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הודעה על מינוי סגן שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()7(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
25)א(  התשס"א-12001, כי הממשלה אישרה, בהתאם לסעיף 
לחוק–יסוד: הממשלה2, את מינויו של חבר הכנסת ירון מזוז, 
על ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר הפנים, לתפקיד סגן 

שר במשרד הפנים.

הודעה על המינוי נמסרה לכנסת ביום ט"ז בטבת התשע"ו 
)28 בדצמבר 2015(.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-3281-ה4(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()6(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
לחוק–יסוד:  ו–)ג(  24)ב(  לסעיף  בהתאם  כי  התשס"א-12001, 
הממשלה2, ממלא ראש הממשלה את תפקיד שר הפנים, מיום 

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-3281-ה3(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על הפסקת כהונה של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()5(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,   לחוק–יסוד:  22)א(  סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 
נפסקה כהונתו של סילבן שלום בתפקיד שר הפנים, ביום ט"ו 

בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(.

הודעה על הפסקת הכהונה הועברה לכנסת.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-3281-ה6(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()8(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:   )2(26 סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 

שר  סגן  בתפקיד  מזוז  ירון  הכנסת  חבר  של  כהונתו  נפסקה 
הפנים, ביום ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-3281-ה6(

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים 
בשמירה בשעות נוספות )הוראת שעה(
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

אני מודיע כי לפי סעיף 15 לחוק שעות עבודה ומנוחה, 
לפי  סמכותי2  בתוקף  כי  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951 
סעיף 11)3( לחוק נתתי היתר כללי להעסקת מאבטחים בענף 

השמירה )להלן - ההיתר(, כלהלן:

היתר להעבדה בשעות נוספות

על אף האמור בסעיף 3 להיתר כללי להעבדה בשמירה  1.  )א( 
במנוחה השבועית ובשעות נוספות3, בתקופת תוקפו 
של היתר זה ניתן להעסיק עובד בשמירה עד 14 שעות 
שהעובד  ובלבד  נוספות  שעות  כולל  ביום  עבודה 

הביע את הסכמתו לכך.

ל–37  מעל  זה  היתר  לפי  בשמירה  עובד  יועסק  לא      )ב( 
שעות נוספות בשבוע.

ביום  עבודה  שעות   12 מעל  בשמירה  עובד  הועסק      )ג( 
יהיה העובד זכאי להפסקה נוספת שמשכה לא יפחת 

משלושים דקות.

תחולה

יותר  לא  המועסק  בשמירה  עובד  לגבי  יחול  זה  היתר   .2
משישה ימים בשבוע עבודה.

תוקף

תוקפו של היתר זה חודשיים מיום פרסומו.  .3

כ"ה בשבט התשע"ו )4 בפבראר 2016(
)חמ 3-4281(

                                             בנימין נתניהו
                                                ראש הממשלה

                                   וממלא מקום שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"א, עמ' 204.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  2

י"פ התשי"א, עמ' 1385.  3

מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
רישום  התשכ"ט-11969, אני ממנה את עילית איכנבאום, מס' 
32673, לקצינת מבחן למבוגרים, לפי החוק האמור, במחוז תל 

אביב והמרכז.

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-141-ה1(

חיים כץ  
__________                     שר הרווחה והשירותים החברתיים
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

 
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2
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 הטלת מילוי תפקיד מנהל מינהל החשמל
ברשות החשמל

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א  סעיף  לפי  לסמכותי  בהתאם 
)מינויים(, התשי"ט-11959, ולאחר התייעצות עם נציב שירות 
המדינה, אני ממנה את איגור סטפנסקי, במינוי זמני לתפקיד 
של שלושה  לתקופה  ברשות החשמל,  מינהל החשמל  מנהל 
לפי  מינהל החשמל,  מנהל  קבוע של  למינוי  עד  או  חודשים 

המוקדם מביניהם.

כ"ט בטבת התשע"ו )10 בינואר 2016(
)חמ 3-1173-ה1(

יובל שטייניץ  
שר התשתיות הלאומיות   

האנרגיה והמים  
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 794.

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק הדואר, התשמ"ו-1986

הדואר,  לחוק  109ה)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ו-11986 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד כאמור בסעיף 109ה)ב( לחוק, התעדכנו   .1
הסכומים הנקובים בפרק ז1 לחוק, ומיום כ' בטבת התשע"ו 

)1 בינואר 2016( הם כלהלן:

בסעיף 109ב לחוק -  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "27,520 שקלים חדשים" בא  )א(   
"26,760 שקלים חדשים";

בסעיפים קטנים )ב( ו–)ד(, במקום "13,250 שקלים  )ב(    
חדשים" בא "13,130 שקלים חדשים".

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-4585(

שלמה פילבר  
                                      המנהל הכללי של משרד התקשורת

1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשע"ב, עמ' 566; י"פ התשע"ד, עמ' 2651.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור, את התקנים הישראליים שלהלן:

בא   2015 מדצמבר  רכיבים,  הבטון:  חוקת   -  2 חלק   466 ת"י 
מינואר  וגיליונות התיקון   1979 מינואר  במקום המהדורה 

1980, מיולי 1986 וממאי 1996;

ת"י 1176 - בתי צמיחה: המבנה, מדצמבר 2015 בא במקום ת"י 
1176 חלק 1 מנובמבר 1984 וגיליון התיקון ממאי 2011;

ת"י 1225 חלק 3 - חוקת מבני פלדה: מגדלים ותרנים, מדצמבר 
;2015

ת"י 1454 - בדיקה באתר של צפיפות ורטיבות של קרקעות במד 
גרעיני, מדצמבר 2015 בא במקום המהדורה מדצמבר 1997;

 
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

ת"י 2004 חלק 2 - אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: משרדים, 
מדצמבר 2015;

 2015 מדצמבר  דרישות,   - איכות  ניהול  מערכות   -  9001 ת"י 
בא במקום המהדורה מאפריל 2009, גיליון התיקון מאפריל 

2010 ותיקון הטעות מפברואר 2011;

ת"י 20857 - עיקור של מוצרים רפואיים - חום יבש - דרישות 
של  עיקור  תהליך  של  שוטפת  ולבקרה  לתיקוף  לפיתוח, 
 1276 ת"י  במקום  בא   2015 מדצמבר  רפואיים,  התקנים 

מאוקטובר 1988;

ת"י 24761 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הקשר 
אימות בעבור ביומטרייה, מדצמבר 2015;

אלקטרומגנטית:  תאימות   - רכבת  יישומי   -  1 חלק   50121 ת"י 
כללי, מדצמבר 2005 בא במקום ת"י 62236 חלק 1 מיוני 2006;

ת"י 50121 חלק 2 - יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: 
החיצון:  לעולם  בכללותה  הרכבת  מערכת  של  פליטה 

מדצמבר 2015 בא במקום ת"י 62236 חלק 2 מיוני 2006;

ת"י 50121 חלק 3.1 - יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: 
צי הרכבת - רכבת, קטרים וקרונות, מדצמבר 2015;

ת"י 50121 חלק 3.2 - יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: 
צי הרכבת - מכשור, מדצמבר 2015;

ת"י 50121 חלק 4 - יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: 
הבזק  ומכשור  האיתות  מכשור  של  וחסינות  פליטה 

)טלקומוניקציה(, מדצמבר 2015;

ת"י  50121 חלק 5 - יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: 
לאספקת  קבועים  ומכשור  מיתקנים  של  וחסינות  פליטה 

כוח, מדצמבר 2015.

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-96-ה1(

אלי שטיין  
המנהל הכללי של   

מכון התקנים הישראלי  

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור, את התקנים הישראליים שלהלן:

מדצמבר  תלת–רגליים,  סולמות  סולמות:   -  6 חלק   1847 ת"י 
;2015

עזר:  ומיתקני  מים  צינורות  בעלי  דוודים   -  8 חלק   12952 ת"י 
דרישות למערכות שריפה של דלקים נוזליים ודלקים גזיים 

בעבור הדוד, מדצמבר 2015;

דרישות  אש:  צינורות  בעלי  דוודים   -  7 חלק   12953 ת"י 
למערכות שריפה של דלקים נוזליים ודלקים גזיים בעבור 

הדוודים, מדצמבר 2015;

תעשייתיים  לקוח  בחצרי  טבעי  גז  מיתקני  תכן   -  16000 ת"י 
ומסחריים בנוגע לסיווג אזורים מסוכנים ולהכנת הערכת 

סיכונים, מדצמבר 2015;

ת"י 25000 - סיווג אזורי סיכון למיתקני גז טבעי, מדצמבר 2015;

ת"י 62443 חלק 2.1 - רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת 
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מרחב תכנון מקומי: חדרה; רשות מקומית: חדרה

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

חלקות בשלמותן חלקות בחלקן סוג גושחלק מגוש

99לא מוסדר999

2, 9-32, 48, 228, 47-40מוסדר10005
229

2, 23, 26, 27, 2435, 25, 36מוסדר10010

1מוסדר10649

הכול על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

בארכיב  נמצאת  האמורה,  התכנית  התכנית:  הצגת  מקום 
מינהל התכנון, קריית בן גוריון, רח' קפלן 2, ירושלים, טל' 
לתכנון  המחוזיות  הוועדות  ובארכיבי   ,02-6701556/446

ולבנייה:

מחוז הצפון , בניין סיטי 1, אזור תעשיה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה , רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

טל'  ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,   מחוז 
;02-6290263

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
http:// הפנים  משרד  של  האינטרנט  באתר  לקבל  ניתן  נוסף 

.www.moin.gov.il

כל המעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו 
בעיתונות,  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  לתכנית 
למזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ת"ד 6158, ירושלים 
בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית  למועצה  הפנייה   .9195016
העתקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס, 
נייד, דואר אלקטרוני(. הפנייה תלווה בתצהיר המאמת  טלפון 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך 

דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו. 

י"ד בכסלו התשע"ו )26 בנובמבר 2015(
)חמ 3-697-ה2(

  אביגדור יצחקי
יושב ראש המועצה הארצית    

  לתכנון ולבנייה

רשת ומערכת: הקמת תכנית אבטחה למערכת אוטומציה 
ובקרה תעשייתית, מדצמבר 2015;

ת"י 62443 חלק 2.3 - רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת 
מדצמבר   ,IACS בסביבת  עדכונים  ניהול  ומערכת:  רשת 

;2015

ובקרה  אוטומציה  למערכות  אבטחה   -  2.4 חלק   62443 ת"י 
תעשייתיות: דרישות לתכנית אבטחה בעבור ספקי שירות 

IACS, מדצמבר 2015;

ת"י 62443 חלק 3.1 - רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת 
אוטומציה  למערכות  אבטחה  טכנולוגיות  ומערכת:  רשת 

ובקרה תעשייתיות,  מדצמבר 2015;

ת"י 62443 חלק 3.3 - רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת 
אבטחה,   ורמות  מערכת  אבטחת  דרישות  ומערכת:  רשת 

מדצמבר 2015;

ת"י 67600 - מבערים אוטומטיים בעלי הזרמה מאולצת בעבור 
דלקים גזיים, מדצמבר 2015;

בטיחות  בחום:  לעיבוד  תעשייתי  ציוד   -  2 חלק   74600 ת"י 
למערכות בעירה ולמערכות ניטול דלק, מדצמבר 2015;

ת"י 80061 - מדריך לטיפול באירועי אבטחת מחשב, מדצמבר 
;2015

רפואי: דרישות  ציוד חשמלי לשימוש   -  2.60 80601 חלק  ת"י 
ציוד  של  חיוניים  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  מיוחדות 

לרפואת שיניים, מדצמבר 2015.

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
)חמ 3-96-ה1(

אלי שטיין  
המנהל הכללי של   

מכון התקנים הישראלי  
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה 
מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

תמ"א 37/ ד/ 2 - הרחבת קטע מערכת הולכת גז טבעי 
בתוואי הימי וחיבורו לאזור חדרה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
בישיבתה מס' 583, מתאריך כ"ב בסיוון התשע"ה )9 ביוני 2015(, 
החליטה על העברת תמ"א 37/ד/2: הרחבת קטע מערכת הולכת 
גז טבעי בתוואי הימי לאשור חדרה )להלן - התכנית(, להערות 
והבנייה,  התכנון  לחוק   52 סעיף  לפי  המחוזיות  הוועדות 

התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

גבוה  בלחץ  טבעי  גז  הולכת  רצועת  הרחבת  התכנית:  מטרת 
מהים לאזור חדרה.

הכוח  לתחנת  מדרום  נמצא  היבשתי  בחלקו  המקום:  תיאור 
אורות רבין בסמוך לשפך נחל חדרה ובחלק הימי התכנית 

נפרשת מקו החוף למרחק של כחמש קילומטר מערבה.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

 מחוז ירושלים
 

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 101-0324120מס':
גינה קהילתית בשכונת מחנה ישראל, שם התכנית: 

 ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891-והבניה, התשכ"ה
לתכנון והבניה ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה ירושלים, מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 505-0324529מס':
 ללא איחוד וחלוקה.איחוד וחלוקה: 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה והרשאות: 
 היתרים או הרשאות.

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מס' התכנית  ג היחססו

 א'2521 שינוי                 
 93 ביטול               

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 זמנהוףשכונה: מחנה ישראל  רחוב: , ישוב: ירושלים 

 X :335030קואורדינטת 
      Y :925134קואורדינטת 

 

 גושים וחלקות: 
      15שלמותן :) לא מוסדר( מס' חלקות ב20029גוש: 

 

 מטרת התכנית:
התכנית מגדילה שטח ציבורי פתוח במטרה לשמור על 
הגינה הקהילתית הקיימת של תושבי שכונת מחנה 
ישראל תוך שינוי ייעוד מאזור מגורים לשטח ציבורי 

 פתוח. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לשטח  3שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  .א

 ציבורי פתוח. 
 ימושים והוראות פיתוח בשטח התכנית. קביעת ש .ב
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  .ג

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר 

. העתק 03-9389955, טלפון 4, קומה 5ספרא 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

, 5ובניה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 
 .   03-9380392ירושלים, טלפון 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

מכת, ובהתאם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסת
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מאיר תורג'מן
 ה המקומיתועדהיו"ר 

 ירושלים לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי הראל
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

 0310404-153 
לחוק התכנון  551לסעיף נמסרת בזו הודעה בהתאם 

 , בדבר אישור  תכנית מפורטת5891 -והבניה, תשכ"ה 
חלוקה חדשה בהסכמה  - 513-0359404מספר 
 אבו גוש. 38122גוש  29בחלקה 

 

 /א552כפיפות מי/במ/המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: אבו גוש

 גושהתמר  רח' התמר , אבו 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 21, 29חלקי חלקות:  38122גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים א' לפי נוהל  . 5

 מבא"ת.
 29/3איחוד וחלוקה חדשה בהסכמה, של מגרשים  . 3

חלוקה מספר  , מתשריט29/4ומגרש 
, לפי סעיף 52.1.5884מתאריך  381220029000

 (.5א.)א()93
מ"ר, מהם  193.21קביעת שטחי בניה בהיקף של  . 2

מ"ר שטחי  515.21-מ"ר שטחים עיקריים ו 925.00
 שרות.

שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים לפי סעיף  . 4
 (.4א )א() 93

 יח"ד. 9קביעת מס' יחידות דיור, סה"כ  . 1
קומות  2קביעת הוראות בגין מס' קומות. סה"כ  . 9

 .1א )א(  93מעל קומת מרתף לפי סעיף 
 93קביעת מגרש מינימלי להקמת מבנה לפי סעיף  . 1

יח"ד במקום  3-מ"ר ל 292, 3מגרש  -( 1א )א()
 יח"ד. 3-מ"ר ל 400

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. . 9
 בניה.קביעת תנאים למתן היתר  . 8

שינוי הוראות בינוי לעניין מימוש וניוד שטחי שירות  . 50
 (.9א)93מהמרתף לקומות עליונות לפי סעיף 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד, 1551 ובילקוט פרסומים מספר 09/08/3051

 . 35/08/3051בתאריך 
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התכנית האמורה נמצאת: במשרדי הועדה המקומית 
ד "ת 3כתובת: רח' החוצבים , הראל לתכנון ובניה

 .03-1221531 'טל 80901 מיקוד , מבשרת ציון2434
ובמשרדי הועדה המחוזית כתובת: רח' שלומציון 

. כל המעוניין 03-9380392ירושלים טלפון:  5המלכה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 פתוחים לקהל.  
 

 רותי שורץ חנוך
 ה המקומיתועדהר יו"

 הראל בנייהלתכנון ול
 
 

 מחוז  תל אביב
 

 ברק-מרחב תכנון מקומי בני
 מספר הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

0211322-501 
שם התכנית: הרחבות ושינוי בינוי בבניין קיים ברח' 

 11יהודה הנשיא 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המקומית  5891 –והבניה, תשכ"ה 
ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית -לתכנון ולבניה בני
אביב, מופקדת תכנית מפורטת -לתכנון ולבנייה תל

 105-0255322 מספר:
 

 /ב 501בב/ המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 

 מ"ר 989 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: בני ברק
 51כתובות: יהודה הנשיא 

 391 חלקה/ות:, 9534גוש: 
 

 מטרות התכנית: 
 (.53א)א()93. הרחבת יח"ד קיימות עפ"י סעיף 5
 (.1א)א()93. שינוי בינוי עפ"י סעיף 3
 (.4א)א()93. שינוי בקווי בניין עפ"י סעיף 2

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בבניין הקיים יהיו השינויים הבאים: . 5

מ"ר  540הרחבת יח"ד עד לשטח כולל של  א. 
במסגרת קווי הבניין המותרים, לרבות עפ"י 

 תכנית זו.
מ'  9 -שינוי קו בניין לחזית רח' יהודה הנשיא מ ב. 

 מ' בקומות שמעל קומת הקרקע. 3 -ל
 מ'. 4קו הבניין בקומת הקרקע יהיה  ג. 
מ' ללא בליטות  4 –קו הבניין האחורי ישונה ל  ד. 

 )לרבות מרפסות שמש( ולמעט סוכות. 
שינוי בקו הבניין הצידי מזרחי בשיעור שלא  . ה

 מקו הבניין המותר. 50%יעלה על 
שינוי בינוי ותוספת מעלית בחזית הבניין  ו. 

 כמסומן בנספח הבינוי.
 הבינוי הסופי יתואם עם מהנדס העיר בהיתר  . א. 3

 הבנייה.     
 תובטח יציבות הבניין הקיים בזמן הבנייה. ב. 
 לרעידות אדמה. 452עפ"י ת.י. ההרחבות יבנו  ג. 

לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד שהורחבו  ד. 
 עפ"י תכנית זו, וזו תהיה סטייה ניכרת.

אם הבניין הקיים ייהרס, קווי הבניין יחזרו  ה.  
 לקדמותם.

ההרחבות לחזית יהיו באגפים שלמים ובציפוי  ו.  
 אבן בתאום עם מהנדס העיר.

שניתן בצמוד לבניין ו/או  העמודים ימוקמו ככל ז.  
 לעמודי הבניין הקיימים.

 

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו 
נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  90תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  500
פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 

-בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני
 .02 –1119118ברק, טל' -, בני55ברק, רח' דוד המלך 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 , תל אביב(.531)כתובת: קריית הממשלה, דרך בגין 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י 
עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( 

ויקת של , וכן יש לציין טלפון וכתובת מד5898-תשמ"ט
 המתנגד. 

 
 

 ברק-מרחב תכנון מקומי בני
 מס'  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

0210150-501 
שם התכנית: איחוד וחלוקה מחדש ושינוי בינוי ברח' 

 בית יוסף
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המקומית  5891 –והבניה, תשכ"ה 
ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית -לתכנון ולבניה בני
אביב, מופקדת תכנית מפורטת -לתכנון ולבנייה תל

 105-0259819 מספר:
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 /אגפים501, בב/מק/3/ס/501, בב/305/ב, בב/501בב/

 

 מ"ר 5149 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מקומית: בני ברק רשות

 4,9,9בית יוסף  כתובות: 
 49,10,891חלקה/ות: , 9583גוש: 

 

 מטרות התכנית: 
איחוד חלקות וחלוקה מחדש ושינוי בינוי עפ"י סעיף 

 א)א(:93
 (.5איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י סעיף ) . 5
 (.4שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף ) . 3
 (.9תוספת יח"ד עפ"י סעיף ) . 2
עפ"י  29תוספת קומות, שטח ויח"ד עפ"י תמ"א  . 4

 (.8סעיף )
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה, בשיעור שלא  . 1

 (54משטח המגרש עפ"י סעיף ) 30%יעלה על 
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 (.2הגדלת שטחים לצרכי ציבור עפ"י סעיף ) . 9
 (.8תוספת קומות עפ"י סעיף ) . 1

 

 עיקרי הוראות התכנית:
וחלוקה מחדש  10-ו 891, 49איחוד חלקות  א. 

 בהסכמת הבעלים.
 891( לחלקה 10הגדלת השטח הציבורי )חלקה  ב. 

 לצורך הקמת מבנה ציבור בבעלות פרטית.
בניין א'  -בנינים חדשים: למגורים 3תותר הקמת  ג. 

( 891בניין ב' )בחלקה -( ולפנימיה49)בחלקה 
([ 10])בנוסף לבנין ישיבה קיים בניין ג' )בחלקה 

 בשינויים הבאים:
 תוספת קומות:  .5

ה'( -קומות )ד' ו 3מגורים, תוספת  -לבניין א' 
 2-, מעבר ל29בהקלה וקומה ו' עפ"י תמ"א 

 קומות וקומת גג המותרות.
-קומות )ד' ו 3מבנה ציבור, תוספת  -לבניין ב' 

ה'( בהקלה ותוספת קומות ו' וגג  עפ"י תמ"א 
 קומות המותרות. 2-, מעבר ל29

 9-יח"ד בהקלה ו 3תוספת יח"ד בבניין א':   . 3
יח"ד  30כך שסה"כ יבנו  29יח"ד עפ"י תמ"א 

 )כולל דירות גג(.
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בשיעור  . 2

 משטח המגרש )כולל הקלות(. 30%של עד 
 שינוי בקווי בניין:  . 4

 מ'. 4.01 -מ' ל 2.10 -קו בניין צפוני מ
 מ'. 3.10 -מ' ל 1.00 -קו בניין מזרחי מ
 מ'. 4.40 -מ' ל 9.00 -קו בניין מערבי מ

ב' -תוספת שטחים, קומות ויח"ד בבנינים א' ו . 1
 .3.2ותיקוניה וכמפורט בסעיף  29עפ"י תמ"א 

 ב'.-תותר הקמת מרתף חניה לבניין א' ו . 9
ג' כמסומן בנספח -תותר מעבר בין בניין ב' ל . 1

 הבינוי.
ריסה ייהרסו כתנאי המבנים המסומנים לה . 9

להיתר בנייה תאום עם איכ"ס, לרבות לעניין 
 פינוי פסולת בניין.

הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתרי הבנייה  . 8
לרבות לגבי עיצוב אדריכלי, ציפוי חזיתות 

 בחומרים קשיחים, פיתוח שהשטח וכדו'.
חדרי הגג ו/או דירות הגג והסוכות יותרו עפ"י  . 50

 ות.התכניות התקפ
לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר  . 55

 למותר עפ"י תכנית זו, וזו תהיה סטיה ניכרת.
לא יותרו בליטות מעבר לקווי הבניין, למעט  . 53

 סוכות ומרפסות שמש עפ"י תכניות תקפות.
הוראות תכנית זו יחולו על בניינים חדשים  . 52

 בלבד.
 9-יפחת מ המרווח בין הבניינים הציבוריים לא . 54

מ' למעט באזור הגשר המחבר בין שני 
 הבניינים.

 49רמפת הירידה למרתף החניה שבחלקה  . 51
וכמסומן  891תותר בחלקה בתוך חלקה 

 בנספח הבינוי.
תותר בליטת מדרגות של בניין הפנימיה )בניין  . 59

 ב'( מעבר לקווי בניין וכמסומן בנספח הבינוי.

, בימים ובשעות כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו 
נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500
פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 

-עדה המקומית לתכנון ולבניה בניבעיתונים, למשרד הו
 .02 –1119118ברק, טל' -, בני55ברק, רח' דוד המלך 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 , תל אביב(.531)כתובת: קריית הממשלה, דרך בגין 

 

תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן ה
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י 
עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( 

יקת של , וכן יש לציין טלפון וכתובת מדו5898-תשמ"ט
 המתנגד. 

 
 

 ברק-מרחב תכנון מקומי בני
  מספר הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

0232444-501  
 0שם התכנית: שינויים ברח' אהבת שלום 

 0232444-501תכנית מס' 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המקומית  5891 –והבניה, תשכ"ה 
ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית -לתכנון ולבניה בני

 אביב, מופקדת -לתכנון ולבנייה תל
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 2502, בב/מק/2051/פ, בב/מק/501/ב, בב/מק/501בב/

 

 מ"ר 5258 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: בני ברק

 41עזרא  – 9,9שלום כתובות: אהבת 
 149חלקה/ות: , 9580גוש: 

 

 מטרות התכנית: 
 (.9א)א()93תוספת דירת גג עפ"י סעיף  א. 
שינויי בינוי לרבות ביטול נסיגות עפ"י סעיף  ב. 

 (.1א)א()93
 

 עיקרי הוראות התכנית:
תותר תוספת דירת גג בקומת הגג )שלא ממנין  . 5

 יח"ד המותרות במגרש( כמסומן בבינוי.
שטח דירת הגג יכלול את שטחן העיקרי של חדרי  . 3

 הגג המותרים עפ"י תכניות תקפות.
הנסיגות יהיו עפ"י התכניות התקפות למעט לכיוון  . 2

 דרום ובהתאם לנספח הבינוי.
 בינוי הסופי יתואם עם מהנדס העיר בהיתר הבנייה.ה . 4
לא תותר כל בנייה מעל לדירת הגג, למעט מתקנים  . 1

 טכניים עפ"י תכניות תקפות.
חלוקה או תוספת של יח"ד מעבר למותר עפ"י  . 9

 תכנית זו תהא סטייה ניכרת.
 

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין 
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בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו 
אי לכך על פי סעיף נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכ

ימים ממועד  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500
פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 

-בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני
 .02 –1119118ברק, טל' -, בני55ברק, רח' דוד המלך 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 , תל אביב(.531ממשלה, דרך בגין )כתובת: קריית ה

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י 
עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( 

, וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של 5898-תשמ"ט
 המתנגד. 

 
 

 ברק-מרחב תכנון מקומי בני
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 0200050-501: 'מס שם התכנית: תכנית מפורטת
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית מפורטת  5891 –והבניה, תשכ"ה 
 .105-0209019מספר: 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 3/מ/501, בב/מק/951, בב/910/ב, בב/501בב/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 מ"ר 1939 

 רשות מקומית: בני ברק
 11,  מבצע קדש 38, 31, 31    ברוך הירשכתובות:  

 חלקי 519חלקה/ות:   9501גוש:   
 שלם 311חלקה/ות:   9501גוש:   
 חלקי 319חלקה/ות:   9501גוש:   

 

 מטרות התכנית:
 (. 5()59א)א()93תוספת שטח עיקרי עפ"י סעיף 

 

  עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר או על  100תוספת שטח עיקרי שלא יעלה על  ( 5 

משטח המגרש )לפי השטח הקטן( לצורך  30%
 השלמת בנייה של קומה חלקית במבנה המסד. 

כל התנאים של התכניות התקפות, לרבות תכנית  ( 3
, לגבי התנאים להיתר, איכות הסביבה, 951בב/

עיצוב אדריכלי, שימושים וכדו' יישארו בתוקף כל 
 עוד לא שונו במפורש בתכנית זו.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 1522ובילקוט הפרסומים מספר  38.50.51

 . 39.50.51 , בתאריך109
 

התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית 
, בני ברק, 55לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 

, ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל 02-1119491טל' 
 , תל אביב. כל 531אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 

 

מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 האמורים פתוחים לקהל. 

 

 חנוך זייברט
 יו"ר הועדה המקומית

 בני ברק לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 

 3300הר/מק/ – 0321312-504הר/ 
לחוק התכנון  551נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 3399הר/מק/ – 104-0328382מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  5399כפיפות   הר /  

 / א  5921כפיפות   הר / 
 / ד  5921כפיפות   הר / 

  5944שינוי   הר / 
 / א  3000כפיפות   הר / 
 / ב  3000כפיפות   הר / 
 / מ  3000כפיפות   הר / 
 / א  312כפיפות   הר / 

 / ב  5921כפיפות   הר / מק / 
 / מב  3000כפיפות   הר / מק / 
 / מע 3000כפיפות   הר / מק / 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 הרצליהרשות מקומית: 

 הרצליהישוב: 
 ממערב, -לול בין הרחובות רש"י מתחם הכ

 מצפון,  -אורי גרינברג
 304, 505, 500, 85חלקות 

 מדרום , שביל שד"ל ממזרח. 9139בגוש 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 512עד:   548מחלקה:   9139גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 מ'.  1 -מ' ל 9מ  510-512שינוי קו בנין אחורי לחלקות 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
עמוד   ,1538ובילקוט פרסומים מספר  50/01/3051

 .  30/50/3051, בתאריך 114
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
,  ובמשרדי 33לתכנון ובניה הרצליה רח' סוקולוב 

 ,125 אביב, כתובת: בגין-הועדה המחוזית, מחוז תל
. כל המעונין רשאי לעיין 1923191-02טלפון אביב -תל

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 לקהל.  

 

 משה פדלון
 יו"ר הועדה המקומית

 הרצליה לתכנון ולבנייה
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בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו 
אי לכך על פי סעיף נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכ

ימים ממועד  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500
פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 

-בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני
 .02 –1119118ברק, טל' -, בני55ברק, רח' דוד המלך 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 , תל אביב(.531ממשלה, דרך בגין )כתובת: קריית ה

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י 
עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( 

, וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של 5898-תשמ"ט
 המתנגד. 

 
 

 ברק-מרחב תכנון מקומי בני
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 0200050-501: 'מס שם התכנית: תכנית מפורטת
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית מפורטת  5891 –והבניה, תשכ"ה 
 .105-0209019מספר: 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 3/מ/501, בב/מק/951, בב/910/ב, בב/501בב/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 מ"ר 1939 

 רשות מקומית: בני ברק
 11,  מבצע קדש 38, 31, 31    ברוך הירשכתובות:  

 חלקי 519חלקה/ות:   9501גוש:   
 שלם 311חלקה/ות:   9501גוש:   
 חלקי 319חלקה/ות:   9501גוש:   

 

 מטרות התכנית:
 (. 5()59א)א()93תוספת שטח עיקרי עפ"י סעיף 

 

  עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר או על  100תוספת שטח עיקרי שלא יעלה על  ( 5 

משטח המגרש )לפי השטח הקטן( לצורך  30%
 השלמת בנייה של קומה חלקית במבנה המסד. 

כל התנאים של התכניות התקפות, לרבות תכנית  ( 3
, לגבי התנאים להיתר, איכות הסביבה, 951בב/

עיצוב אדריכלי, שימושים וכדו' יישארו בתוקף כל 
 עוד לא שונו במפורש בתכנית זו.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 1522ובילקוט הפרסומים מספר  38.50.51

 . 39.50.51 , בתאריך109
 

התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית 
, בני ברק, 55לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 

, ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל 02-1119491טל' 
 , תל אביב. כל 531אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 

 

מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 האמורים פתוחים לקהל. 

 

 חנוך זייברט
 יו"ר הועדה המקומית

 בני ברק לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 

 3300הר/מק/ – 0321312-504הר/ 
לחוק התכנון  551נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 3399הר/מק/ – 104-0328382מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  5399כפיפות   הר /  

 / א  5921כפיפות   הר / 
 / ד  5921כפיפות   הר / 

  5944שינוי   הר / 
 / א  3000כפיפות   הר / 
 / ב  3000כפיפות   הר / 
 / מ  3000כפיפות   הר / 
 / א  312כפיפות   הר / 

 / ב  5921כפיפות   הר / מק / 
 / מב  3000כפיפות   הר / מק / 
 / מע 3000כפיפות   הר / מק / 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 הרצליהרשות מקומית: 

 הרצליהישוב: 
 ממערב, -לול בין הרחובות רש"י מתחם הכ

 מצפון,  -אורי גרינברג
 304, 505, 500, 85חלקות 

 מדרום , שביל שד"ל ממזרח. 9139בגוש 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 512עד:   548מחלקה:   9139גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 מ'.  1 -מ' ל 9מ  510-512שינוי קו בנין אחורי לחלקות 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
עמוד   ,1538ובילקוט פרסומים מספר  50/01/3051

 .  30/50/3051, בתאריך 114
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
,  ובמשרדי 33לתכנון ובניה הרצליה רח' סוקולוב 

 ,125 אביב, כתובת: בגין-הועדה המחוזית, מחוז תל
. כל המעונין רשאי לעיין 1923191-02טלפון אביב -תל

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 לקהל.  

 

 משה פדלון
 יו"ר הועדה המקומית

 הרצליה לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי קרית אונו
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

0224422-500 
התכנון לחוק  551נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 , בדבר אישור תכנית מפורטת5891 -והבניה, תשכ"ה 
תוספת יח"ד הרוגי מלכות בבל  - 109-0224422מספר 

 והכלנית.
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: קרית אונו

 הרוגי מלכות בבל רחוב : הכלנית, 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 בחלקן 34עד:    33מחלקה:    9485גוש:   
 בשלמות 23עד:    23מחלקה:    9485גוש:   
 בחלקה 93עד:    93מחלקה:    9485גוש:   
 בחלקה 99עד:    99מחלקה:    9485גוש:   
 בשלמות 85עד:    98מחלקה:    9485גוש:   
 בחלקה  84עד:    84מחלקה:    9485גוש:   
 בשלמות 19עד:    19מחלקה:    9489גוש:   
 בשלמות 18עד:    18:   מחלקה 9489גוש:   

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
מתן אפשרות לתוספת דירות קטנות בפרויקט פינוי בינוי 

 הרוגי מלכות בבל/הכלנית ע"י:
יח"ד  59 -ב  205Cהגדלת מס' יח"ד בתא שטח  .5

 .549 -ל -ל 539 -מ
 יח"ד בכל בניין. 8 

)בנין הכלנית(  505Bהגדלת מס' יח"ד בתא שטח  .3
 יח"ד. 555 -יח"ד ל 503 -יח"ד מ 8 -ב

 יח"ד שייבנו בבניין הכלנית. 59
 205Cקומות בבניינים בתא שטח  3תוספת של  .2

 קומות מעל הכניסה הקובעת. 51 -ל
הגדלת השטח העיקרי למגורים בתא שטח  .4

205C  מ"ר. 100 -ב 
תוספת שטחי שירות תת קרקעיים מתחת לדרך  .1

( לצורך הקמת חניון 109, 102קיימת )תאי שטח 
 ציבורי תת קרקעי.

מ"ר  110ניוד  - 403בתוכנית קא/ 9.9שינוי סעיף  . 9
 .205Cלתא שטח   305שטח עיקרי מתא שטח 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 1511 ובילקוט פרסומים מספר  30/55/3051

 . 38/55/3051, בתאריך 5401
 

קומית התכנית האמורה נמצאת: במשרדי הועדה המ
 45. כתובת: רח' יצחק רבין וקרית אונ לתכנון ובניה

ובמשרדי הועדה  .02-1255341קריית אונו, טלפון: 
 531המחוזית, מחוז תל אביב, כתובת: דרך מנחם בגין 

. כל המעוניין רשאי 02-1923190אביב, טלפון: -תל
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 לקהל.  
 
 
 

 מרחב תכנון מקומי קרית אונו
 מספר  תוכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

0224133-500 
לחוק התכנון  551נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תוכנית מפורטת , בדבר אשור5891 -והבניה, תשכ"ה 
הפיכת   - 40רח' שלמה המלך  - 109-0224133מספר 

 שטח שירות לשטח עיקרי למסחר.
 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 רשות מקומית: קרית אונו

 40רחוב: שלמה המלך 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 בשלמות 285עד:   285מחלקה:   9480גוש:   

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
המרת שטח שירות למסחר לשטח עיקרי למסחר 

 מ"ר ללא שינוי בקונטור המבנה הקיים. 51בהיקף של 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
    ,  עמוד 1528   ובילקוט פרסומים מספר   04/55/3051

 . 04/55/3051, בתאריך 893
 

התכנית האמורה נמצאת: במשרדי הועדה המקומית 
 45לתכנון ובניה "קרית אונו". כתובת: רח' יצחק רבין 

עדה ובמשרדי הו .02-1255341קריית אונו, טלפון: 
 531המחוזית, מחוז תל אביב, כתובת: דרך מנחם בגין 

. כל המעוניין רשאי 02-1923190אביב, טלפון: -תל
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 לקהל.  
 

 ישראל גל
 יו"ר הועדה המקומית

 קריית אונו לתכנון ולבנייה
 
 

 מחוז  חיפה
 

 מרחב תכנון מקומי עירון
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תוכנית מתאר

וק התכנון  לח 98נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891והבניה, התשכ"ה 

המקומית לתכנון   לתכנון ולבניה חיפה  ובמשרדי הועדה
, 214-0238394ולבניה עירון, מופקדת תכנית מס' 

 /במ334מתאר מס'  ען/ שינוי לתוכניות
 

 אום אל פחםהשטחים הכלולים בתוכנית  ומקומם:  
 

 גושים וחלקות:  
 חלקות בשלמותן חלק מגוש מוסדר

30401 1 
 

 עיקרי הוראות התוכנית: 
 .30%הכולל המותר לבנייה בשיעור הגדלת השטח  (א
 (.יחידות הדיור ) הוספת יחידה אחת הגדלת מספר (ב
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 שינוי בקווי בניין לעניין בנייה קיימת . (ג
 שינוי בהוראות בדבר בינוי . (ד
 שינוי בהוראות בדבר גובה מבנים . (ה

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות 
כל מעוניין  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את בקרקע
עצמו נפגע על ידי התוכנית , וכן כל הזכאי לכך עלפי 

 י להגיש התנגדות תוך חודשייםלחוק רשא 500סעיף 
המאוחרת בין הפרסומים  ממועד  פרסומה של ההודעה

 345עירון ת.ד.  , למשרדי הועדה המקומיתבעיתונות
העתק  04 -9215198, טל. 20031מיקוד  עארה

המחוזית חיפה רח'  ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 .04 - 9922449א' טל.   51ים -פל

 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתוכנית לא 
תצהיר המאמת  הוגשה בכתב , בפירוט הנמקות ובלווי

 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 

 נאדר יונס
 יו"ר הועדה המקומית

 ואדי עארה –עירון  לתכנון ולבנייה
 
 

 מחוז  מרכז
 

 מרחב תכנון מקומי נתניה
 בדבר הכנת תכנית מפורטת: מספר הודעה 

0134415-400 
 רחוב שכטרמן - 22/100נת/מק/ -התכנית:שם 

וק התכנון לח 11נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, 22/190נת/מק/, שם התכנית: 5891-והבנייה, תשכ"ה

 רחוב שכטרמן
 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
 נתניה. -רשות מקומית 

  אזה"ת ק. אליעזר שכונה:  9 האורזים רחוב:
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 49חלקות במלואן:  9324גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
-התשכ"הלחוק התכנון והבניה  11הודעה עפ"י סעיף 

כי הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה החליטה  5891
על הכנת תכנית מפורטת המשדרגת את אזור 
התעשייה  קריית אליעזר על ידי המשך רחוב שכטרמן 

, 3ת, אל כביש רוחב המרכזי של אזה"מערבה כציר 
. ובנוסף, מתוכננת דרך 9324בגוש  49דרך חלקה 

גישה מרחוב האורזים אל חניון תחנת הרכבת בחלקה 
 הדרום מערבי של חלקה זו.

 
 
 
 
 

 מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר תנאים להיתרי בניה עד להפקדת 

 0134415-400מפורטת מספר  תכנית
 שכטרמןרחוב  - 22/100נת/מק/ -שם התכנית:

לחוק התכנון  19נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי הוועדה המקומית לתכנון  5891 -והבנייה, תשכ"ה 

ולבנייה נתניה קבעה תנאים בתחום תכנית מפורטת: 
 - 22/190נת/מק/ -שם התכנית:  409-0534481מספר 

 כדלקמן:רחוב שכטרמן 
 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
 נתניה. -רשות מקומית 

  אזה"ת ק. אליעזר שכונה:  9 האורזים רחוב:
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 49חלקות במלואן:  9324גוש: 

 

 התנאים כדלקמן:
ניתן לאשר בקשות להיתרי בניה ושימושים חורגים,   -

 המתבססות על מבנים קיימים בשטח.
מתן היתרי בניה חדשים, יתאפשר עפ"י שיקול   -

העיר, תוך התחשבות בתוואי דעתו של מהנדס 
המתוכנן בהמשך רחוב שכטרמן מערבה  הכביש

ברוחב  3לכביש  9324בגוש  49החוצה את חלקה 
 מ'. 20

מתן היתרי בניה חדשים, יתאפשר עפ"י שיקול   -
 דעתו של מהנדס העיר, תוך התחשבות בדרך

מ' מרחוב האורזים אל חניון  51גישה ברוחב של 
של חלקה  הדרום מערביתחנת הרכבת  בחלקה 

 .9324בגוש  49
לא תותר בניה חדשה בתחום המיועד להרחבת   -

 רחוב שכטרמן ולדרך גישה לחניון תחנת הרכבת.
שנים על פי  1יותרו שימושים חורגים עד   -

 השימושים הקיימים.
 

כל מעונין רשאי לעיין בתנאים במשרדי הועדה המקומית 
ק. ספיר, נתניה, טלפון:  ,  אזה"ת9לתכנון ובניה, הצורן 

 55.20עד  9.20בימים א,ד,ה משעה  - 08-9902510
כל מעונין בקרקע  .59.00עד  53.00וביום ב, משעה 

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
רשאי להגיש ערר למשרדי הועדה ערר  על ידי התנאים,

 09-8199444, רמלה, טלפון: 85לכתובת: רח' מוצקין 
והעותק למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, הצורן 

 , אזה"ת ק. ספיר, נתניה.9
 

 ש. שר
 יו"ר ועדת המשנה

 לתכנון ולבנייה נתניה
 
 
 
 
 
 
 



3209 ילקוט הפרסומים 7199, כ"ט בשבט התשע"ו, 8.2.2016 

 מרחב תכנון מקומי פתח תקווה
הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מתאר מספר 

0212303-410 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המקומית , 5891 -תשכ"הוהבניה , 
המחוזית לתכנון ולבניה פתח תקווה, ובמשרדי הועדה 

לתכנון ולבניה מחוז המרכז, מופקדת תכנית שינוי 
 450-0252393מתאר מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:   
  3000כפיפות    

  54/  3000שינוי   במ / 
 34/  45שינוי   פת / מק / 

 

 חלקות:גושים 
 שלם 203עד:   203מחלקה:   9212גוש:  

 שלם 231עד:   231מחלקה:   9212גוש:   
 

 כתובות: 
 .30, 59הפלמ"ח  מס' בית:  
 

 מטרות התכנית:
, תוספת  231ו  203תוכנית לתוספת יח"ד בחלקות 

קומות ,שינוי בקווי בניין והרחבת דרך בתוואי קיים מבלי 
סך השטחים העיקריים המותרים ע"פ תב"ע  לשנות את

 תקפה 
 

 :הוראות התוכנית
 : 231בחלקה 

יח"ד ללא  8ל  9הגדלת מס' יחידות הדיור מ  .5 
תוספת סך השטחים  העיקריים המותרים לבניה, 

  9א )א(. 93ע"פ סעיף
: שינוי בקו בנין 4א )א(. 93שינוי בקו בניין ע"פ סעיף .3 

מ' לכיוון  3 הדרך:הקבוע בתכנית עקב הרחבת 
לכיוון דרום  3.1קומות.  1-מ' ל1צפון במקום 

מ' לכיוון מערב  במקום  2.9קומות,  1-ל 4במקום 
 1מ' ל 1מ' לכיוון מזרח במקום  4קומות.  1-מ' ל 4

 קומות. 
חלקית  במקום קומת ח. על הגג, ע"פ  1קומה  . 2 

 א . 4א )א(. 93סעיף
ית בת תוקף, הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנ . 4 

  3א )א(. 93ע"פ סעיף
 

 :203בחלקה 
יח"ד ללא  8ל  9הגדלת מס' יחידות הדיור מ  .5

תוספת סך השטחים  העיקריים המותרים לבניה  , 
  9א )א(. 93ע"פ סעיף

: שינוי בקו בנין 4א )א(. 93שינוי בקו בניין ע"פ סעיף .3
 1-מ' ל4מ' לכיוון צפון במקום  2.9הקבוע בתכנית: 

מ' 2.9קומות ,  1-ל 1לכיוון דרום במקום  4קומות. 
מ' לכיוון  4קומות.   1מ' ל  4לכיוון מערב במקום 

 קומות.  1מ' ל 1מזרח במקום 
חלקית  במקום קומת ח. על הגג, ע"פ  1קומה  .2

 א . 4א )א(. 93סעיף
הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף,  .4

  3א )א(. 93ע"פ סעיף
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במח' מידע תכנוני 
בבניין העירייה ע"פ זימון תורים מראש 

. בימים ובשעות שהמשרדים 02:8012555בטלפון:
האמורים פתוחים לקהל. ניתן לעיין בתכנית גם באתר 

מרכז  –תקווה בדר הבאה: הנדסה -של עיריית פתח
המעוניין כל  איתור תוכניות בניין עיר. –מידע תכנוני 

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התכנית , וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  90לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ממועד פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים  

בניין , די הועדה המקומית לתכנון ובניהבעיתונים, למשר
רחוב העלייה   239חדר  4קווה קומה עיריית פתח ת

שעות קבלת קהל: בימים א, ג,   תקווה.-פתח 5השנייה 
, ביום ג' אחה"צ  בשעות  53.00 – 9.20ה,  בשעות: 

  02-8012555 -טלפון  59.00 – 59.00
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנימוקים ובלווי  תצהיר עו"ד 

ם מת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאהמא
דויות לתכנית סדרי נוהל בהתנגלתקנות התכנון והבניה )

 .5898 –עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות חוקר וסדרי
 
 

 תקווה-מרחב תכנון מקומי פתח
הודעה בדבר אישור שינוי לתכנית מתאר מקומית 

 4100322303מספר 
לחוק התכנון  551נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

שינוי לתכנית , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 4500322393מספר מתאר מקומית 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  5314שינוי   

 3000כפיפות   
 

 כתובות: 
 28עד ארבע ארצות  מס' בית:   ו 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 391עד:   391מחלקה:   9258גוש:  

 

 מטרת התכנית: 
 -תוספת שימוש למבנה קיים במגורים א' למסחר  . 5 

 מספרה בצידו המערבי של המגרש. 
 .קביעת תנאים במבנה . 3  

 הריסת סככות מחוץ לגבולות המגרש.  .2
 

 עיקרי הוראות התכנית 
תוספת שימוש למגורים א' למספרה )המבנה  .5 

 (. a מסומן בתשריט
 שינוי בקווי בניין לפי מצב קיים.  .3 
קביעת תנאים לשימוש במבנה הקיים . )המבנה  .2 

 ( b -מסומן בתשריט 
 הריסת סככות מעבר לגבולות המגרש.  .4 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד '1091ובילקוט פרסומים מספר  53/09/3051

 05/01/3051, בתאריך 9890
 



ילקוט הפרסומים 7199, כ"ט בשבט התשע"ו, 8.2.2016  3210

בעירית פ"ת ע"פ   במח' מידע ניתן לראות התכנית 
ובמשרדי  02-8012555קביעת תור מראש בטלפון 

, רמלה, 85הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  09-8199444טלפון: 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  
 
 

 תקווה-מרחב תכנון מקומי פתח
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר 

0340111-410 
לחוק התכנון  551נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 450-0349881מספר מקומית 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  3000שינוי    

 ג 1/  5350שינוי   
 54/  3000שינוי   במ / 

 

 כתובות: 
 50חזון איש  מס' בית:   

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 399עד:   399מחלקה:   9404גוש:  

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד  52קביעת הוראות הבניה למבנה בן 

 הרחבת דרך 
 

 עיקרי הוראות התוכנית 
יח"ד לפי סעיף  52 -יח"ד ל 8 -תוספת יח"ד מ . 5

 ( 9א.)א()93
 ( 3א.)א()93הרחבת דרך לפי סעיף  . 3
 . מ' 3.10 -ח )חזית( לקביעת קו בנין לכיוון צפון מזר . 2

 9.0 -קביעת קו בנין לכיוון דרום מערב )לאחור( ל
 מ' 

 מ'  4.0-קביעת קו בנין לכיוון צפון מערב )לש.צ.פ( ל
מ'  4.0 -קביעת קו בנין לכיוון דרום מזרח )לצד( ל

מ' לפי סעיף  1.0 -ח' ל-ו' ולקומות ז'-לקומות א'
 ( 4א.)א()93

( לפי 30%מ"ר )  542.90תוספת שטח עיקרי  . 4
 ( 5()א()59א.)א()93סעיף 

 ( 9א.)א()93לפי סעיף  מ"ר 590תוספת שטח שירות  . 1
קומות  מלאות, שתי  1 -קביעת מספר קומות ל . 9

 4ק' ע"ע במקום  9קומות חלקיות וחדרי גג סה"כ 
 ( 1א.)א()93קומות ע"ע ודירת גג. לפי סעיף  

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, 213עמוד    1531ובילקוט פרסומים  04/08/3051

 51/50/3051בתאריך 
 

בעירית פ"ת ע"פ   ח' מידעבמ ניתן לראות התכנית 
ובמשרדי ' 02-8012555קביעת תור מראש בטלפון 

, רמלה, 85רצל הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: ה
כל המעוניין רשאי לעיין בה  '09-8199444טלפון: 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  
 

 תקווה-מרחב תכנון מקומי פתח
 מפורטת מספרהודעה בדבר אישור תכנית 

 0305151-410 
לחוק התכנון  551נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 450-0391511מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 192שינוי   , 3000כפיפות   

 

 כתובות: 
 51פינסקר  מס' בית:   

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 88עד:    88מחלקה:    9211גוש:   
 שלם 500עד:   500מחלקה:   9211גוש:   
 שלם 505עד:   505מחלקה:   9211גוש:   
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד קיימות בהיתר .כך  53ד ל יח" 59כנית לתוספת ת
דירות קטנות בשטח  34"כ ומתוכן היח"ד בס 39 יהיוש

וקומה חלקית  תוספת קומה מלאה -מ"ר. בנוסף  11של 
 הקומות שאושרו בהקלה בהיתר הבניה.  9מעל 

 

 עיקרי הוראות התכנית 
 52המותרות בתוכנית מ  הגדלת מס' יחידות הדיור .5

  9א )א(. 93, ע"פ סעיףיח"ד 39ל 
: שינוי בקו בנין 4א )א(. 93שינוי בקו בניין ע"פ סעיף . 3

 9מ' לכיוון צפון ודרום ל  9.0הקבוע בתכנית: 
 קומות  4-מ' ל 4קומות במקום 

קומות   3קומות שאושרו .  9קומות) מעל  3תוספת  . 2
 קומות מעל קומות מרתף ומסחר. 9בהקלה( סה"כ 

  1א )א(. 93ע"פ סעיף
  5א )א(. 93ע"פ סעיףאיחוד חלקות בהסכמה  . 4
מ"ר עיקרי ממסחר למגורים במסגרת  12העברת  .1

שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתוכנית אחת 
מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר 
בתוכנית ובתנאי שהשטח הכולל המותר לבניה, 

.ע"פ  10%-בכל יעוד קרקע, לא יגדל ביותר מ
  9א )א(. 93סעיף

ות ע"פ יקרי  עבור תוספת קומשטח ע 8%תוספת  .9
שאושרו בהקלה  55%-)בנוסף ל 59א )א(. 93סעיף

 (  30%סה"כ - 3053325(3בהיתר מס' )
   9א )א(.93ע"פ סעיף מ"ר שטחי שירות 540תוספת  . 1

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 1531ובילקוט פרסומים מספר  39/09/3051

 51/50/3051, בתאריך 212
 

בעירית פ"ת ע"פ , במח' מידע ניתן לראות התכנית 
ובמשרדי , 02-8012555קביעת תור מראש בטלפון 

, רמלה, 85רצל הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: ה
כל המעוניין רשאי לעיין בה , 09-8199444טלפון: 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  
 

 אוריאל בוסו
 הועדה המקומיתיו"ר 

 לתכנון ובנייה פתח תקווה
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 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר 

 0111040-412- 34/ב/10/1רצ/ מק/
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

שינוי תכ' מתאר  , בדבר אישור5891 -והבניה, תשכ"ה
 452-0551949 – 34/ב/50/5מספר רצ/ מק/

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 38/5/5רצ/מק/  שינוי לתוכנית

 21/5/5רצ/מק///   
 /א5/ב/50/5רצ/   
 /ב50/5רצ/   

 5/31/5/5 רצ/מק/   כפיפות
  24/5/5רצ/מק/   
 9/ו/5/5רצ/    
 /א5/ב/50/5רצ/   
 /ב50/5רצ/   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 לציוןרשות מקומית: ראשון 

 כתובות: התורמוס, ראשון לציון.
 

 חלקות בשלמותן:
 515ח"ח: , 593חלקה: , 1029גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין עילי בחזית קדמית עבור מרפסות בלבד 

 93מ'כמסומן בתשריט עפ"י סעיף  5.40-מ' ל 4 -מ
 (.4א)א()

 

פורסמה בעיתונות בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
 4995, עמוד 1034מספר  ובילקוט הפרסומים 54.1.51
 35.4.51 בתאריך

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
ראשל"צ, טלפון:  30הכרמל  לתכנון ולבניה ראשל"צ,

מחוז מרכז,  ובמשרדי הועדה המחוזית, 02-8141111
 טלפון:  , קרית ממשלה, רמלה,85כתובת: הרצל 

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  .09-8199444
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר 

 0305010-412 -2/11/4/100רצ/ מק/
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

שינוי תכ' מתאר  אישור, בדבר 1691 -והבניה, תשכ"ה
 452-0301010 2/51/4/599מספר רצ/ מק/

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 51/4/599רצ/מק/  שינוי לתוכנית

 5/5רצ/   כפיפות
 /יג5/5רצ/   
 59/5/5רצ/מק/   
 28/5/5רצ/מק/   
 /יד5/5/מק/רצ   
 4/599רצ/   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ראשון לציון. 1רח' לזרוב , רשות מקומית: ראשון לציון

 

 חלקות בשלמותן:
 358חלקה: , 9081גוש:   

 

 עיקרי הוראות התכנית:
לחוק התכנון  4א)א( 93שינוי קווי בנין עפ"י סעיף  .5

 והבניה.
 נקודתי עבור מכונת  -שינוי קו בנין צידי

-מ' ל 4שטיפה קיימת וסככות יבוש מקו בניין 
עפ"י המסומן בתשריט. שינוי קו הבניין  0

עבור סככות הייבוש יהיה עבור סככות 
פתוחות קרוי עליון בלבד, ללא אפשרות 

 סגירה בדרך כלשהי.
 .הריסת סככה עפ המסומן בתשריט 

 

אריך  רסמה בעיתונות בתהודעה על הפקדת התכנית פו
 3859, עמוד 9898 ובילקוט הפרסומים  33.5.51
 35.5.51בתאריך 

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
ראשל"צ, טלפון:  30הכרמל  לתכנון ולבניה ראשל"צ,

מחוז מרכז,  ובמשרדי הועדה המחוזית, 02-8141111
 טלפון:  , קרית ממשלה, רמלה,85כתובת: הרצל 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים כל  .09-8199444
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר

 0314421-412 – 11/0/1רצ/ מק/
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

' מתאר שינוי תכ , בדבר אישור5891 -והבניה, תשכ"ה
 452-0314425 – 15/9/5מספר רצ/ מק/מק/

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 5/5רצ/  שינוי לתוכנית

 /יג5/5רצ/   כפיפות
 9/5רצ/   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: ראשון לציון

 , ראשון  לציון.38כתובות: צ"ג  בנות 
 

 לקות בשלמותן:ח
 5041חלקה: , 2838גוש:   

 

 עיקרי הוראות 
 93שינוי בקווי בניין להסדרת מצב הקיים, עפ"י סעיף 

 ( לחוק התכנון ןהבניה.4א)א()
שינוי קו בניין צדי ימני עבור מדרגות בלבד,  .א

 עפ"י המסומן בתשריט.
מ', עפ"י המסומן  3.9-שינוי קו בניין צדי ימני ל .ב

 בתשריט.
מ', עפ"י המסומן  4.8שינוי קו בניין אחורי ל .ג

 בתשריט.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
 1810עמוד 1083ובילקוט הפרסומים מספר   52.9.51

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
ראשל"צ, טלפון:  30הכרמל  לתכנון ולבניה ראשל"צ,

מחוז מרכז,  ובמשרדי הועדה המחוזית, 02-8141111
 טלפון: ממשלה, רמלה, , קרית85כתובת: הרצל 

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  .09-8199444
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר 

 0211314-412  1/01/1רצ/ מק/
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

שינוי תכ' מתאר  , בדבר אישור5891 -תשכ"הוהבניה, 
 452-0251354  5/95/5מספר רצ/ מק/

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 4/ ב/ 24תמא/   כפיפות לתוכנית

 5/ 5רצ/    
 / יג5/ 5רצ/    

 95/ 5רצ/ 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: ראשון לציון

 שכונה: האירוס ראשון לציון  
 

 חלקות בשלמותן:
 בשלמות     149, 111 חלקות: ,חלק 2831גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים כמשמעותם  .5

בסימן ז' לחוק וכן תכנית שהמגרשים הנכללים בה 
הם בבעלות אדם אחד, ללא שינוי בשטח הכולל של 

 כל ייעוד קרקע.
 הוראות בינוי ועיצוב חזיתות. .3
 בנין. שינוי קוי .2

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך  
 9518עמוד  ,1081 ובילקוט הפרסומים 54/9/3051

 58/9/3051בתאריך  
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
ראשל"צ, טלפון:  30הכרמל  לתכנון ולבניה ראשל"צ,

מחוז מרכז,  ובמשרדי הועדה המחוזית, 02-8141111
 טלפון:  , קרית ממשלה, רמלה,85רצל כתובת: ה

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  .09-8199444
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 דב צור
 קומיתיו"ר הועדה המ

 ראשון לציוןיה ילתכנון ובנ
 
 
 
 
 

 מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר אישור תוכנית שינוי למתאר מספר 

 0151011-414רח/
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית שינוי 5891והבניה, תשכ"ה 
 - 5/29/א/110, רח/מק/454-0518915למתאר מספר, 

 . 9דרך יבנה 
 

 :המהווה שינוי לתכניות הבאות
   5/ ב /  3000כפיפות ל רח/
   3/ ג /  3000כפיפות ל רח/

 / י   3000שינוי ל רח/
   29/ א /  110שינוי ל רח/

   2/ ב /  3000כפיפות ל רח/מק / 
   2/ ג /  3000כפיפות ל רח/מק / 

  3/  4כפיפות ל רח/תמא / 
 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 רשות מקומית: רחובות

 9רחוב: דרך יבנה  מס' בית:    
 

 :גבולות התכנית
  שלם 323עד:     323מחלקה:, 2103גוש: 

 

 : התכניתמטרת 
קומות מעל קומת  9יחידות דיור,  53. הקמת בנין בן 5  

 קרקע + מרתף. 
 יחידות דיור.  1. תוספת 3
   .  30% -. הגדלת שטח עיקרי ב2

 

 :עיקרי הוראות התכנית
משטח המגרש שהם  30% -תוספת שטח עיקרי ב . 5

 895ל שמ"ר, כך שיהיה סה"כ שטח עיקרי  540
לחוק התכנון  5)א(59א)א(93מ"ר. לפי סעיף 

 והבניה. 
 53-יחידות דיור ל 1-הגדלת מס' יחידות דיור מ . 3

 . 9א)א( סעיף קטן 93יחידות דיור, לפי סעיף 
קומות על קומת עמודים  4-הגדלת מס' הקומות מ . 2

קומות מעל קומת קרקע + מרתף, לפי סעיף  9-ל
 א. 4א)א(סעיף קטן 93

 . 4א)א(סעיף קטן 93קווי בנין למרפסות, לפי סעיף  . 4
 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעתונים ביום 
 13בעמוד,    1551ובילקוט הפרסומים  33/08/3051

  35/08/3051בתאריך 
 

התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 09-8283384,טל: 3לתכנון ולבניה רחובות, רח' בילו 

,רמלה  85עדה המחוזית )כתובת הרצל ומשרדי הוו
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית  (.09-8199444טלפון: 

ובנספחים בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 פתוחים לקהל .
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 מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת שינוי למתאר 

 50/  400מק / מספר רח/
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת 

, 19/  400מק /  תוכנית שינוי למתאר מספר
ובילקוט  51/09/3053שפורסמה בעתונים ביום 

 .  03/09/3053בתאריך  1959בעמוד,  0הפרסומים 
 

 :המהווה שינוי לתכניות הבאות
   5/ ב /  3000כפיפות ל רח/

   400שינוי ל רח/
   3/ ב /  3000/מק / כפיפות ל רח

   1/ ב /  3000כפיפות ל רח/מק / 
  3/  4כפיפות ל רח/תמא / 

 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 59רחוב: פלמ"ח  מס' בית:   , רשות מקומית: רחובות

 

 :חלקות
  שלם 19עד:      19מחלקה:    2100גוש: 

 

 : מטרת התכנית
בשטחים  9% -, תוספת יחידות דיור ושינוי קוי הבנין

 העיקריים, ללא שינוי בשאר זכויות והוראות הבניה. 
 

 :עיקרי הוראות התכנית
הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום  . 5 

משטח  19%התכנית כך שניתן יהיה לבנות 
 המותרים.  10%המגרש במקום 

מ'  4מ' במקום  2-שינוי בקו בנין צדדי צפוני ל . 3 
מ'  9מ' במקום  1-מותרים ובקו בנין אחורי לה

המותרים, כמצוין בתשריט המצורף. קו בנין קדמי 
 מ'.  2ואחורי למרפסות יהיה 

יח"ד  4תוספת יחידות דיור כך שניתן יהיה לבנות  . 2 
 יח"ד המותרות.  3במקום 

 קביעת זכויות והוראות בניה.  . 4 
 

 חמים מלולר
 יו"ר הועדה המקומית

 רחובותלתכנון ולבנייה 
 
 

 מחוז  הצפון
 

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 0351412-300 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה כרמיאל, ובמשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ובניה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת מספר 

 ניוד שטחים.  -כרמי מכוש  - 309-0318412
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 59/55012מק/כר/ -ל שינוי

 

 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 בשלמות 394עד:   392מחלקה:   59841גוש:  
 חלקי 518עד:   518מחלקה:   59841גוש:  
 חלקי 319עד:   311מחלקה:   59841גוש:  
 חלקי 395עד:   390מחלקה:   59841גוש:  
 חלקי 391עד:   399מחלקה:   59841גוש:  
 עד:  בשלמותמחלקה:   59849גוש:  
 בשלמות 91עד:    91מחלקה:    59849גוש:  
 חלקי 541עד:   11מחלקה:    59849גוש:  
 מחלקה:  עד:  בשלמות 59885גוש:  
 בשלמות 528עד:   529מחלקה:   59885גוש:  
 בשלמות 590עד:   514מחלקה:   59885גוש:  
 בשלמות 595עד:   591מחלקה:   59885גוש:  
 בשלמות 591עד:   592מחלקה:   59885גוש:  
 בשלמות 589עד:   585מחלקה:   59885גוש:  
 בשלמות 303עד:   589מחלקה:   59885גוש:  
 בשלמות 309עד:   304מחלקה:   59885גוש:  
 בשלמות 309עד:   309מחלקה:   59885גוש:  
 בשלמות 353עד:   350מחלקה:   59885גוש:  
 בשלמות 359 עד:  359מחלקה:   59885גוש:  
 בשלמות 358עד:   358מחלקה:   59885גוש:  
 בשלמות 339עד:   339מחלקה:   59885גוש:  
 חלקי 540עד:   540מחלקה:   59885גוש:  
 חלקי 591עד:   595מחלקה:   59885גוש:  
 חלקי 593עד:   593מחלקה:   59885גוש:  
 חלקי 581עד:   581מחלקה:   59885גוש:  
 חלקי 302עד:   302מחלקה:   59885גוש:  
 חלקי 301עד:   301מחלקה:   59885גוש:  
 חלקי 308עד:   308מחלקה:   59885גוש:  
 חלקי 351עד:   352מחלקה:   59885גוש:  
 חלקי 359עד:   351מחלקה:   59885גוש:  
 חלקי 332עד:   330מחלקה:   59885גוש:  
 חלקי 331עד:   339מחלקה:   59885גוש:  

 

 יקרי הוראות התכנית: ע
ניוד שטחי בנייה בין מגרשי מגורים ללא שינוי במספר 

 יחידות הדיור וסה"כ השטחים כפי שהוגדרו בתוכנית
 המאושרת. 59/55012מק/כר/

 

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פרסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בי
כרמיאל, שד' קק"ל  –הועדה המקומית לתכנון ובניה 

. העתק ההתנגדות יומצא 04-8091914, טלפון:  500
 –למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה 

 (. 09-9109109נצרת עילית, טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב פרוט 

 העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
 



ילקוט הפרסומים 7199, כ"ט בשבט התשע"ו, 8.2.2016  3214

התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 
 .  5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 עדי אלדר
 יו"ר הועדה המקומית

 כרמיאללתכנון ולבנייה 
 
 

 מרחב תכנון מקומי נהריה
מפורטת מספר  הודעה בדבר הפקדת תכנית

 132ג/נה/מק/
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה נהריה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

מספר  מופקדת תכנית מפורטתובניה מחוז צפון, 
 532ג/נה/מק/

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 59שינוי לתוכנית   ג / במ /  
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 א'.52, רח' השקד נהריהרשות מקומית: 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
  92חלקה:    59521גוש:  
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
סגירת מרפסות בקומת הקרקע וקירוי מרפסות  . 5

 בקומות העליונות. 
 קביעת הוראות בניה.  . 3
 קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.  . 2

 

כל המעונין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
ם ממועד פירסומה של יו 90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
, נהריה 58נון ובניה, שד' הגעתון הועדה המקומית לתכ

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 04-8918985טלפון: 
הועדה המחוזית )כתובת: קרית הממשלה נצרת עלית, 

 (. 04 - 9109109טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .  5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 ג'קי סבג
 יו"ר ועדת המשנה

 נהריה לתכנון ולבנייה
 
 
 
 
 
 

 מרחב תכנון מקומי גולן
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

 0242522-311 
לחוק התכנון  551נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור  תכנית מפורטת 5891 -והבניה, תשכ"ה 
הסדרת ייעודי קרקע בין  - 358-0242122מספר 

 רמת מגשימים. -תעשייה קלה ומלאכה למבני משק
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 50081שינוי ג/
 1843שינוי ג/

 53231כפיפות ג/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: גולן

 רמת מגשימים רמת מגשימים , 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 10עד:    10מחלקה:    300000גוש: 

 

 מטרות התכנית: 
קרקע ע"י אחוד וחלוקה בין שטח למבני  הסדרת יעודי

משק לשטח מלאכה ותעשייה קלה והסטת דרך 
 מאושרת עקב מבנה קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
אחוד וחלוקה בין שטח מבני משק לשטח מלאכה  . 5

 .5)א(א93ותעשיה קלה,לפי סעיף 
הסטת דרך מאושרת ע"י אחוד וחלוקה עקב מבנה  . 3

 .5)א(א93סעיף  קיים.לפי
 הסדרת קווי בנין לפי הקיים. . 2
 מתן הוראות והנחיות בינוי בהתאם. . 4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
,  בתאריך 5151מספר ובילקוט פרסומים  31/50/3051
32.53.3051 

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
טל'  5380000תה: קצרין לתכנון ובניה "גולן" , שכתוב

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון,  04-9898153
-04כתובת: קרית הממשלה נצרת עילית, טלפון: 

. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 9109109
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 
 אלי מלכה

 יו"ר הועדה המקומית
 גולןלתכנון ולבנייה 

 
 

 לתכנון ובניה גליל מרכזיהוועדה המקומית 
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 0201510-353 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891-והבניה, התשכ"ה
לתכנון ולבניה גליל מרכזי  מופקדת תכנית מפורטת 

 . 313-0205189בסמכות מקומית  מספר 
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 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 52130תכנית מס'  ג/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 מ.מ. גוליסרשות מקומית: 

 גוליסישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
  524, 523, חלקי חלקות: 59445גוש 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמה

 

ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם  כל המעונין
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המקומית לתכנון ובניה, גליל מרכזי שכתובתה: 

 409מרכז השווקים השוק העירוני מול מכבי אש ת.ד. 
העתק ההתנגדות יומצא  .04-8853935עכו  טלפון: 

למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים, נצרת 
 (. 04-9109109עלית, טלפון: 

 

א תדון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ול
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .  5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל מרכזי
 מפורטת מס':הודעה בדבר אישור תכנית 

 3/  12/  11443ג / מר /  
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית  5891 –והבניה, התשכ"ה 
 3/3052/51443ג/מר/מפורטת מס':

 

 התכנית זו מהווה שינוי / לתכניות הבאות: 
  9140+ג/ 51443ג/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
  גוליס ישוב: 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 81:חלקה 59444 גושים: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
  איחוד וחלוקה של מגרשים ללא הסכמת בעלים.  .5
כפר  59444בגוש  81החלפת שטחים בחלקה  .3

 גוליס
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
ובילקוט  )תאריך פרסום האחרון( 34/01/3051

בתאריך   149עמוד  1524 הפרסומים מס'
39/50/3051 

 

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
שכתובתה: מרכז שווקים מרכזי  –ניה גליל לתכנון וב

  'טל ,עכו ,490ד "השוק העירוני מול מכבי אש ת
וכן משרדי הועדה המחוזית, מחוז , 04-8853935

הצפון שכתובתה: לשכת התכנון המחוזית משרד 
 04-9109109 ל'טהפנים קריית הממשלה נצרת עילית 

וכל המעוניין רשאי לעיין בה, בימים ובשעות 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .  

 

 חסין פארס
 יו"ר הועדה המקומית

 מרכזי לתכנון ולבנייה גליל
 
 

 תכנון מקומי גליל עליוןמרחב 
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

0311200-352 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה גליל עליון, ובמשרדי הועדה המחוזית 

 לתכנון ובניה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת  
 .55מגרש  –כורזים  – 312-0358290ר מספ

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
  2944שינוי   ג/
  59511שינוי   ג/

  4/ב/24כפיפות   תמא/
  21כפיפות   תמא/
 8/3כפיפות   תממ/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מבואות החרמוןרשות מקומית: 

 כורזיםישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 חלקי 1עד:     1מחלקה:     52838גוש: 
 חלקי 4עד:     4מחלקה:     52824גוש: 

 

 מטרות התכנית:
 -מטרת התכנית הינה איחוד וחלוקה בהסכמה  .1

חלופי שטחים בן יעוד משק חקלאי למגורים מבלי 
 לשנות את זכויות הבניה. 

 בכורזים.  55שינוי הוראות קווי בנין ובינוי במגרש  .2
ליח"א בשטח המגורים  שינוי מספר הקומות המותר .3

 בלבד. 
שינוי הוראות קווי הבניה הקדמי, הצדדיים והאחוריים  .4

 גרש המגורים ובמגרש המשק החקלאי.במ
 להתיר קומת מרתף.  .5
יותר להעביר זכויות בניה למגורים בין שתי יחידות  .6

המגורים המאושרות בלי תוספת זכויות בניה על 
 המאושר. 
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 הוראות התכנית: 
 . 5א)א( 93איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים לפי סעיף 
 4א )א(  93שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית ע"פ סעיף 

 בשטח המגורים ובשטח המשק החקלאי.
מספר  -שינוי הוראות בינוי ליח"א בשטח שיעודו מגורים

 .1א )א( 93קומות, גובה בניה ע"פ סעיף 
מרתף ע"פ שינוי הוראות בינוי ביעוד מגורים לתוספת 

 .8א )א(  93סעיף 
לא תהיה הגבלה בחלוקת סך שטחי הבניה בין מבני 

 המגורים המותרים לבניה באזור המגורים.
 שינוי באורך חזית מגרש מינימלית.

ביטול הוראות החלוקה בשטחי הבניה המותרים לכל 
 קומה.

 

כל המעונין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
וחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, המשרדים האמורים פת

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 

יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 

ד.נ.  גליל  הועדה המקומית לתכנון ובניה, גליל עליון,
. העתק ההתנגדות 04-9959212, טלפון: 53500עליון 

יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: קרית 
 (.04-9109102הממשלה נצרת עלית , טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

אם לתקנות העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהת
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מרחב תכנון מקומי גליל עליון
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 0325020-352 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה גליל עליון, ובמשרדי הועדה המחוזית 

מספר מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת לתכנון ובניה 
 בריכת יובל.– 312-0321029

 

 מהווה שינוי לתכניות הבאות:ה
 51354שינוי   ג/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מבואות החרמוןרשות מקומית: 

 יובלישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 חלקי 32עד:    32מחלקה:    52329גוש: 

 

  מטרות התכנית:
. )א( 93הרחבת אתר למתקנים לאספקת מים על פי ס'  
 ( לחוק התכנון והבנייה בסמכות וועדה מקומית. 2( )5)
 

 
 

 הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית עם מגבלות  -

 בנייה ופיתוח לקרקע המיועדת למתקנים הנדסיים.
 הקמת בריכת מי שתייה. -
הגדרת הוראות הבינוי והפיתוח בשטח המיועד  -

 למתקנים הנדסיים.
 קביעת הנחיות לטיפול נופי ושיקום השטח. -

 

ן רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם יכל המעוני
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

בעיתונים, למשרדי  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
הועדה המקומית לתכנון ובניה, גליל עליון, ד.נ.  גליל 

. העתק ההתנגדות 04-9959212, טלפון: 53500עליון 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: קרית 

 (.04-9109102הממשלה נצרת עלית, טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
קות ובלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב פרוט הנמ

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מובחר-בני בן
 המשנה תועדיו"ר 

 לתכנון ולבנייה גליל עליון
 
 

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
אישור תכנית בסמכות הועדה המקומית הודעה בדבר 

 0343000-351מספר 
ק התכנון לחו 551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית בסמכות , 5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 311-0343900הועדה המקומית מספר  

 

  המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  9199ג / 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 ישוב: כפר כנא

 

 גושים / חלקות לתכנית: 
 חלקי 3עד:     3מחלקה:     51284גוש: 

 

     עיקרי הוראות התכנית:
 לשני מגרשים בהסכמה.     3/5/5. חלוקת מגרש 5
 . הקטנת גודל מגרש מינימאלי .    3
 . שינוי קווי בניין.    2
 .    59א)א(93. הגדלת אחוזי בניה לפי סעיף 4
 תכסית קרקע  . הגדלת 1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
,  עמוד 1083ובילקוט פרסומים מספר  01/09/3051

 . 53/09/3051, בתאריך 1811
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קומית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המ
, 1כתובת: רח' ציפורן , לתכנון ובניה מבוא העמקים

ובמשרדי הועדה , 04-9499191נצרת עילית. טלפון: 
נצרת  38ת: רח' מעלה יצחק מחוז צפון כתוב המחוזית,

כל המעונין רשאי לעיין בה  .04-9109102טל': עלית, 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 

 דאוד חאתם
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
 
 

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

0303122-350 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המקומית  , כי במשרדי הועדה5891-והבניה, תשכ"ה
לתכנון ובניה מעלה נפתלי, ובמשרדי הועדה המחוזית 

מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת מספר:  לתכנון ובניה
319-0393122 

 

 י לתכניות הבאות :  המהווה שינו
 59832שינוי   ג / 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
 ישוב :    גוש חלב

 

 חלקי 43עד:    43מחלקה:    54509גוש: 
 חלקי 99עד:    99מחלקה:    54509גוש: 
 חלקי 80עד:    80מחלקה:    54509גוש: 
 חלקי 85עד:    85מחלקה:    54509גוש: 
 שלם 83עד:    83 מחלקה:   54509גוש: 
 חלקי 82עד:    82מחלקה:    54509גוש: 

 

 4084.000       שטח התכנית : 
 

    מטרת התכנית : 
 שינוי תוואי שביל להולכי רגל מאושרת 

 

 עיקרי הוראות התכנית :
קביעת זכויות והוראות בניה באזורי המגורים   -  

 בשטח ההרחבה. 
 הסדרת יעודי קרקע .   - 
 קביעת שימושים ותכליות באזורים שונים.   - 
 קביעת הוראות למתן היתרי בניה.   - 
 

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
כל מעונין בקרקע,  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
 500וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  על ידי התכנית,

 ימים ממועד 90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ובניה,  בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
טלפון:  484ת.ד.  5מעלה נפתלי האורנים 

 העתק התנגדות יומצא  למשרדי הוועדה  .048819020
 
 

 עלית,ק.הממשלה, נצרת  181המחוזית )כתובת: ת.ד. 
 (.09-9109109טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת  הוגשה

לתקנות  את העובדות שעליהן היא מסתכמת ובהתאם
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898-תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(,
 
 

 מקומי מעלה נפתלימרחב תכנון 
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 0312540-350 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המקומית  , כי במשרדי הועדה5891-והבניה, תשכ"ה
לתכנון ובניה מעלה נפתלי, ובמשרדי הועדה המחוזית 

מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת מספר:  לתכנון ובניה
319-0312140 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות :  
 5249שינוי   ג / 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
 חלקי 50עד:    50מחלקה:    58945גוש: 
 שלם 91עד:    91מחלקה:    58945גוש: 

 

 389.000        שטח התכנית : 
 

    מטרת התכנית : 
 שינוי קווי בניין 
 הגדלת תכסית 

 שינוי גודל מגרש מינימלי 
 

 עיקרי הוראות התכנית :
 שינוי קווי בניין לפי התשריט 

  91%ל  40%הגדלת תכסית מ 
  350ל  310שינוי גודל מגרש מינימלי מ 

 

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
כל מעונין בקרקע,  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבנין
 500וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  על ידי התכנית,

 ימים ממועד 90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ובניה,  בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
טלפון:  484ת.ד.  5מעלה נפתלי האורנים 

העתק התנגדות יומצא  למשרדי הוועדה  .048819020
 ק.הממשלה, נצרת עלית, 181המחוזית )כתובת: ת.ד. 

 (.09-9109109טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת  הוגשה

לתקנות  את העובדות שעליהן היא מסתכמת ובהתאם
דרי נוהל בהתנגדויות לתכנית התכנון והבניה )ס

 .5898-תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(,
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 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 0211514-350 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המקומית  , כי במשרדי הועדה5891-והבניה, תשכ"ה
נפתלי, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מעלה 

מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת מספר:  לתכנון ובניה
319-0255154 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות :  
 59832שינוי   ג / 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
 ישוב :    גוש חלב

 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 שלם 19עד:    19מחלקה:    54501גוש: 
 חלקי 93עד:    93מחלקה:    54501גוש: 

 

 5314.000 שטח התכנית : 
 

 :מטרת התכנית
התווית דרך משולבת אשר תאפשר גישה ברגל וברכב 

 .  54051בגוש: 19לחלקה מס' 
 שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח ציבורי פתוח 

 

 עיקרי הוראות התכנית :
לשטח  5ממגורים ב' 505שינוי יעוד תא שטח   -

 ציבורי פתוח. 
לשטח לדרך  5ממגורים ב' 205שינוי יעוד תא שטח   -

 משולבת . 
 

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
כל מעונין בקרקע,  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
 500וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  כנית,על ידי הת

 ימים ממועד 90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ובניה,  בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
טלפון:  484ת.ד.  5מעלה נפתלי האורנים 

העתק התנגדות יומצא  למשרדי הוועדה  .048819020
 ק.הממשלה, נצרת עלית, 181כתובת: ת.ד. המחוזית )

 (.09-9109109טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת  הוגשה

לתקנות  את העובדות שעליהן היא מסתכמת ובהתאם
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898-תשמ"ט עבודתו(,סמכויות חוקר וסדרי 
 

 טוביה גלזר
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי
 
 
 
 
 

 מחוז הדרום
 

 מרחב תכנון מקומי  אילת
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'

0315010-003 
, לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 כי במשרדי הועדה המחוזית' 5891 –והבניה , תשכ"ה 
אילת מופקדת תכנית  ב"ש ובמשרדי הועדה המקומית

על תכנית זו חלות כל  903-0311950מפורטת מס'  
, למעט השינויים 59/521/02/3 תכנית מס' הוראות

 הכלולים בתכנית זו.
 

 מ"ר. 804  שטח התכנית:
 

  541,599, ח"ח  14חלקה  40050גוש :  : מקום
 , אילת234שד' יעלים   רחוב:

 

             אבי איילון , מרדכי חרמון  המבקש:
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בניה לפי סעיף בחוק  ( 5

 (:5()א()59א.)93
שטח עיקרי לכל המגרש , מוצע  919מאושר 

 מ"ר 99.20:  234/3תוספת לבית 
מ"ר ) מעבר לזכויות  554.10 234/4ותוספת לבית 

בסמכות אלו לא ניתן יהיה להוסיף שטחים 
 מקומית(.

 :8א)א( 93שינוי תכסית לפי סעיף בחוק  ( 3
 .10%, מוצע 10%מאושר 

א)א( 93שינוי ברום גובה אבסולוטי לפי סעיף בחוק  ( 2
8: 

 :4א)א( 93שינוי קווי בניין לפי סעיף בחוק  ( 4
 מ'. 2מ', מוצע  4בקו בניין קדמי: מאושר 
 מ'. 0מ' , מוצע  1בקו בניין אחורי: מאושר 

 :9א)א( 93הגדלת מספר יח"ד לפי סעיף בחוק  ( 1
 .234/3יח"ד לבית  3תוספת   

 .234/4יח"ד לבית  3תוספת 
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
כל המעוניין   שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בקרקע , בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
לכך על פי סעיף  כל הזכאי עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן

ימים ממועד  90לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך  500
בין הפרסומים  פרסומה של ההודעה המאוחרת

רח'  -כתובת בעיתונים , למשרדי הועדה  מקומית אילת.
 .09-9291554אילת טלפון:   54חטיבת הנגב , ת.ד.

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז 
שבע  -באר 99, ת.ד. 4רח' התקווה  -כתובת  .הדרום

 .09-9392930טלפון:  94500
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ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  
ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת  הוגשה בכתב

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  התכנון

 .5898 -סמכויות וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 משה אלמקייס
 מ"מ יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה אילת
 
 

 שבע -מרחב תכנון מקומי באר 
 0101311-005הודעה בדבר אישור תכנית מס' 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

 בדבר אישור תכנית מס' 5891 –והבניה, תשכ"ה 
901-0598358    

 

 המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :
            1/  9/ במ /  1,    5/  9/ במ /  1

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
     33    רודולף בלוך, באר שבעישוב:  

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 

 חלקי 559עד:   559מחלקה:   29518גוש: 
 חלקי 530עד:   530מחלקה:   29518גוש:  
 שלם 5עד:     5מחלקה:     29449גוש:  
 חלקי 10עד:    10מחלקה:    29449גוש:  
 

 מטרת התכנית: 
במגרש מס'  1/9/במ/1, 5/9/במ/1שינוי לתוכניות 

250A  חד משפחתי עם קיר משותף בעל תוספת
 סטנדרטית באזור מגורים א' על ידי: 

-מ"ר ל 515 -הגדלת סה"כ שטח מוצר לבנייה מ . 5
 מ"ר   לפי מפורט להלן:  352

 מ"ר.  590-מ"ר ל 520-הגדלת שטח עיקרי מ  -
מ"ר עבור  22-מ"ר ל 35-הגדלת שטח שירות מ  -

 סככת חנייה, מחסן חיצוני וממ"ד. 
 הגדלת תכסית קרקע  .  . 3
 שינוי בקוי בניין עבור ממ"ד .  . 2
סטנדרטי וקביעת הנחיות בינוי ועיצוב שינוי בנוי  . 4

 אדריכלי . 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך: 
, 9119, עמ' 1551וט פרסומים בילק 09/50/3051

 .50.8.3051בתאריך 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
שבע  –באר , 51ת.ד.  3לתכנון ובניה ככר מנחם בגין  

  09-9492910טל:
 
 

 שבע -מרחב תכנון מקומי באר 
 0301030-005הודעה בדבר אישור תכנית מס' 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית מס' , 5891 –והבניה, תשכ"ה 
901-0305030. 

 : המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס'
            9/  9במ / /  1,         5/  9/ במ /  1

 

 ומם: השטחים הכלולים בתכנית ומק
  32פריד אלפרד , באר שבעישוב:  

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 84עד:    84מחלקה:    29511גוש: 
 חלקי 515עד:   515מחלקה:   29511גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
במגרש מס'  5/9/במ/1, 9/9/במ/1שינוי לתוכניות  מס' 

449A  ם קיר משותף באזור מגורים א' משפחתי עחד
 ידי: על 

 -מ"ר ל 545.0-הגדלת סה"כ זכויות הבנייה מ . 5
 מ"ר   כמפורט להלן:  512.3

 530.0-הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ א. 
מ"ר עבור תוספת בנייה בקומת  522.0-מ"ר ל

 קרקע. 
מ"ר 35 –הגדלת זכויות בנייה למטרת שרות מ  ב. 

מ"ר,  53.9מ"ר עבור: ממ"ד בגודל 40.3–ל
-מ"ר וסככת רכב  3.3 -מ"ר, גגון 9.4-מחסן
 מ"ר.  51.0

 שינוי קו בניין צדדי נקודתי עבור גגון .    . 3
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך: 
, בתאריך 11, עמ' 1551וט פרסומים בילק 09/50/3051
35.8.3051. 

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 51ת.ד.  3לתכנון ובניה ככר מנחם בגין  

  09:  9492910שבע טל: –באר 
 
 

 שבע -מרחב תכנון מקומי באר 
 0354111-005הודעה בדבר אישור תכנית מס' 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית מס' , 5891 –והבניה, תשכ"ה 
901-0314115 

 

   : המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס'
 4/11/במ/1,   11/ במ /  1

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
           34כתובת: רח' אביגל 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 20עד:    20מחלקה:    29599גוש: 
 חלקי 23עד:    23מחלקה:    29599גוש: 
 חלקי 22עד:    22מחלקה:    29599גוש: 
 שלם 29עד:    29מחלקה:    29599גוש: 
 חלקי 19עד:    19מחלקה:    29599גוש: 
 חלקי 90עד:    90מחלקה:    29599גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
במגרש מס'  4/11/במ/1, 11/במ/1שינוי לתוכניות מס' 

B598 קיר משותף. רח' , מגרש מגורים חד משפחתי עם
 בשכונת נווה מנחם, על ידי:  34אביגיל 
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 . מ"ר 302-מ"ר ל 515-יות בנייה מהגדלת סה"כ זכו . 5
 מ"ר.  590 -מ"ר ל 520 -שטח עיקרי: מ -
עבור :  -מ"ר  42 -מ"ר ל 35 -שטחי שרות: מ -

מ"ר     53מ"ר, ממ"ד  9מ"ר, מחסן  32סככת רכב 
 מ"ר.  3וגגון קירוי כניסה 

 ינוי הבינוי הסטנדרטי .ש  .3
 .    10%-הגדלת תכסית מרבית ל . 2
 עת קווי בניין עבור שטחי שרות  .ביק . 4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך: 
, 9119, עמ' 1551וט פרסומים בילק, 09/50/3051

 .50.8.3051בתאריך 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
שבע  –באר , 51ת.ד.  3ובניה ככר מנחם בגין  לתכנון 

  09:  9492910טל:
 
 

 שבע -מרחב תכנון מקומי באר 
 0314001-005הודעה בדבר אישור תכנית מס' 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית מס' , 5891 –והבניה, תשכ"ה 
901-0384008 

 

 מס':המהווה שינוי לתכנית מפורטת 
23/590/02/1 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
          52שכ' ה' רח' פטריה  :כתובת

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 14עד:    14מחלקה:    29098גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
במגרש מגורים מס'  23/590/02/1שינוי לתוכנית מס' 

 , ע"י: ה', שכונה 52, בית חד משפחתי ברח' פטריה 33
 100-מ"ר ל 289.1-הגדלת סה"כ זכויות בניה מ . 5

 מ"ר כמפורת להלן : 
מ"ר  383מ"ר ל  319 -עבור שטח עיקרי מ א. 

 מ"ר לכל תא שטח(  549)
מ"ר.  309-מ"ר ל 543.1-עבור שטח שירות מ ב. 

מ"ר  53מ"ר מחסן,  9מ"ר לכל תא שטח:  504)
 מ"ר מרתף(  14מ"ר סככת חנייה ו 20ממ"ד, 

תאי שטח נפרדים  3מגרש מגורים א' ל  חלוקת . 3
 בייעוד מגורים א' .    

 שינוי הוראות בדבר בינוי  .  . 2
 תוספת יח"ד .   . 4
 הגדלת תכסית  . . 1
                                                                                               קביעת קווי בניין .   . 9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך: 
, 11, עמ' 1551וט פרסומים בילק ,35/08/3051

 .35.8.3051בתאריך 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
שבע  –באר , 51ת.ד.  3לתכנון ובניה ככר מנחם בגין  

  09-9492910טל:
 

 שבע -מרחב תכנון מקומי באר 
 0113120-005ר תכנית מס' הודעה בדבר אישו

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
בדבר אישור תכנית מס' , 5891 –והבניה, תשכ"ה 

901-0583820    
 

  המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
             39/  524/  02/  1  שינוי

            352/ במ /  1 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 51    אפרסמון שכ' נווה נוי   רח' , באר שבעישוב:  

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     29491גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
במגרש  352/במ/1, 32/524/02/1שינוי לתכניות מס' 

חד משפחתי בודד באזור מגורים א )בנה בתך(  59מס' 
קביעת קווי בניין עבור מדרגות חיצוניות והסדרת על ידי  

 קווי בניין לבית קיים .
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך: 
, 9119, עמ' 1508 וט פרסומיםבילק 02/08/3051

 .2.8.3051בתאריך 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
שבע  –באר , 51ת.ד.  3לתכנון ובניה ככר מנחם בגין  

  09-9492910טל:
 

 על-טל אל
 המשנה יו"ר ועדת

 לתכנון ולבנייה באר שבע
 
 

 מרחב תכנון מקומי דימונה
הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מקומית 

 0300141-001מספר 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
ולבניה דימונה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

כנית מפורטת תכנון ובניה מחוז מרכז, מופקדת תל
 . 901-0390548מקומית מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 44/ במ /  31   -חלק מ

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 דימונהרשות מקומית: 

 דימונהישוב: 
 

 ושים/ חלקות לתכנית: ג
 שלם 95עד:    95מ חלקה:    28132גוש:  
 חלקי 518עד:   518מ חלקה:   28132גוש:  
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 שינוי נקודתי של קו בניין אחורי  לפי המצב הקיים,  . 5
הוספת שימוש נלווה בבית מגורים ברח' גולדה  . 3

)בריכת שחיה( וקביעת קווי בניין עבור 510/3מאיר 
 בריכת שחיה. 
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עונין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם כל המ
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ומים בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בין הפרס
הועדה המקומית לתכנון ובניה, שדרות הנשיא דימונה, 

עתק ההתנגדות יומצא ה. 09-9192593טלפון:   5ת.ד 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים  קריית 

 (. 09-9392188באר שבע  טלפון  4הממשלה התקווה 
 

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

 .  5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 בני ביטון
 יו"ר הועדה המקומית

 ייה דימונהלתכנון ולבנ
 
 

 מרחב תכנון מקומי נגב מערבי
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0231013-011 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה נגב מערבי, ובמשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ובניה מחוז דרום, מופקדת תכנית מפורטת 

 שער הנגב.  -מט"ש שדרות  - 955-0235953מספר 
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 51/202/03/1וי שינ

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: שער הנגב

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
, 31, 39, 31, 34, 55, 50, 8חלקי חלקות:  3939גוש: 

22 ,29 
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי בניה עבור מתקנים טכניים  במכון לטפול 

 וסלוק שפכים.
 

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פרסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בי
הועדה המקומית לתכנון ובניה  נגב מערבי, מ.א 

 טלפון:  9450000מרחבים צומת גילת ד.נ. הנגב 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי  .09-9988989

הועדה המחוזית כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 
 (. 09-9392185באר שבע טלפון:  4

 

 

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

 .  5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 אלי ברונשטיין
 יו"ר הועדה המקומית

 נגב מערבילתכנון ולבנייה 
 

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 17346-12-15

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

ח"פ בע"מ,  מיחזור  מפעלי  עדיאל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-357291-7 

והמבקשים: דסטה ואח', ע"י ב"כ עו"ד פריד חוסין, מרח' 
חטיב 4, חיפה 33091.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.12.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.2.2016, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 19.2.2016.

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

פריד חוסין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
שם האגודה: תשתיות שמרת - אגודה שיתופית חקלאית   )1(

בע"מ.

מס' האגודה: 57-006016-0.  

המען: ד"נ אושרת, שמרת 25218.  

תאריך רישום: ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: המגדלים בכפר פסוטה - אגודה שיתופית   )2(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006017-8.  
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המען: כפר פסוטה 25170.  

תאריך רישום: ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

ט' בשבט התשע"ו )19 בינואר 2016(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי סיווג אגודה

להלן נתונים בעניין האגודה:  

שם האגודה: קיבוץ מירב.  

מס' האגודה: 57-002790-4.

המען: ד"נ גלבוע, מירב 1914800.

תאריך רישום: ד' בתמוז התשמ"ב )25 ביוני 1982(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

ז' בשבט התשע"ו )17 בינואר 2016(
אלה אלון  

סגנית רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודה שיתופית
בנשאן  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   28.1.2014 וביום  הואיל 
 ,57-004321-6 אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  חקלאית  אגודה 
 ,3846 6756, התשע"ד, עמ'  זה פורסם בילקוט הפרסומים  וצו 
בזה  ניתנת   ,8.11.2015 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

כ"ו בחשוון התשע"ו )8 בנובמבר 2015(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

הלוקרס בע"מ 
)ח"פ 514681337(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/04/2016  בשעה 09:00, אצל עו"ד מאיר שמחון, 
רח' בן צבי יצחק 10, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהושע אליאבזן, מפרק

ג'י אמ ג'רסי בעמ 
)ח"פ 514544923(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
15:00, אצל ב"כ החברה, רח'  תתכנס ביום 14/04/2016 בשעה 
דרך בגין  55, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גיא אהרון, עו"ד, מפרק

אורית פרץ בע"מ  
)ח"פ 512582271(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27/12/2015 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורית  
פרץ, מרח' שדרת הפרחים מ"ר 47, מודיעין-מכבים-רעות, טל' 

077-5509776, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/03/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

אורית פרץ, מפרקת

פרחי בורגתה בע"מ 
)ח"פ 511718231(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/01/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל בן 
חן , מרח' ההדס 0, בורגתה, טל' 077-5509776, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/03/2016  
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

טל בן חן, מפרקת 

אליהו כהן ובניו חברה למסחר והשקעות בע"מ 
)ח"פ 510911357(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28/01/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף  

כהן, מרח' שיפר 6, חולון, טל' 077-5509776, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יוסף כהן, מפרק 

א.א.ב.ר. יזמות והשקעות )2006( בע"מ 
 )ח"פ 513862490(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו-338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27/12/2015 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני  
 ,077-5509776 טל'  אונו,  קרית   ,19/5 שניר  נחל  מרח'  שוורץ, 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה.         

רוני שוורץ, מפרק 

רוני שוורץ הפקות בע"מ 
)ח"פ 513316240(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27/12/2015 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני  
 ,077-5509776 טל'  אונו,  קרית   ,19/5 שניר  נחל  מרח'  שוורץ, 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/03/2016  
בשעה 10:00,  במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  המפרק  של  סופי 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.         

רוני שוורץ, מפרק 

מי שחלם בע"מ  
)ח"פ 513634212(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28/01/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני  
 ,077-5509776 טל'  אונו,  קרית   ,19/5 שניר  נחל  מרח'  שוורץ, 

למפרק  החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

רוני שוורץ, מפרק 
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החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17/01/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב   

אופק, מרח' דרך בגין מנחם 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יעקב אופק, מפרק 

אלפא פולס בע"מ 
)ח"פ 511009839(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 31/01/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קנדיס  

שנער, מרח' תשרי 7, נתניה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/06/2016  
לשם  נתניה,   ,13 הנגב  רח'  לוי,  רביב  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.         

קנדיס שנער, מפרקת 

אקסטרא - הכשרות וקורסים בע"מ 
)ח"פ 515069565(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/11/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,03-7775200 טל'  58, תל–אביב-יפו,  מרח' הרכבת  רשף,  אורי  

למפרק  החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

האחים אדי בע"מ 
 )ח"פ 514099027(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15/11/2015 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארחל  

אדי, מרח' קדרון 6, גן יבנה, טל' 077-5509776, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/03/2016  
בשעה 10:00,  במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

ארחל אדי, מפרק 

גבאי-אופק א.ג. השקעות וייזום בע"מ 
)ח"פ 513781120(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17/01/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב   

אופק, מרח' דרך בגין מנחם 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יעקב אופק, מפרק 

ש.ג.א.ל אחזקות בע"מ 
)ח"פ 513316679(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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עטרת שרה בע"מ
)ח"פ 51-237624-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שיר  רח'  המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,17.3.2016 ביום  תתכנס 
השירים 6, אלקנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שילה הרשושנים, מפרק  

ל.א. יזום פרוייקטים תיירותיים בע"מ
)ח"פ 51-382844-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.3.3016, בשעה 9.00, במשרד עו"ד יניב ריחני, רח' 
ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלדר טלישינסקי, מפרק  

אסא פלסט אלן בע"מ
)ח"פ 51-416249-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,25.3.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
פתח תקווה 43, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון אנקר, עו"ד, מפרק  

שקו-לד אוף ישראל שוקולדים בע"מ
)ח"פ 51-233786-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבן  רח'  המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,28.3.2016 ביום  תתכנס 
גבירול 76, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל ליברובסקי, עו"ד, מפרק  

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

אורי רשף, עו"ד, מפרק 

בית גרשון אגרון 
)ח"פ 510489339(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/12/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,02-6520052 טל'   ,45221 ירושלים   ,19 מרח' הרטום  כץ,  אופיר 

למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אופיר כץ, עו"ד, מפרק 

נווה וולי 
)ח"פ 512817735(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה    27/12/2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
וולינר,  עמירם   את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  החלטה 

מרח' עין יהב 12, עין יהב, טל' 04-6984258, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

עמירם וולינר, מפרק 

מיינדספיד טכנולוג'יס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-257103-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  ושות',  ביום 14.3.2016, בשעה 16.00, במשרדי שבלת  תתכנס 
ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית יקיר, מפרקת  
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א.ר.ד.ר. חברה ליזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-163841-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' לוי 
אשכול 50, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דני בכר, מפרק  

פוליליין בע"מ
)ח"פ 51-270802-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המר,  אלון  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה   ,16.3.2016 ביום  תתכנס 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,5 כינרת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מלכה ספיר, מפרקת  

הוסטמאסטר בע"מ
)ח"פ 51-342483-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שטרן,  עזריאל  בנאי  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום  תתכנס 
עורכי דין, רח' הרכבת 58, מגדל אלקטרה סיטי, קומה 14, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דנה ליאור, עו"ד, מפרקת  

איי - לקס איי. טי בע"מ
)ח"פ 51-453361-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שטרן,  עזריאל  בנאי  אצל   ,11.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום  תתכנס 
עורכי דין, רח' הרכבת 58, מגדל אלקטרה סיטי, קומה 14, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דנה ליאור, עו"ד, מפרקת  

ביקושים ממוקדים לנכסים ועסקים בע"מ
)ח"פ 51-265076-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבן  רח'  המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה   ,28.3.2016 ביום  תתכנס 
גבירול 76, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל ליברובסקי, עו"ד, מפרק  

רקע זהב בע"מ
)ח"פ 51-452532-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.3.2016, בשעה 11.30, במשרד המפרק, רח' מדינת 
היהודים 89, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון עתיר, מפרק  

רקע ניהול ותפעול בע"מ
)ח"פ 51-344970-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.3.2016, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' מדינת 
היהודים 89, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון עתיר, מפרק  

ברו חברה לייצור והרכבת משקיטים בע"מ
)ח"פ 51-071337-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,21.4.2016 ביום  תתכנס 
הנאמנים 12, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי מור, רו"ח, מפרק  
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יגאל רשת קפה תל-אביב בע"מ
)ח"פ 51-247528-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
שפיים  קיבוץ   ,2 קומה   ,369 ת"ד  שפיים,  מחוצות  יפרח,  יגאל 

6099000, טל' 09-9500813, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, 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.

יגאל יפרח, מפרק

ידידיה נגב נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-484125-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אמיר רשף, משניר 1225000, טל' 054-6693315, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר רשף, עו"ד, מפרק

טופ נאטש אוורסט הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-404063-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

סמארט קופון בע"מ
)ח"פ 51-458162-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.3.2016, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' תובל 30, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

כפיר ועקנין, מפרק  

אל גל מדחסים בע"מ
)ח"פ 51-390395-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,8.00 בשעה   ,24.3.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
שער פלמר 1, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי ישראלי, מפרק  

ביוסרטק בע"מ
)ח"פ 51-464671-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.3.2016, בשעה 17.00, אצל עו"ד קורן נוימרק, רח' 
הגליל 2, בניין המועצה הישן, חדר 225, כרמיאל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רכאד חיראדין, מפרק  

פורסיסטק בע"מ
)ח"פ 51-504486-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.3.2016, בשעה 18.00, אצל עו"ד קורן נוימרק, רח' 
הגליל 2, בניין המועצה הישן, חדר 225, כרמיאל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רכאד חיראדין, מפרק  
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2016, בשעה 
10.00, אצל עו"ד אברהם מזור, רח' אלתרמן 24, רעננה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

דינה רוטמן, מפרקת

דיבנו רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-212749-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ניר קריטי, משד' שאול המלך 8, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר קריטי, עו"ד, מפרק

איזי-וט אוטו וקסינס טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 51-374174-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
מנחם הרטמן, באמצעות עו"ד סער מרום, ת"ד 877, חיפה 3100801, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד סער מרום, רח' שיבת ציון 38, חיפה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

מנחם הרטמן, מפרק

התקבלה   ,27.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
6520206, למפרק  35, תל אביב  גלבוע, מרח' אחד העם  אהוד 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד גלבוע, מפרק

לנא תקשורת והפקה בע"מ
)ח"פ 51-376140-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

טארק סלאמה, מנצרת, טל' 052-3353770, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בניין  רואי חשבון,  ושות', משרד  וליד סלאמה  בשעה 9.00, אצל 
עואד עפיפי, קומה 2, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

הבית ברחוב המעפילים 3 בע"מ
)ח"פ 51-029193-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,13.4.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

דינה רוטמן, מפתח תקווה, למפרקת החברה.

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

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.4.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל פלד, מפרק

דורון זיו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-423410-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דורון זיו, מרח' הסקוראים 17, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון זיו, מפרק

א.ש.ד. אדרי חברה לעבודות הנדסה אזרחית בע"מ
)ח"פ 51-490974-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נטע מוריס בן צבי, מרח' סעדיה גאון 4, רחובות, טל' 08-9366634, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נטע מוריס בן צבי, עו"ד, מפרק

ישרא אליט גלובל גרופ טי.אס.איי. בע"מ
)ח"פ 51-417551-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
 ,03-9669662 טל'  לציון,  ראשון   ,2 התאנה  מרח'  ציטיאט,  משה 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה ציטיאט, רו"ח, מפרק

אוקו תכנון בע"מ
)ח"פ 51-330126-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 

אוקו, מרח' האלון 40, תמרת, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה אוקו, מפרק

ד"ר יגאל פלד
)ח"פ 51-327093-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק   ,73149 מרכז  ד"נ   ,31 נחמיה  בית  ממושב  פלד,  יגאל 

החברה.
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 ,03-5611176 טל'  אביב,  תל   35 המלך  רוטמנש, משד' שאול  זיו 
פקס' 03-5611140, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זיו רוטמנש, עו"ד, מפרק

אורטל מערבלי בטון בע"מ
)ח"פ 51-425483-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שלי עמרמי-בוזגלו, מרח' ויצמן 108, כפר סבא, טל' 09-7675575, 

למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2016, בשעה 
סופי של  דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלי עמרמי-בוזגלו, עו"ד, מפרקת

ג'ונגו אפליקציות בע"מ
)ח"פ 51-472161-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רועי נוסבאום, מרח' אמסטרדם 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2016, בשעה 
12.00, במשרדי החברה, 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.

רועי נוסבאום, מפרק

ד.א יתיר בע"מ
)ח"פ 51-413174-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דיויד אמיד, מרח' ברקוביץ 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל משרד עו"ד ש. בירן ושות', 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.

דיויד אמיד, עו"ד, מפרק

סומפני בע"מ
)ח"פ 51-445157-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-6234258 טל'  ירושלים,   ,19 המלך  דוד  מרח'  וינברג,  רונן 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,26.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן וינברג, עו"ד, מפרק

שלומי בוסתן שיווק בע"מ
)ח"פ 51-430446-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, טל'   עו"ד לירז 

077-3393831, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.4.2016, בשעה 
9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

מינימרקט שירן שיווק ומסחר מזון בע"מ
)ח"פ 51-248881-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק   ,052-4022215 טל'  עפולה,   ,15 לילך  מרח'  פרץ,  יצחק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.4.2016, בשעה 
8.30, אצל עו"ד דב הירש, רח' העלייה 2, עפולה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק פרץ, מפרק

להב נרות בע"מ
)ח"פ 51-193717-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יצחק פרץ, מרח' לילך 15, עפולה, טל' 052-4022215, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.4.2016, בשעה 
8.30, אצל עו"ד דב הירש, רח' העלייה 2, עפולה, לשם הגשת דוח 

גרילה אם בע"מ
)ח"פ 51-355029-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
ליאור רז, אצל משרד עורכי דין הירש-פלק, מזרחי, גילת, אורן 
ושות', רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור רז, מפרק  

ורדי עיצובים שמוכרים בע"מ
)ח"פ 51-438707-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.4.2016, בשעה 
9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

ברכת כהנים קקאו בע"מ
)ח"פ 51-484679-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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התקבלה   ,6.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מימי סבאח, מרח' כצנלסון 2א, לוד, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.5.2016, בשעה 
סופי של  דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מימי סבאח, עו"ד, מפרקת

עולם וי.אי.פי בע"מ
)ח"פ 51-435531-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גלית כהן ביק, מרח' הרצל 18ה, זכרון יעקב, טל' 054-7771808,  

למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח'  ושות',  מאיר  ליפא  דין  עורכי  משרד  אצל   ,9.00  בשעה 
ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלית ביק כהן, עו"ד, מפרקת

א.ר.מ.ג ייבוא ושיווק
)ח"פ 51-397528-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אמיר רז, מרח' העסיס 20, ראשון לציון, טל' 050-5321032, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

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

יצחק פרץ, מפרק

ניבנקו מדילייף גרופ בע"מ
)ח"פ 51-174868-3(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  לסעיפים 321)א(  בזה הודעה בהתאם  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.12.2015, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר רוקח, 

מרח' היצירה 3, רמת גן, טל' 03-7538899, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,21.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר רוקח, עו"ד, מפרק

גלאזגו קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-386306-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר 
טל'  גן,  רמת   ,16 קומה   ,1 ב.ס.ר  מגדל   ,2 גוריון  בן  מרח'  מסלם, 

03-6109101, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2016, בשעה 
10.00, אצל עו"ד דורון טיקוצקי, 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.

יאיר מסלם, מפרק

מימה ייעוץ כלכלי וייזום בע"מ
)ח"פ 51-215822-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 



3233 ילקוט הפרסומים 7199, כ"ט בשבט התשע"ו, 8.2.2016 

איי.אמ.בי.איי בע"מ
)ח"פ 51-098447-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

מנוחה יצחקי, מרח' הנגב 13, נתניה, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל יובל ג'משיד, רח' פרנקפורט 13, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

מנוחה יצחקי, מפרקת

קבוצת ונוס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-417523-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אברהם צור, מרח' הצופים 8, ראשון לציון, טל' 052-5737373, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרק1 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 24.5.2016, בשעה 
13.00, אצל יובל ג'משיד, רח' פרנקפורט 13, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם צור, מפרק

שחר למון גראס בע"מ
)ח"פ 51-454954-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

 ,22.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, אצל יובל ג'משיד, רח' פרנקפורט 13, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אמיר רז, מפרק

רום פינוקים בע"מ
)ח"פ 51-258492-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אמיר רז, מרח' העסיס 20, ראשון לציון, טל' 050-5321032, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל יובל ג'משיד, רח' פרנקפורט 13, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אמיר רז, מפרק

סלע וי עשור טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-512928-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
סלע עשור, מרח' מלדט 30, תל אביב, טל' 053-3381337, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל יובל ג'משיד, רח' פרנקפורט 13, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

סלע עשור, מפרק
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן הלר, עו"ד, מפרק

אוליק סוכנות לביטוח )1994( בע"מ
)ח"פ 51-196797-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,9422109 ירושלים  יואל,  בית   ,33 יפו  מרח'  גוטליב,  יהונתן   עו"ד 

טל' 072-2837387, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן גוטליב, עו"ד, מפרק

טיויגו בע"מ
)ח"פ 51-389065-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,31.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 את עו"ד אמיר רוזנצוויג, מרח' כנרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, בני ברק, 

טל' 03-9234531, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.6.2016, בשעה 
10.00, אצל אמיר רוזנצויג ושות', בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר רוזנצוויג, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,24.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  תקווה,  פתח   ,10 רשיש  חדוה  מרח'  מעטו,  יחזקאל 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.5.2016, בשעה 
14.00, במשרד עו"ד הילה יעקב, שד' שאול המלך 8, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יחזקאל מעטו, מפרק

פרפקת מכלת עטרת בע"מ
)ח"פ 51-520349-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אביחי בן דוד, מרח' משה לוי 11, בית UMI, קומה 4, משרד 405, 

ראשון לציון, טל' 072-2516162, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביחי בן דוד, עו"ד, מפרק

לקסורס נצ'ורל לנגויג' טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 51-462988-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,03-5282090 טל'  גן,  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  מרח'  הלר,  ערן 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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איסטמן אוניקס בע"מ
)ח"פ 51-467757-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  קירשבלום,  מנחם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרואה 44, רמת גן, טל' 03-6193999, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנחם קירשבלום, מפרק

השמן והרזה בע"מ
)ח"פ 51-239844-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  קירשבלום,  מנחם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרואה 44, רמת גן, טל' 03-6193999, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנחם קירשבלום, מפרק

שחר משען שרותים מקצועיים בע"מ
)ח"פ 51-165271-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  קירשבלום,  מנחם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרואה 44, רמת גן, טל' 03-6193999, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנחם קירשבלום, מפרק

אם אי איי אן פתרונות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-501299-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רמי חביב, מרח' חומה ומגדל 21, ראשון לציון, טל' 052-6575599, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.7.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי חביב, עו"ד, מפרק

חסון קוריש חברה לבנין והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-164521-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.8.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט בן פורת, מרח' 

אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

חסון קוריש חברה לבנין והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-164521-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.3.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אבא הלל 7, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק



ילקוט הפרסומים 7199, כ"ט בשבט התשע"ו, 8.2.2016  3236

מרח'  גינסברג,  צפריר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
השופטים 7, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צפריר גינסברג, מפרק

פרובינציה יזום והשקעות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-289982-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  גינסברג,  צפריר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השופטים 7, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צפריר גינסברג, מפרק

הסטון קומפני בע"מ
)ח"פ 51-371698-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין  
 ,24.1.2016 ביום  שהתכנסו  הנ"ל,  החברה  של  נושים  ובאסיפת 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שירלי קדם בן עמי, מרח' החילזון 5, רמת גן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שירלי קדם בן עמי, עו"ד, מפרקת

אמריקה )ניו יורק(-ישראל בע"מ
)ח"פ 51-472682-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2016, התקבלה החלטה 

מגע טבע בע"מ
)ח"פ 51-323185-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  קירשבלום,  מנחם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרואה 44, רמת גן, טל' 03-6193999, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנחם קירשבלום, מפרק

אקט 1 בע"מ
)ח"פ 51-135718-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
18.1.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון חן, משד' 
רוטשילד 138, תל אביב, למפרק החברה, וזאת לאחר שהוצהר על 

יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך שנים עשר חודשים.

אלון חן, עו"ד, מפרק

פמיליביז בע"מ
)ח"פ 51-510080-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזריאל רגב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עזריאל רגב, מפרק

פרובינציה בע"מ
)ח"פ 51-136636-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2016, התקבלה החלטה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו בתוך 10 ימים מיום פרסום הודעה 
הלוי,  חודק,  קלינהנדלר,  גרוס,  אצל  קרייג,  רובין  עו"ד  לידי  זו, 

גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, תל אביב.

שון מרכוס, מפרק

הדה מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-346284-6(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9.3.2016, בשעה 16.00, במשרד עו"ד אלון 
רסקי ושות', רח' דרך בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, בני ברק, לשם 

פירוק החברה באין הצהרת כושר פירעון.

אירינה קבונובסקי, מנכ"ל  

עמותת עמית 
)ע"ר 58-037988-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 14.12.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את צ'ריל קמפר, מרח' האודם 63, שוהם, למפרקת 

העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

צ'ריל קמפר, מפרקת

עמותת מרכז הילד 
)ע"ר 58-014665-2(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס  הנ"ל,  העמותה  של  סופית  אסיפה  כי  התש"ם-1980, 
לשם  לציון,  ראשון   ,1 זד"ל  ברח'   ,16.00 בשעה   ,1.5.2016 ביום 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
רובי רוקח, רו"ח, מפרק

אדונסד דראג דבלופמנט סרויסז א.ד.ד.ס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-399200-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

החברה,  של  המפרק  החלפת  בדבר  הודעה  בזה  ניתנת 
מיום  הנ"ל,  החברה  של  המניות  בעלי  להחלטת  בהתאם 
14.1.2016, שבה הוחלט למנות את עו"ד אריאל שחר, אצל עו"ד 

ולמנות את עו"ד נעמה איפרגן, מרח'  לפרק את החברה מרצון 
אחוזה 137ב, רעננה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נעמה איפרגן, עו"ד, מפרקת

24 HOURS BACH LTD
)ח"פ 51-429261-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבישי ישראלי, מרח' 

אחוזה 137ב, רעננה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבישי ישראלי, עו"ד, מפרק

מדיהייל בע"מ
)ח"פ 51-317429-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד לב, מרח' הורדים 1, 

סביון 5690500, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נמרוד לב, מפרק

אספריו פרמסוטיקלס בע"מ
)ח"פ 52-004068-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שון מרכוס, למפרק החברה.
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הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 2096/02

שם החייב: שרית בן מיכאל.

ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמן לנכסי 
החייב בדבר חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייב אשר הגישו 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 8224-01-12

שם החייב: יוסף חסון.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 31089-11-10

שם החייבת: אילנה ארשנסקי.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה להכריז ולשלם דיבידנד ראשון )סופי(
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, בתיק פש"ר 42891-02-14

שם החייב: יוסי קינן )עציר( בהליכי פשיטת רגל.

שם המנהל המיוחד ומענו: עו"ד יוסף מולאור, מדרך מנחם בגין 
90, תל אביב 67138.

ניתנת בזה הודעה, כי בית המשפט המחוזי מחוז תל אביב, 
אישר בהחלטתו מיום 20.1.2016, חלוקת דיבידנד ראשון )סופי(, 

בדין קדימה כמפורט להלן:

רשות המסים מע"מ ת"א 3 - חוב בדין קדימה 100%.

יוסף מולאור, עו"ד
       מנהל מיוחד

  

ש. פרידמן ושות', רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה במקומו 
של עו"ד אשר רבינוביץ, אשר שימש מפרק החברה עד מועד 

קבלת החלטת בעלי המניות הנ"ל.
אריאל שחר, עו"ד, מפרק

מיוידאו בע"מ
)ח"פ 51-391842-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול החלטה על פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,10.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 

לבטל החלטה קודמת על פירוק החברה ומינוי מפרק.

אמיר זימן, עו"ד, מפרק

יעקוב בר השקעות )2005( בע"מ
)ח"פ 51-369342-4(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון

של  המיוחדת  הכללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
החלטות  התקבלו   ,21.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
לבטל את הליך הפירוק מרצון של החברה ולהשיבה לסטטוס 
חברה פעילה, לבטל את ההחלטה הקודמת של החברה מיום 
1.7.2015, בדבר פירוק מרצון של החברה ולבטל את מינויו של 

יעקב בר למפרק החברה, וכן את כל סמכויותיו כמפרק.

יעקב בר, מפרק

שותפות גליל ירוק השקעות
)ש"מ 55-024757-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,19.1.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
וכן  46, מעלה גלבוע,  יגאל קלמן פונט, מת"ד  השותף המוגבל 
השותף המוגבל אבנר גילת, מת"ד 46, מעלה גלבוע, מעבירים 
את מלוא חלקם בשותפות לשותף המוגבל פרטוק טיראן מכלוף, 

מרח' יהושע בן נון 20, תל אביב.

טיראן פרטוק, מורשה חתימה בשותף הכללי

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 2095/02

שם החייב: דוד בן מיכאל.

ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמן לנכסי 
החייב בדבר חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייב אשר הגישו 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

ישראל שפלר, עו"ד, נאמן




