בשעה  ,10:00במשרד המפרק ,רח' לסל
 ,13כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שלמה מנחם צנג ,מפרק

דוד קאופמן ,רו"ח ,מפרק

מ.ב - .קליין ניהול פרוייקטים בע"מ

אפל גרין הלבשה תחתונה בע"מ

(ח"פ )51-354182-1

(ח"פ )51-529826-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,8.5.2017לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירחמיאל
ברשף ,מרח' ויניק  ,43ראשון לציון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.7.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,שד' הדקלים
 ,97קדימה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירחמיאל ברשף ,מפרק

לוטם מסיקה ,עו"ד ,מפרק

דביר ב.ר .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-202276-5

(ח"פ )51-531154-6
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.5.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף שטינמן,
מרח' מרדכי אלקחי  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
יוסף שטינמן ,מפרק

6 236

ווי בי און ליין בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.6.2017בשעה  ,8.00אצל המפרק ,רח' שחם ,22
פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איל הורוביץ ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

אי.סי.סי .אינטרנשיונל קלירנס סנטר בע"מ

הנדסת נמלי אויר הוגו מרום בע"מ

(ח"פ )51-245613-8

(ח"פ )51-058237-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.6.2017בשעה  ,10:00במשרד המפרק ,רח'
שפינוזה  ,1הרצליה  ,4668322לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.6.2017בשעה  ,9:00אצל המפרק ,רח' צה"ל ,66
צהלה ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורי שהרבני ,מפרק

הוגו מרום ,מפרק

קיידיאר פלאשוור בע"מ

נקסטופ מדיה  2014בע"מ

(ח"פ )51-382870-7

(ח"פ )51-503743-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.6.2017בשעה  ,9:00במשרדי קדוש ושות',
עורכי דין ,רח' הסדנאות  ,11הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.7.2017בשעה  ,15:00אצל עו"ד רועי כרמונה,
רח' מנחם בגין  ,65תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נוי אלקלעי ,עו"ד ,מפרקת

ניר סער ,מפרק

סביונית מימון והשקעות בע"מ

וי.ג'יי.טק בע"מ

(ח"פ )51-073140-9

(ח"פ )51-317234-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.7.2017בשעה  ,11:00אצל המפרקת ,רח' דרך הים
 ,24גני תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.7.2017בשעה  ,10:00במשרד המפרקת ,רח'
דרך מרדכי נמיר  ,27תל אביב  ,6492005לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תמר מטר שור ,מפרקת

טטיאנה יהודית שלם ,עו"ד ,מפרקת

הוגו מרום אינטרנשיונל אנד פלנרס  3000בע"מ

וויב סאט בע"מ

(ח"פ )51-102032-3

(ח"פ )51-373311-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.6.2017בשעה  ,9:00אצל המפרק ,רח' צה"ל ,66
צהלה ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.7.2017בשעה  ,16:00אצל המפרק ,רח' חסן שוקרי
 ,2חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.

הוגו מרום ,מפרק

אביאל שטרן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

6237

א .בכר סחר עולמי בע"מ

שלי נסים נגריה מיכנית בע"מ

(ח"פ )51-360237-5

(ח"פ )51-073086-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.7.2017בשעה  ,8:00אצל המפרק ,רח' דרור 7ג,
קריית שרת ,רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.7.2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' ויצמן
5א ,גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלפר צ'גלי ,מפרק

דורון-יורם שלי ,מפרק

מלון דיאגילב בע"מ

אהוד אברהמי  -רו"ח

(ח"פ )51-469085-8

(ח"פ )51-299258-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.7.2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' רש"י  ,37תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.7.2017בשעה  ,10:00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אבי יפרח ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ספרינגבורד גרופ בע"מ

מד קאר כתבי שירות בע"מ

(ח"פ )51-491495-1

(ח"פ )51-383287-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.7.2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' החורשה
 ,1כרם מהר"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.7.2017בשעה  ,10:00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף מנחם טירק ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

שמיים השקייה מתקדמת בע"מ

צלון תריסים בע"מ

(ח"פ )51-215492-3

(ח"פ )51-179987-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.7.2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' האורן ,19
אבן יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.7.2017בשעה  ,10:00במשרד המפרק ,רח' דרך
מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי  ,5מגדל מרובע ,קומה  ,34תל
אביב  ,6702501לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן גת ,מפרק

עידו פרישתא ,עו"ד ,מפרק
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היפרטרוניקס טכנולוגיות בע"מ

אלינבוע יעוץ ופיתוח ארגוני בע"מ

(ח"פ )51-277909-1

(ח"פ )51-280329-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.7.2017בשעה  ,18:00אצל המפרק ,רח' נוף
הכרמל  ,15/9קריית אתא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.7.2017בשעה  ,12:00במשרד המפרק ,רח' ראשי,
כפר טורעאן ,ליד קופת חולים כללית ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

חיים נוימן ,מפרק

תוג'אן עדוי ,עו"ד ,מפרק

אר  -ניר מוצרי נייר בע"מ

אקו-ויז ג'יי.פי.אר בע"מ

(ח"פ )51-070150-1

(ח"פ )51-479045-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.7.2017בשעה  ,10:00אצל עו"ד אמיר סקלר ,רח'
הארבעה  ,21מגדל פלטיניום ,קומה  ,18תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2017בשעה  ,12:00במשרד המפרק ,רח' המסגר
 ,52תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רונן עזורי ,מפרק

הרצל ברדה ,מפרק

שפע  -רב בע"מ

אוקיטק בע"מ

(ח"פ )51-223442-8

(ח"פ )51-420985-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.7.2017בשעה  ,9:30אצל עו"ד יורם אסלמן ,רח'
אחד העם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ל' רוזביץ' ,עו"ד
בא כוח החברה

ג'דיר לשיווק והפצה  2010בע"מ
(ח"פ )51-442689-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2017בשעה  ,12:00במשרד המפרק ,רח' ראשי,
כפר טורעאן ,ליד קופת חולים כללית ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.7.2017בשעה  ,9:00אצל המפרק ,רח' העצמאות
 ,33פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אנס בכר דניס ,מפרק

נ.א.ת.ג .הנדסה  2002בע"מ
(ח"פ )51-320437-0
(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  ,16.7.2017בשעה  ,9:00אצל המפרק ,כפר מונש,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.
נועם אשל ,מפרק

תוג'אן עדוי ,עו"ד ,מפרק
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מ .נידם בע"מ

אופיר ארועים השכרת ציוד בע"מ

(ח"פ )51-434034-8

(ח"פ )51-491798-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.7.2017בשעה  ,9:00אצל המפרק ,רח' בלפור ,10
אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.7.2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
החשמל  ,10בניין עמציון  -המרכז לעסקים ,קומה ב' ,ת"ד ,24
עפולה  ,1810001לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה נידם ,מפרק

אלירן אזואלוס ,עו"ד ,מפרק

י.א.א.נ .אומדנים בע"מ

תפוז ק.ש .יבוא ויצוא בע"מ

(ח"פ )51-222070-8

(ח"פ )51-237965-2

(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  ,16.7.2017בשעה  ,9:00אצל המפרק ,רח' פינסקר
 ,11הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ישראל דרנוב ,מפרק

א.א.י .סנטרל רכב בע"מ
(ח"פ )51-437365-3

(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  ,6.8.2017בשעה  ,13:00אצל המפרק ,רח' הלל יפה
 ,11בניין קורן ,קומה  ,9חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אליהו עמר ,עו"ד ,מפרק

תפוז תעשיות אלקטרוניקה ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-178172-6

(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  ,16.7.2017בשעה  ,9:00אצל המפרק ,רח' עמק חפר
 ,65נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
בן ציון עציון ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.8.2017בשעה  ,14:00אצל המפרק ,רח' הלל יפה
 ,11בניין קורן ,קומה  ,9חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אליהו עמר ,עו"ד ,מפרק

אריאל סחר ותיווך בע"מ

פ.ר.ב .פתרונות רפואיים ביתיים בע"מ

(ח"פ )51-439708-2

(ח"פ )51-522579-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.7.2017בשעה  ,9:00אצל המפרק ,רח' ז'בוטינסקי
 ,15חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.9.2017בשעה  ,16:00במשרדי  ,BBSרח' יגאל אלון
 ,55תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריק עמר ,מפרק

אהרון שוורץ ,עו"ד ,מפרק
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א .אפל יעוץ ( )1008בע"מ
(ח"פ )51-406197-7
(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  ,30.9.2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' שד' פל-
ים  ,7חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
פז בית הלחמי ,מפרק

דריבן שירותי אבטחה ( )2010בע"מ
(ח"פ )51-439602-7
(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  27.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יעקב קטן ,מרח' משה
שח"ל  ,53/21ירושלים ,טל'  ,02-9966622למפרק 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.
יעקב קטן ,רו"ח ,מפרק

טיקוצקי ,קנטור ,גוטמן ,צדרבויים &  ,SRFKרח' מצדה  ,7בני
ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.
גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

איי.אי.איי כיוון בע"מ
(ח"פ )51-395434-7
(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  ,3.7.2017בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח' דרך בן
גוריון  ,1מגדל ב.ס.ר  ,2בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אבירם דוויק ,עו"ד ,מפרק

ספיין  12בע"מ
(ח"פ )51-413798-3
(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  ,10.7.2017בשעה  ,16:00במשרדי המפרק ,רח' דרך
יפו  ,21קומה  ,8חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יגיל מרון ,עו"ד ,מפרק

דריבן שירותי אבטחה ( )2010בע"מ
(ח"פ )51-439602-7
(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  ,6.7.2017בשעה  ,17:00אצל המפרק ,רח' השח"ל
 ,53/21ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יעקב קטן ,רו"ח ,מפרק

סי.ג'י.אם 3 .בע"מ
(ח"פ )51-402943-8
(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  ,2.7.2017בשעה  ,10:00במשרדי עורכי דין דורון,

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

ארימקס בע"מ
(ח"פ )51-332608-2
(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  ,12.7.2017בשעה  ,17:00במשרדה הרשום
של החברה ,רח' נחל דליה  ,12מודיעין ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יליזבטה אניסימוב ,מפרקת

גזנגו ר .טכנולוגיה  2011בע"מ
(ח"פ )51-464306-3
(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  ,13.7.2017בשעה  ,10:00במשרד עורכי דין שבלת
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ושות' ,רח' ברקוביץ'  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

 ,65תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מיה גבאי-טובול ,עו"ד ,מפרקת

ליאת ויגדור ,עו"ד ,מפרקת

אי.אם.טי (עדן מירקם טכנולוגיה) בע"מ

עלבאל ב.ס .בע"מ

(ח"פ )51-261282-1

(ח"פ )51-497443-5

(בפירוק מרצון)

(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  ,14.7.2017בשעה  ,10:00במשרד עורכי דין עג'מי את
אבו סאלח ושות' ,מג'דל שמס ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ג'ולאן אבו סאלח ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.7.2017בשעה  ,12:00אצל גולן ,גולדשמידט
ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יהודה קיני ,מפרק

פוטו גל בע"מ

קנדלשיין בע"מ

(ח"פ )51-125217-3

(ח"פ )51-309642-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.7.2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' דגניה ,11
רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.
מנחם קנדלשיין ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.8.2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' דרך מנחם
בגין  ,154תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יעקב מנור ,עו"ד ,מפרק

אבסולוט בניה וניהול בע"מ

י.ר.ה אתגר בע"מ

(ח"פ )512058801

(ח"פ )51-314020-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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  ,16.7.2017בשעה  ,12:00אצל עו"ד יואב דוד ,רח'
רוטשילד  ,15ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אושרי יצחק ,מפרק

נוף הים הכחול יא' ( )2005בע"מ
(ח"פ )51-373560-5
(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  ,16.7.2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' יגאל אלון

6 242

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  21/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן
מימון ,מרח' צה"ל  ,4זכרון יעקב ,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 24/09/2017
בשעה  ,11:00אצל עו"ד יובל ג'משיד ,רח' פרנקפורט  ,13תל–
אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן מימון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

מגה טסט בע"מ

א .מ טכנולוגיות אבטחה בע"מ

(ח"פ )513621052

(ח"פ )515279602

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  21/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אושרי
אבטן ,מרח' נעמי  ,15אשדוד ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  22/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלנור
מרדנוב ,מרח' ברל כצנלסון  ,52פתח תקווה ,למפרק החברה.

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

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/09/2017
בשעה  ,15:00אצל עו"ד יובל ג'משיד ,רח' פרנקפורט  ,13תל–
אביב-יפו ,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 09/07/2017
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.

אושרי אבטן ,מפרק

אלנור מרדנוב ,מפרק

מושב אלישמע  2001בע"מ

אקדוניה בע"מ

(ח"פ )513102079

(ח"פ )511848061

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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  17/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן
רובין ,מרח' הורדים  ,61אלישמע ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  17/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי
סלע ,מרח' המגינים  ,57הרצליה ,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.

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/07/2017
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/07/2017
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.

אילן רובין ,מפרק

עוזי סלע ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

6243

א .ציטרין  -ניהול וביצוע פרוייקטים בע"מ

שמעון מלול אחזקות בע"מ

(ח"פ )513332080

(ח"פ )513330357

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/04/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ולדימיר אמיר ציטרין ,מרח' דיזנגוף  ,65נתניה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  17/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מקסים מלול ,מרח' הצבר  ,10קריית אונו ,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.

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/07/2017
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/07/2017
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.

ולדימיר אמיר ציטרין ,מפרק

מקסים מלול ,מפרק

שמונים .ק בע"מ

א.ש.ד .מוצרי אריזה בע"מ

(ח"פ )513375576

(ח"פ )514707488

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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  17/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מקסים מלול ,מרח' הצבר  ,10קריית אונו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  23/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אביעד שלמה מסלם ,מרח' המדע  ,8רחובות ,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.

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/07/2017
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/07/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,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.

מקסים מלול ,מפרק

אביעד שלמה מסלם ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

עליזה אנייס השקעות בע"מ

אספדון חברה למסחר בע"מ

(ח"פ )514982628

(ח"פ )513610485

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/04/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליזה
אנייס ,מרח' אילון  ,16רמת השרון ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  24/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
זיו ארז ,מרח' דניאל פריש  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/07/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/07/2017
בשעה  ,10:30אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ליזה אנייס ,מפרקת

זיו ארז ,עו"ד ,מפרק

אכילס מסחר והשקעות בע"מ

דאלתא טאק אינטרנשיונאל טריידינג בע"מ

(ח"פ )513610527

(ח"פ )513137307

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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  24/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
זיו ארז ,מרח' דניאל פריש  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  24/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
זיו ארז ,מרח' דניאל פריש  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/07/2017
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/07/2017
בשעה  ,10:15אצל 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.

זיו ארז ,עו"ד ,מפרק

זיו ארז ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,

6245

גריד סיטי בע"מ

שוראל הנדסת בינוי

(ח"פ )514543479

(ח"פ )513231753

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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  24/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  28/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכס
פרסינוי ,מרח' עולי הגרדום  ,2רמת גן ,למפרק 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.

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/07/2017
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 28/09/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד אודליה נמיר ,רח' ביאליק  ,164רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

אלכס פרסינוי ,מפרק

ד.ל.מ.א.ש  2000בעמ

אסיף עד הבית בע"מ

(ח"פ )512948605

(ח"פ )514708205

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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  24/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  24/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי
יוסף לוריא ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק 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.

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/07/2017
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 24/07/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

חגי יוסף לוריא ,מפרק
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זום-ביט הפקות וייעוץ לאירועים בע"מ

קסינג לניר מסחר בינלאומי בע"מ

(ח"פ )512751009

(ח"פ )513211763

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  21/05/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח גדעון גולדנר,
מרח' בן גוריון  ,2הרצליה  ,4678501למפרק החברה.

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 24/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
כרמל נפתלי ,מרח' החילזון  ,3רמת גן ,למפרק החברה.

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

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.

גדעון גולדנר ,רו"ח ,מפרק

כרמל נפתלי ,עו"ד ,מפרק

אמינות (ש.ד ).בניה מתקדמת בע"מ

מעדני הטבע נ.א.י .בע"מ

(ח"פ )512198615

(ח"פ )512381229

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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 21/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריה מרון ,מרח' חיים עוזר  ,31פתח תקווה ,למפרק החברה.

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 23/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דרור עוזרי ,מרח' יגיע כפיים  ,2תל–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.

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.

אריה מרון ,עו"ד ,מפרק

דרור עוזרי ,עו"ד ,מפרק

לארס בע"מ

א .מלכה חברה לבניה ופיתוח בע"מ

(ח"פ )512152083

(ח"פ )512589060

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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 10/04/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איתן גליק ,מרח' התדהר  ,17רעננה ,למפרק החברה.

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 25/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלון לוי ,מרח' הכלנית  ,8הוד השרון ,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.

איתן גליק ,עו"ד ,מפרק

אלון לוי ,עו"ד ,מפרק
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אור אמיתי  2011בע"מ

ערמוני ובניו

(ח"פ )514628320

(ח"פ )513696237

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  07/07/2017בשעה  ,18:00אצל המפרק ,רח' שד'
דואני  ,49יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24/07/2017בשעה  ,16:30אצל המפרק ,רח' השיטה
 ,5ראש פינה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהודה כהן ,עו"ד ,מפרק

יעקב הבר ,עו"ד ,מפרק

גורנד בע"מ

אינטנסיטי אחזקות בע"מ

(ח"פ )512627191

(ח"פ )514429174

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  09/07/2017בשעה  ,12:00אצל עו"ד
אולגה קוטלניקוב ,רח' שנקר  ,60חולון ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  25/07/2017בשעה  ,09:00במשרד רפפורט ושות',
רח' ריב"ל  ,7תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אילן רפפורט ,עו"ד ,מפרק

אלברט פטניוב ,מפרק

אינטנסיטי ייזום ובנייה בע"מ

טכנולוגיה מתחדשת גלובאלית  2016בע"מ

(ח"פ )514637206

(ח"פ )515392058

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  09/07/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
הבושם  ,25.4מבשרת ציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  25/07/2017בשעה  ,09:00במשרד רפפורט ושות',
רח' ריב"ל  ,7תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אילן רפפורט ,עו"ד ,מפרק

נועם נפתלי ,עו"ד ,מפרק

ספץ לומדה בע"מ

סלטקס טקסטיל ()1994

(ח"פ )514787498

(ח"פ )512012766

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24/07/2017בשעה  ,16:00אצל המפרק ,רח' השיטה
 ,5ראש פינה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  25/07/2017בשעה  ,09:00במשרד רפפורט ושות',
רח' ריב"ל  ,7תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אילן רפפורט ,עו"ד ,מפרק

יעקב הבר ,עו"ד ,מפרק
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אינטרנט אייג' בע"מ

נ.ג.נ פוקרה בע"מ

(ח"פ )512521519

(ח"פ )514686146

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  09/07/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' כנרת
 ,5בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  09/07/2017בשעה  ,12:00אצל גולדמן ,ארליך,
אדלשטיין ,אביגד ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' דרך אבא הלל
 ,14רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמיר רוזנצוויג ,עו"ד ,מפרק

אורי אביגד ,עו"ד ,מפרק

טריו גולד גרופ בע"מ

א.א .וודינג קלאב בע"מ

(ח"פ )515563260
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )515215747

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  10/07/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' שלם
 ,3בית זילברמינץ ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שי בבאי ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24/07/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' רבדים
 ,16ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אברהם טובול ,מפרק

ממו מייקאפ בע"מ

בית אור נכסים בע"מ

(ח"פ )514362003
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )512976069

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(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  06/08/2017בשעה  ,12:00אצל איתן גליק,
חברת עורכי דין ,רח' התדהר  ,17רעננה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  30/07/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' שד'
המגינים  ,60חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

איתן גליק ,עו"ד ,מפרק

ליאור עמר ,עו"ד ,מפרק

יורוטרנס משלחים בינלאומיים בע"מ

דוד את דוד נכסים בע"מ

(ח"פ )510829104

(ח"פ )512992967

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  09/07/2017בשעה  ,16:00אצל עו"ד עדי שחר,
ממשרד עורכי דין שחר-לנדאו ,רח' תע"ש  ,3רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  30/07/2017בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח' שד'
המגינים  ,60חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ליאור עמר ,עו"ד ,מפרק

יוסף זיטוני ,מפרק
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בטון ליין בע"מ

אס.איי.וי הנדסה בע"מ

(ח"פ )512045030

(ח"פ )513659698
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  30/07/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' שד'
המגינים  ,60חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  09/07/2017בשעה  ,17:00אצל המפרק ,רח' שאול
אביגור  ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שלמה אמיתי ,מפרק

(בפירוק מרצון)

ליאור עמר ,עו"ד ,מפרק

ילדודסים בקיבוץ בע"מ

ורד מחזור ו.ס ( )1994בע"מ

(ח"פ )514894765
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )512021163
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  30/07/2017בשעה  ,9:00אצל המפרק ,רח' שד'
המגינים  ,60חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ליאור עמר ,עו"ד ,מפרק

כלנית ,איסוף ומיחזור פסולת בע"מ
(ח"פ )511721789
(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 15/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיכל חנינה ,מרח' דוד רמז  ,25גדרה ,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.
מיכל חנינה ,עו"ד ,מפרקת

ילדודסים בקיבוץ בע"מ

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  30/07/2017בשעה  ,13:00אצל המפרק ,רח' שד'
המגינים  ,60חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ליאור עמר ,עו"ד ,מפרק

אבני הרצוג שועלי את גורביץ ניהול בע"מ

(ח"פ )514894765
(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  09/07/2017בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח' דוד
רמז  ,25גדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מיכל חנינה ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )513293613
(בפירוק מרצון)

בוגר יזמות וניהול בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )515072510
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  09/07/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,שד' פל ים
 ,2בניין ברוש ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יאיר אבני ,עו"ד ,מפרק
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הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של בעלי המניות של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16/05/2017התקבלה החלטה במניין
חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו
של המפרק.
אבי גולדברג ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7513ד' בסיוון התשע"ז29.5.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

