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מינוי ממלא מקום ראש רשות האוכלוסין וההגירה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מינויים(, התשי"ט-11959, ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה, 
אני מטיל על אמנון שמואלי, למלא את תפקיד ממלא מקום ראש 
בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  מיום  וההגירה,  האוכלוסין  רשות 
2017( עד יום ד' בניסן התשע"ז )31 במרס 2017( או עד מינוי ראש 

רשות האוכלוסין וההגירה של קבע, לפי המוקדם מביניהם.

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(
)חמ 3-1173-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

הודעה על סכום מעודכן
לפי חוק המכינות הקדם–צבאיות, התשס"ח-2008

הקדם– המכינות  לתקנות  21)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
צבאיות )הכרה במכינה קדם–צבאית(, התש"ע-12009, אני מודיעה 
הקדם–צבאיות,  המכינות  לחוק  3)א(  בסעיף  הנקוב  הסכום  כי 
בספטמבר   1( התשע"ו  באב  כ"ח  ביום  עודכן  התשס"ח-22008, 
חניך  בעלות  המדינה  אוצר  השתתפות  של  והתעריף   ,)2016

במכינה קדם–צבאית מוכרת הוא 25,474 שקלים חדשים לשנה.

כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016(
)חמ 3-3904-ה2(

מיכל כהן  
המנהלת הכללית   
של משרד החינוך  

ק"ת התש"ע, עמ' 156.  1

ס"ח התשס"ח, עמ' 890; י"פ התשע"ו, עמ' 1181.  2

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
לפי תקנות בית הדין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון 

מהיר(, התש"ן-1990

לעבודה  הדין  בית  לתקנות  1א  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)קביעת סכום התביעה בדיון מהיר(, התש"ן-11990, אני מודיע  
כי מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, הסכום של התובענות 

בדיון מהיר הוגדל ל–28,600 שקלים חדשים.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-730-ה2(

מיכאל שפיצר  
מנהל בתי המשפט  

ק"ת התש"ן, עמ' 966; התשנ"ג, עמ' 794; י"פ התשע"ו, עמ' 3461.  1

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

גופים  עסקאות  לחוק  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ציבוריים, התשל"ו-21976, אני מודיע כי הסכום המעודכן לעניין 

סעיף 2)ב( לחוק האמור לשנת 2017, הוא 4,920 שקלים חדשים.

כ"ו בכסלו התשע"ז )26 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4306(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

ק"ת התשס"ה, עמ' 40.  1

ס"ח התשל"ו, עמ' 280; התשנ"ח, עמ' 186; י"פ התשע"ז, עמ' 1911.  2

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק קידום התחרות בענף 
המזון, התשע"ד-12014 )להלן - החוק(, אני מודיעה כי בהתאם 
בטבת  )י"ח   2017 בינואר   16 ביום  הידוע  המדד  שינוי  לשיעור 
)ו'   2016 בינואר   16 ביום  ידוע  שהיה  המדד  לעומת  התשע"ז( 

בשבט התשע"ו( -

הסכום הקבוע בהגדרה "ספק גדול" בסעיף 2 לחוק יהיה   .1
296,409,402 שקלים חדשים;

לחוק   2 בסעיף  גדול"  "קמעונאי  בהגדרה  הקבוע  הסכום   .2
יהיה 247,007,835 שקלים חדשים.

י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(
)חמ 3-5210(

מיכל הלפרין  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

ס"ח התשע"ד, עמ' 438; י"פ התשע"ו, עמ' 3643.  1

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014

בענף  התחרות  קידום  לחוק   28 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק  50ט)ג(  וסעיף  החוק(,   - )להלן  התשע"ד-12014  המזון, 
כי בהתאם  ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-21988, אני מודיעה, 
בינואר   1( ג' בטבת התשע"ז  ביום  לשיעור שינוי המדד הידוע 
2017( לעומת מדד חודש מרס 2014, סכומי העיצומים הכספיים 
בסעיף 27)א( לחוק התעדכנו ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 

2017(, כלהלן:

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 27)א( לחוק הוא -  )1(

)א( לגבי אדם - 993,870 שקלים חדשים;  

)ב( לגבי תאגיד - 23,852,930 שקלים חדשים;  

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 27)ב( לחוק הוא -  )2(

)א( לגבי אדם - 298,160 שקלים חדשים;  

)ב( לגבי תאגיד - 7,950,980 שקלים חדשים.  

ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
)חמ 3-5210(

מיכל הלפרין  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

ס"ח התשע"ד, עמ' 438.  1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 126; התשע"ב, עמ' 382.  2

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 50ט)ג( לחוק ההגבלים העסקיים, 
התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני מודיעה, כי בהתאם לשיעור 
עליית המדד שהיה ידוע ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( 
הכספיים  העיצומים  סכומי   ,2011 דצמבר  חודש  מדד  לעומת 
בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  ביום  התעדכנו  לחוק  50ד  בסעיף 

2017(, כלהלן:

 
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ב, עמ' 382; י"פ התשע"ו, עמ' 3643.  1
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סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50ד)א( לחוק הוא -  )1(

)א( לגבי אדם - 1,020,420 שקלים חדשים;  

)ב( לגבי תאגיד - 24,490,070 שקלים חדשים;  

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50ד)ב( לחוק הוא -  )2(

)א( לגבי אדם - 306,130 שקלים חדשים;  

)ב( לגבי תאגיד - 8,163,360 שקלים חדשים.  

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(
)חמ 3-5086(

מיכל הלפרין  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

הודעה על עדכון סכומים
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, 

התשע"ד-2013

התחרות  קידום  לחוק  43)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
וסעיף  החוק(   - )להלן  התשע"ד-12013  הריכוזיות,  ולצמצום 
50ט)ג( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-21988, אני מודיעה, 
כי בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום ג' בטבת התשע"ז )1 
בינואר 2017( לעומת מדד חודש דצמבר 2011, סכומי העיצומים 
הכספיים בסעיף 43)ב( לחוק התעדכנו ביום ג' בטבת התשע"ז )1 

בינואר 2017(, כלהלן:

)א( לגבי אדם - 294,960 שקלים חדשים;  

)ב( לגבי תאגיד - 7,865,730 שקלים חדשים.  

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(
)חמ 3-5027(

                                               מיכל הלפרין
                                       הממונה על הגבלים עסקיים

                            ויושבת ראש הוועדה לצמצום הריכוזיות
ס"ח התשע"ד, עמ' 92.  1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ב, עמ' 382.  2

הודעה על עדכון סכומים
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, 

התשע"ד-2013

בתוקף סמכותה לפי סעיף 31 לחוק קידום התחרות ולצמצום 
לצמצום  הוועדה  החוק(,   - )להלן  התשע"ד-12013  הריכוזיות, 
הריכוזיות מודיעה כי בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום 
י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017( לעומת המדד הידוע ביום 
ו' בשבט התשע"ו )16 בינואר 2016(, ביום י"ח בטבת התשע"ז )16 

בינואר 2017( עודכנו הסכומים המפורטים להלן:

שקלים   39,523,753,665.22" במקום  לחוק,  29)א()1(  בסעיף   )1(
חדשים בא "39,328,654,970.76 שקלים חדשים";

בסעיף 30)א()1( לחוק -  )2(

בא  חדשים"  שקלים   5,928,563,050.13" במקום  )א( 
"5,899,298,245.61 שקלים חדשים";

בא  חדשים"  שקלים   1,976,187,683.71" במקום  )ב( 
"1,966,432,748.54 שקלים חדשים";

בא  חדשים"  שקלים   296,428,152.75 במקום  )ג( 
"294,964,912.28 שקלים חדשים";

                             
ס"ח התשע"ד, עמ' 92; י"פ התשע"ו, עמ' 3766.  1

שקלים   5,928,563,050.13" במקום  לחוק,  30)א()2(  בסעיף   )3(
חדשים" בא "5,899,298,245.61 שקלים חדשים".

י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(
)חמ 3-5027(

                                                 מיכל הלפרין
                                        הממונה על ההגבלים העסקיים

                             ויושבת ראש הוועדה לצמצום הריכוזיות

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה - חובות 

דיווח ומרשם(, התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22)ג( לחוק הגנת הסביבה )פליטות 
והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב-12012 )להלן 
- החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בדצמבר 2016 
לעומת המדד שפורסם בדצמבר 2015, התעדכנו סכומי העיצום 
הכספי כאמור בסעיף 16, והם, מיום ג' בטבת התשע"ו )1 בינואר 

2017(, כמפורט להלן:

ליחיד - 10,200 שקלים חדשים;  )1(

לתאגיד - 102,040 שקלים חדשים.  )2(

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-4608(

יצחק בן דוד  
הרשם  
ס"ח התשע"ב, עמ' 238; י"פ התשע"ו, עמ' 3382.  1

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
כ"ב  מיום  בישיבתה  טבריה,  עיריית  מועצת  מליאת  מינתה 
גזבר  סולומון,  לירן  את   ,)2016 בנובמבר   23( התשע"ז  בחשוון 

העירייה, למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.

לירן סולומון מונה במקום אשר קלמי.

ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
)חמ 3-265-ה2(

יוסי בן דוד  
ראש עיריית טבריה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה, כי לוחות הזכויות של גושי הרישום מס' 
39513 - דימונה, הוצגו ביום כ"ו באלול התשע"ו )29 בספטמבר  
2016(, למשך 30 ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, אזור 
הסדר דרום, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, באר שבע, בלשכת 
באר   ,4 התקווה  רח'  הפנים,  משרד  הדרום,  מחוז  על  הממונה 

שבע, ובעיריית דימונה.

כ"ו באלול התשע"ו )29 בספטמבר 2016(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום 																 
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חלקהגוש

סך הכול 
שטח בתחום 
יישובההכרזה במ"ר

בני דרום354017411.65

בני דרום1899.26

בני דרום84614.03

בני דרום8684.98

בני דרום924.76

בני דרום931,350.39

בני דרום4880129.87

בני דרום2447

בני דרום69,801.37

בני דרום753.98

בן זכאי4881132,987.40

בן זכאי31,214.71

בן זכאי44,420.77

בני דרום, יבנה55201010,202.30
י"ד בכסלו התשע"ז )14 בדצמבר 2016(

)חמ 3-4(
                                                 ויקטור מוקי

                                                 מנהל אגף מקרקעין
                                                    נתיבי ישראל

                         החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מאא/במ/26, 
 ,4451 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,323 עמ'  התשנ"ז, 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אור–יהודה-אזור  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
יתחיל  הגולן  רמת  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  למקרקעין 

ביום כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(.

תיאור המקרקעין   

מס'  עד   203023 מס'  הרישום  בגושי  הנכללים  המקרקעין 
קיניה  עין  מצומת  אודם  יער  את  )הכוללים  203031/שעל 
 978 לכביש  מצפון  הנמצא  הקטע  וכן   99 מס'  לכביש  במקביל 

ומערבית לכביש 98 )מסעדה - בוקעאתא((.

י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(
עדנאן זידאן  

סגן פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר רמת הגולן  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: מחלף אשדוד צפון: חיבור השכונה הדרומית למחלף

מכוח ההרשאה שניתנה לנתיבי ישראל-החברה הלאומית   .1
לתשתיות תחבורה בע"מ, שהודעה עליה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 7130, התשע"ו, עמ' 616, ולפי סעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( 11943 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע כי הזכויות במקרקעין המתוארים בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליהם פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
יהיו   ,616 עמ'  7130, התשע"ו,  הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
פרסום  מיום  ישראל  מדינת  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע-  .2

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים   
וחלקות אלה:

חלקהגוש

סך הכול 
שטח בתחום 
יישובההכרזה במ"ר

יבנה3539111,198.71

יבנה, בני דרום1741.38

יבנה, בני דרום331,128

יבנה36371

יבנה, בני דרום381,472.29

יבנה42517.82

יבנה43149

בני דרום458

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור, גוש 6001, חלקה 139 בשלמותה; הייעוד:   
שטח לבנייני ציבור.

י"א בכסלו התשע"ז )11 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2(

עוזי אהרון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אור–יהודה-אזור  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,   התכנון 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,501-0409748
הפרסומים 7400, התשע"ז, עמ' 1492, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 6185, ח"ח 33, 34;   
הייעוד: דרך.

י"ח בכסלו התשע"ז )18 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור -  

חלקה גוש
בשלמות/

ייעודחלק מחלקה

שב"צבשלמות6001131

שב"צבשלמות6001134

שב"צ ודרך משולבתבשלמות600245

שב"צחלק מחלקה6003154

שב"צ ודרך משולבתבשלמות6003159

שב"צ, דרך משולבת, בשלמות6003160
חניון ושצ"פ

שצ"פבשלמות6003170

6025 135
)לשעבר 
ח"ח 100(

שב"צבשלמות

שב"צחלק מחלקה6024184

ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

עוזי אהרון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אור–יהודה-אזור  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מאא/במ/21א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4123, 
התשנ"ג, עמ' 3435, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אור–יהודה-אזור  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/2017ד, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7269, 
חפ/1808ב,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,6592 עמ'  התשע"ו, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1144 עמ'  התשמ"ו,   ,3289
 לתכנון ולבנייה חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך אתר לבניין ציבורי, דרך ושביל.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחיפה, שכונת חליסה, המזוהה כגוש 12493,   
חלקה 10 בשלמות, ח"ח 2, 5, 14, 15, 16, 17 )לשעבר ח"ח 303 

ו–304 בגוש שומה 10872( ו–26.

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/821/ב, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6368, התשע"ב, עמ' 2298, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 470 חלקה   ,10042 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
בשלמות; ייעוד הקרקע: שצ"פ.

ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 413-0180570 
- רצ/150/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2022 עמ'  התשע"ו,   ,7168
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  לציון  ראשון  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון, מתחם נרקיסים, המזוהה כגוש   
4241, ח"ח 5 -7, 9, 26, 140-136, 144-142, 300, 301; הייעוד: 

שטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים.

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רצ/מק/  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
7/5/168, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,8200 עמ'  7098, התשע"ה, 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  לציון  ראשון  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מ"ר,  כ–1,051  ששטחה  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
56, הרחבת רחוב פאוול פרנקל  3947, ח"ח  המזוהה כגוש 

מצדו הצפוני, מב"ת מערב.

כ' בכסלו התשע"ז )20 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
3/במ/54  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 3892, התשנ"א, עמ' 2880, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד )להלן - הוועדה(, בהתאם 
)רכישה לצורכי ציבור(,  ו–7 לפקודת הקרקעות  לסעיפים 5 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באשדוד, רובע ג, המזוהה כגוש 2464, חלקה   
40 )לשעבר גוש 2069, חלקה 2(; הייעוד: דרך.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקרייה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ח' בכסלו התשע"ז )8 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשדוד  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/15132,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6346, 
התשע"ב, עמ' 1583, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הגליל  לב  ולבנייה 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7362, התשע"ז, עמ' 166, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית דיר חנא 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,19430 גוש   ;88 19425, ח"ח  גוש  חטיבת קרקע בדיר חנא,   
ח"ח 6, 19, 20, 21, 24, 26, 34, 36, 37, 38, 39, 52.

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(

)חמ 3-4(
נביל דאהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה לב הגליל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 6/140/02/9, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6967, 
התשע"ה, עמ' 2871, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גת  קריית  ולבנייה 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7341, התשע"ו, עמ' 9892,  תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית גת מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקריית גת, המזוהה כ-  

גוש 3080, ח"ח 77, 80, 84 )לשעבר גוש 3080, ח"ח 8, 10, 63(;   
מגרשים: 701, 702; הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור;

גוש 3080, ח"ח 77, 80 )לשעבר גוש 3080, ח"ח 8, 10(; מגרש   
703; הייעוד: ספורט ונופש;

גוש 3080, חלקות 12, 41, 42, 65, 68 ו–88, 90 )לשעבר גוש   
3080, ח"ח 8, 10, 63, 71, 73(, ח"ח 11, 13, 14, 18, 21, 27, 31, 
40, ו–77, 80, 84 )לשעבר ח"ח 8, 10(; גוש 3089, חלקות 134, 
137; גוש 3092, חלקה 88; מגרשים: 902, 903, 904; הייעוד: 

פארק/גן ציבורי.

י' בטבת התשע"ז )8 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
אבירם דהרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית גת  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב
מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: קריית אונו

הודעה בדבר הארכת תוקף תכנית מתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס':קא/ 413

שם התכנית:התחדשות עירונית בקרית אונו
נמסרת בזה הודעה, בהתאם להוראות תכנית קא/ 413, בדבר 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  תוקף  הארכת 
לתאריך:  עד  נוספות,  שנים  )חמש(   5 של  לתקופה   413 קא/ 
מיום  המחוזית  הוועדה  להחלטת  בהתאם  וזאת   .30/1/2022

26.12.16 המאשרת תוקף כאמור.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תמא/ 38 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
חלק מתחום קרית אונו.

אור  גן,  רמת  אפק,  מצפה  תקוה,  פתח  גובלים:  תכנון  מרחבי 
יהודה-אזור, גלילית מחוז תל אביב.

גושים וחלקות:
גושים בשלמות: 6370, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 

.7185 ,7184 ,6891 ,6497

מטרת התכנית:
לעודד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בהתאם לעקרונות    .1
שנקבעו בתמא/ 38 תוך התאמתם לצרכים התכנוניים של 

קרית אונו בהתאם לסעיף 23 לתמ"א/ 38.
התחדשות עירונית ע"י מתן אפשרות לעיבוי מבני מגורים    .2
היתר  הוצא  אשר  אונו,  קרית  בתחום  רוויה,  בבנייה 
הוראות  קביעת  ע"י   ,1.1.1980 לתאריך  קודם  לבנייתם, 

לתוספת זכויות בנייה, תוספת קומות ותוספת יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
התכנית חלה על בניינים בבנייה רוויה בתחום העיר קרית    .1

אונו אשר הוצא היתר לבנייתם קודם לתאריך 1.1.1980.
קומות   2 של  תוספת  של  בהיקף   - זו  בתכנית  הזכויות   .2
מלאות +קומה בנסיגה לבניין בתוספת אפשרות של סגירת 
 25 עד  בהיקף של  קיימות  דירות  והרחבת  עמודים  קומת 
לגזוזטרה-  מ"ר   12 עד  של  תוספת  עם  ממ"ד(  )כולל  מ"ר 
זכויות מוקנות. הועדה  מהוות מסגרת מקסימאלית ואינן 
המקומית רשאית לסרב לתת היתר בנייה לתוספת בנייה 
לחיזוק המבנה  להיתר  תסרב  ובלבד שלא  זו  תכנית  מכח 

שאין עימו תוספת זכויות בנייה.
זו  בתכנית  שנקבעו  הבנייה  זכויות  לניצול  האפשרות    .3
תיבחן על ידי הוועדה המקומית עם הגשת בקשה להיתר 
קונסטרוקטיביים,  תכנוניים,  לשיקולים  בהתאם  בנייה 
במגרש  תשתיות  של  נשיאה  כושר  נופיים  אדריכליים, 

ובאזור פתרונות חניה.
לגביהן  לחלקות  ביחס  זו  תכנית  מכח  זכויות  תוספת    .4
לגביהן  או בחלקות   38 בנייה מכח תמ"א  אושרה תוספת 
אושרו תכניות לתוספת קומות ו/או הרחבת דירות תינתן 
בהפחתת הזכויות שאושרו בתכניות אלו. על אף האמור 
לעיל, ככל שתכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות 
הרחבת  התירו  זו  תכנית  של  לאישורה  קודם  שאושרו 
זו,  בתכנית  המותר  על  העולה  בשיעור  קיימות  דירות 

יקבעו התכניות המפורטות לעניין זה. 
לא יינתן היתר בנייה לעיבוי מבנה קיים על פי תכנית זו,    .5
רעידות  בפני  המבנה  עמידות  את  מהנדס  בחן  אם  אלא 
מהנדס  לאישור  יועבר  כאמור  מהנדס  דו''ח  אדמה. 
המבנה,  לחזק  צורך  יש  כי  מהנדס  קבע  הועדה.  מטעם 
את  יפרט  שבו  דו"ח  המקומית  הועדה  למהנדס  יגיש 
המצב הקונסטרוקטיבי של המבנה, אופן החישוב הסטטי 
יערך  הדו"ח  מוצעת.  חיזוק  ושיטת  המבנה  חוזק  של 
גם  המקומית.  הועדה  מטעם  המהנדס  לדרישות  בהתאם 
במידה ונמצא בדו"ח המהנדס שהבניין הקיים אינו טעון 
שהמצב  שיוכח  ובלבד  זו  תכנית  הוראות  יחולו  חיזוק, 

הקונסטרוקטיבי של המבנה מאפשר זאת. 



2667 ילקוט הפרסומים 7433, כ"ח בטבת התשע"ז, 26.1.2017 

מטרת התכנית:
מתן  תוך  המתחם  תושבי  של  המגורים  איכות  שיפור   .1

אפשרות לתוספת אוכלוסיה חדשה. 
ניצול מרבי של יתרונות המיקום על הציר התנועה הדרומי   .2

הראשי של העיר.
מגורים,  שטחי  המשלב  אינטנסיבי  עירוני  מרחב  יצירת   .3
מסחר, משרדים, כיכר ציבורית ושטחים ציבוריים פתוחים 

לאורך דרך הקוממיות. 
יצירת רצף עירוני שיחבר בין מזרח העיר לים על ידי הקמת   .4
הקוממיות  רחוב  של  הטיילת  לאורך  מסחרית  קולונדה 
ושטחים  עירונית  כיכר  הקמת  וכן  התכנית,  בתחום 

ציבוריים פתוחים. 
חידוש תשתיות והסדרת החנייה בתחום התכנית.  .5

עיקרי הוראות התכנית:
פרויקט התחדשות עירונית "פינוי בינוי" מתחם השבטים.   .1

קומת  ע"ג  קומות   4 בני  מגורים  בנייני   6 והריסת  פינוי    .2
עמודים מפולשת סה"כ 144 יח"ד קיימות.

הקמת 4 בניני מגורים בני 32 קומות ע"ג קומת מסחר, קומת    .3
קומות.   38 סה"כ  מרקמיות-  מגורים  קומות   4 ו  משרדים 
 714 למגורים(. סה"כ  נוספת  קומה  )ככל שיידרש תתווסף 

יח"ד מוצעות במקום אלה שיהרסו.
20% מסך יחידות הדיור יהיו דירות קטנות בשטח של עד    .4

80 מ"ר )כולל ממ"ד(.
למפלס  ביחס  ראשונה  בקומה  ילדים  גן  כיתות   4 תוספת    .5
ניסנבוים  רחובות  לאורך  המגורים  לבנייני  הכניסה 

והקוממיות. 
מבנה  הקמת  ובמקומו  קיים  מסחרי  מבנה  והריסת  פינוי    .6
יח"ד   30 סה"כ  מסחרית.  קומה  מעל  קומות   8 בן  מגורים 

במקום המבנה המסחרי שייהרס.
לצורכי  בנייה  ותוספת שטחי  ציבור  לצורכי  קביעת שטח    .7

ציבור.
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.   .8

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 

אביב, דרך בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: 03-7632586.
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  יש   .11:00-14:00
יומצא למשרדי ועדה מקומית  אם קיימים. העתק ההתנגדות 

לתכנון ולבנייה בת ים, סטרומה 1 בת ים טלפון: 03-5556030

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

תשמ"ט - 1989.

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

הקרקע  בקומת  שימושים  הוספת  מאפשרת  התכנית    .6
כמפורט בסעיף 4.1.2ד.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  אישור  על  הודעה 
 ,2338 עמוד  התשעב,   ,6369 הפרסומים  ובילקוט   12/01/2012

בתאריך 30/01/2012.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
אונו  קרית  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .03-7632588 טלפון: 
-ועדת מליאה, רבין יצחק 41 קרית אונו 5551042 , וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: בת ים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
502-0151878

שם התכנית:בי/518 - התחדשות עירונית מתחם השבטים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת 
ים מופקדת תכנית מפורטת מס': 502-0151878 גרסת: הוראות 

- 65 תשריט - 32
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
בי/ 293 שינוי 
בי/ 241 שינוי 
בי/ 199 שינוי 
בי/ 362 שינוי 
בי/ 369 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 4/ 2/ א כפיפות 

תמא/ 38 כפיפות 
תממ/ 5/ 1 כפיפות 

בי/ 538 כפיפות 
תממ/ 5 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בת ים רחוב: השבטים  .

X: 176531 קואורדינטה
Y: 656863 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 7122 חלקות במלואן: 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 
.112 ,109 ,108 ,107

גוש: 7122 חלקי חלקות: 81, 99, 103, 104, 105, 106.
גוש: 7124 חלקי חלקות: 189, 216, 221.
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':ג/ 21044

שם התכנית:קידוח שימרון 8
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': ג/ 21044 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קידוח שימרון 8

גושים וחלקות:
גוש: 17492 חלקות במלואן: 40 - 41.

גוש: 17492 חלקי חלקות: 23 - 29, 36 - 37, 39, 42, 46, 53.
גוש: 17493 חלקי חלקות: 36.

X: 222400 קואורדינטה
Y: 735900 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקן הנדסי לצורך הסדרה של 
מתקן מים קיים של בריכת מים ומבנים לתפעולו ולקידוח קיים 

שימרון 8 וקביעת הוראות וזכויות בנייה למתקן הנדסי.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית לשטח המיועד למתקנים 

הנדסיים
המיועד  השטח  בתחום  והבינוי  הפיתוח  עקרונות  הגדרת 

למתקנים הנדסיים
הגדרת דרך גישה לאתר מדרך מאושרת קיימת 
קביעת ההנחיות בתחום רדיוס המגן של הקדוח

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4307 עמוד  התשעו,   ,7225 הפרסומים  ובילקוט   25/03/2016

בתאריך 09/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל   ,04-6429660 טלפון:   18120 עפולה  יזרעאלים, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0379131

שם התכנית:הסדרת יעודי קרקע
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת:   257-0379131 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

הוראות - 15 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

מחוז צפון
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נהריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 21010

שם התכנית:טיילת צפונית, נהריה
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21010 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 4870 שינוי 
ג/ 851 שינוי 

ג/ 542/ א שינוי 
ג/ 5849 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מרחוב  נהריה  חוף  לאורך  נמצאת  הקרקע  נהריה.  יישוב: 

השיקמה )בדרום( ועד גבול תחום השיפוט של נהריה בצפון.

גושים וחלקות:
גוש: 18165 חלקות במלואן: 130.

גוש: 18165 חלקי חלקות: 127 - 129.
גוש: 18167 חלקות במלואן: 98.

גוש: 18167 חלקי חלקות: 95, 97, 108.
גוש: 18169 חלקות במלואן: 85, 86, 88.

גוש: 18169 חלקי חלקות: 90, 101 - 102.
גוש: 18171 חלקות במלואן: 106 - 108, 114 - 116.

גוש: 18171 חלקי חלקות: 77, 109 - 111, 117.
גוש: 18206 חלקי חלקות: 19 - 21.

גוש: 18207 חלקות במלואן: 38.
גוש: 18207 חלקי חלקות: 114.

גוש: 18209 חלקות במלואן: 1, 384, 392 - 393.
X: 208650 קואורדינטה
Y: 770100 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת שימושים והמשך פיתוח הטיילת מאזור שפך הגעתון 

ועג דבול תחום השיפוט הצפוני של עיריית נהריה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי קרקע.

קביעת בינוי מנחה.
קביעת הוראות בנייה ופיתוח השטח כולל תשתיות.

קביעת השימושים המותרים באתר.
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.

קביעת הוראות סביבתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2519 עמוד  התשעו,   ,7180 הפרסומים  ובילקוט   08/01/2016

בתאריך 07/01/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9879827 טלפון:  נהריה  נהריה, 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17393 חלקי חלקות: 76.
גוש: 17396 חלקי חלקות: 104.

X: 232200 קואורדינטה
Y: 738365 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי בתוואי דרך קיימת

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בתוואי דרך קיימת

קביעת הוראות בנייה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8119 עמוד  התשעו,   ,7291 הפרסומים  ובילקוט   15/07/2016

בתאריך 26/06/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
טלפון:   17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  העמקים,  מבוא  ולבנייה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6468585
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגליל

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס': ג/ 17235
שם התכנית: שכונת משפ' סעד, ינוח

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
 17235 ג/  מס':  מפורטת  תכנית  דחיית  התשכ"ה-1965,בדבר 
בתאריך  בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה 
 ,4415 עמוד  התשסח,   ,5840 הפרסומים  ובילקוט   25/07/2008

בתאריך 18/08/2008.
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 3315 התליה 
ג/ 5180 התליה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ינוח

גושים וחלקות:
גוש: 18719 חלקי חלקות: 87 - 88.

מטרת התכנית:
הוספת שכונת מגורים חדשה בינוח.

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' + שצ"פ והתווית 

דרכים חדשות.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

קביעת הוראות בנייה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 8588 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר כנא .

בלב שכונת בנה ביתך - כפר כנא.
X: 231675 קואורדינטה
Y: 738175 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17394, מוסדר, חלקי חלקות: 35.

מטרת התכנית:
הסדרת יעודי קרקע וקביעת הוראות וזכויות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
ציבור  ומוסדות  ומבנים  למגורים  ממגורים  ייעוד  שינוי    .1

)מבני חינוך - מעון יום(.
שינוי באחוזי בנייה, גובה בנין, תכסית קרקע, מס' קומות    .2

וקווי בנין - הכל לפי המפורט בטבלה 5.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  מבוא העמקים,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6468585

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':257-0349068
שם התכנית:ג/ 22559 -שינוי בתוואי דרך

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
257- מס':  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר   ,1965  – התשכ"ה 

0349068 גרסת: הוראות - 9 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 8588 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר כנא .
דרום מזרח הכפר
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עיקרי הוראות התכנית:
קביעת גבולות וייעודי קרקע מתן החניות הוראות לייעודי    .1

היערות יער טבעי לטיפוח ושמורת טבע
המותרים  היערני  והממשק  התכליות השימושים  קביעת    .2

בכל סוג יער
לצרכי  ומגבלות  הנחיות  ומתן  ושימושים  מיקום  קביעת    .3

פיתוח נופש

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2028 עמ'  התשעו,   ,7168 הפרסומים  ובילקוט   25/12/2015

בתאריך 20/12/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל   ,04-6919806 טלפון:   13910 מירון  הגליל,  מרום 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד האוצר

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 601-0349571
שם התכנית: שינויים במגרשים לתעשייה באזור 

תעשייה חדשה אופקים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 601-0349571 

גרסת: הוראות - 40 תשריט - 32
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

8 /101 /02 /23 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אופקים .

אזור תעשייה אופקים

גושים וחלקות:
גוש: 2/100212, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

לא מוסדר:
גוש: 39659 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100212 חלקי חלקות: 1.
X: 165255 קואורדינטה
Y: 580071 קואורדינטה

מגרשים:
701 בהתאם לתכנית 23/ 02/ 101/ 8
224 בהתאם לתכנית 23/ 02/ 101/ 8
227 בהתאם לתכנית 23/ 02/ 101/ 8
411 בהתאם לתכנית 23/ 02/ 101/ 8
801 בהתאם לתכנית 23/ 02/ 101/ 8

טלפון: 04-6508555, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
 ,04-9979659 טלפון:  מעונה  הגליל,  מעלה  הגליל-ד.נ  מעלה 
ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
www.iplan. האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של

gov.il מינהל התכנון, יחידת סמך משרד האוצר 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מרום הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':ג/ 20453

שם התכנית:מתחם יער שפר
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': ג/ 20453 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

משצ/ 49 שינוי 
משצ/ 62 שינוי 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפר.

מדרום לעין אסד ומערב לשפר.

גושים וחלקות:
גוש: 15633 חלקי חלקות: 2.

גוש: 15669 חלקות במלואן: 33.
גוש: 15669 חלקי חלקות: 27, 32.

גוש: 15679 חלקות במלואן: 3, 4, 17.
גוש: 15679 חלקי חלקות: 2, 74.
גוש: 18867 חלקות במלואן: 14.

גוש: 18867 חלקי חלקות: 9, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 32, 33.
גוש: 18868 חלקות במלואן: 36 - 38.

גוש: 18868 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 5, 7 - 11, 33, 35, 41, 45 - 47, 
.72 ,68 ,62 ,60 - 58

גוש: 19540 חלקות במלואן: 32, 34 - 35, 37 - 38.
גוש: 19540 חלקי חלקות: 21, 29 - 31, 33, 36, 39, 40, 122, 124, 

.131 ,130 ,128
גוש: 19541 חלקות במלואן: 17, 58.

גוש: 19541 חלקי חלקות: 13 - 16, 54 - 56, 59, 62, 69, 72, 74.
X: 238000 קואורדינטה
Y: 760000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יער  לשטחי   22 תמ"א  פי  על  שטחים  ותוספות  פירוט  דיוק   .1

לסוגיו: יער טבעי לטיפוח.
רב  לשימוש  קיימא  בר  משולב  כמרחב  שפר,  יער  תכנון   .2

תכליתי לרווחת הציבור הרחב.
3. הגדרת שטח לשמורת טבע. 
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גושים וחלקות:
X: 194000 קואורדינטה
Y: 385000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
כהגדרתם  עונתיות  סגירות  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 
או  ציבוריים  בשטחים  אוכל,  לבתי  והבנייה  התכנון  בתקנות 

פרטיים באילת.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הנחיות להקמת סגירות עונתיות וקביעת הנחיות    .1
הסביבה  ובתחום  העיר  ברחבי  אדריכליים  בנייה  עיצוב 
לסגירה  המותר  השטח  החופית  בסביבה  כאשר  החופית, 

לא יעלה על 100 מ"ר.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה להקמת סגירות עונתיות    .2

במבנים ובמתחמים לשימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9630 עמוד  התשעו,   ,7338 הפרסומים  ובילקוט   07/07/2016

בתאריך 11/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
חטיבת הנגב 1 אילת טלפון: 08-6367114, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0242230
 שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 146, 

שכ' שחמון, רובע 6, אילת.
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0242230 

גרסת: הוראות - 12 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
2/ מק/ 417 שינוי 
214 /03 /2 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב: אח"י אילת 66, שחמון 6 ,אילת

גושים וחלקות:
גוש: 40130, מוסדר, חלקות במלואן: 55.

X: 193200 קואורדינטה
Y: 383275 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה ושינוי מגבלות בנייה

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח.מכונות בלבד,   .1

1 מ' מקו מגרש ,מאושר 2 מ'.
תוספת זכויות בנייה: מאושר - 180 מ"ר, תוספת 180 מ"ר   .2

עיקרי , סה"כ 360 מ"ר

מטרת התכנית:
שינויים בייעודי קרקע, קביעת הוראות, זכויות ומגבלות בנייה 

במגרשים שונים שבאזור תעשייה חדשה אופקים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מ"מבני משק" ל"תעשייה קלה ומלאכה".   .1
למתקנים  "שטח  "שצ"פ",  מ"דרך",  קרקע  ייעוד  שינוי    .2
ל"תעשייה  זעירה"  ותעשייה  מלאכה  ו"אזור  הנדסיים" 

קלה ומלאכה".
קביעת והוספת שימושים.   .3

הגדרת זכויות, הוראות ומגבלות בנייה.   .4
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8269 עמוד  התשעו,   ,7294 הפרסומים  ובילקוט   14/07/2016

בתאריך 28/06/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אופקים, 
שד הרצל 1 אופקים 80300 טלפון: 08-9928542, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 2/ 02/ 275
 שם התכנית: הנחיות להקמת סגירות עונתיות 

לבתי אוכל - אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 2/ 02/ 275 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

101 /02 /2 שינוי 
101 /02 /2 שינוי 

תמא/ 23 כפיפות 
תמא/ 18/ 4 כפיפות 

תממ/ 4/ 14/ 21 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 3/ 84 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 13 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 3/ 84 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 13 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת .

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
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תוספת שימושים לרווחת הציבור :גני ילדים ,בית כנסת,.   .2
ומבנים  למגורים  ממגורים  ייעוד  שינוי   101 שטח  בתא    .3

ומוסדות ציבור.
קביעת תכנית בינוי וקווי בנין.   .4

קביעת כניסות ויציאות לתאי השטח.   .5
שינוי ייעוד קרקע ממסחר למבנים ומוסדות ציבור ואיחוד    .6

חלקות 223 ו-224 לתא שטח חדש 102.

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

אשדוד, הגדוד העברי 10 אשדוד 77100 טלפון: 08-8545304

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 604-0241117 
שם התכנית: קיוסק "כורם" ברחוב אורט, אשקלון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 604-0241117 

גרסת: הוראות - 13 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
68 /147 /03 /4 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשקלון רחוב: אורט, במרכז שכונת אפרידר

גושים וחלקות:
גוש: 1932, מוסדר, חלקי חלקות: 69.

X: 159080 קואורדינטה
Y: 620020 קואורדינטה

מטרת התכנית:
התוכנית מגדילה שטח מגרש מסחרי המשמש לקיוסק בכתובת 
משטח  ייעוד  ושינויי  וחלוקה  איחוד  של  בדרך   ,17 אורט  רח 

ציבורי פתוח למסחר.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי לתכנית מאושרת מס' 68/147/03/4 במגרש מס' 8 על ידי:

איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.  .1
שינוי ייעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח למסחר.  .2

שינוי בזכויות בנייה.  .3

מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין 0  .3
שינוי קו בניין נקודתי ע"פ תשריט  .4

שינויי תכסית מאושר 44.25% מוצע 60%   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8977 עמוד  התשעו,   ,7309 הפרסומים  ובילקוט   04/08/2016

בתאריך 27/07/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
חטיבת הנגב 1 אילת טלפון: 08-6367114, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
603-0274704

שם התכנית: מגורים-רחוב אלכסנדר פן וביאליק - 
רובע ה' - אשדוד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   603-0274704 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אשדוד 

הוראות - 23 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
34 /106 /03 /3 שינוי 

3/ במ/ 116 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ארלוזורוב,  פן,  אלכסנדר  הרחובות:  בפינת  למגורים  מגרש 

ומגרש ברחוב ביאליק.
X: 166393 קואורדינטה
Y: 633762 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2071 חלקות במלואן: 223, 224, 300.
גוש: 2071 חלקי חלקות: 174, 232, 298.

מטרת התכנית:
הקמת פרוייקט למגורים הכולל 260 יח"ד , בית כנסת ו-2 גני 

ילדים. )תא שטח 101( ביעוד: מגורים ומבנים ומוסדות ציבור. 
הכולל  להשכרה  יד  בהישג  לדיור  למגורים  פרוייקט  הקמת 
60 יח"ד ו–2 כיתות גן ילדים בתא שטח 102 ביעוד של מבנים 

ומוסדות ציבור.

עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד   160 תוספת   :  101 שטח  בתא  הדירות  מס'  הגדרת    .1
)הכוללות 12 יח"ד שאושרו בהקלה( ל–100 הקיימות ובסה"כ 

260 יח"ד.
ובתא שטח 102 : 60 יח"ד קטנות לדיור בהישג יד להשכרה  
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 605-0168849
שם התכנית: מסחר ושירותי תיירות במבואה 

הדרומית, ב"ש
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 605-0168849 

גרסת: הוראות - 36 תשריט - 28
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
73 /102 /02 /5 שינוי 

195 /03 /5 שינוי 
163 /102 /02 /5 שינוי 

תמא/ 18/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע .

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 38008 חלקי חלקות: 107.
 ,20  ,19  ,18  ,17  ,16  ,15  ,13  ,12  ,11 38039 חלקות במלואן:  גוש: 

.25 ,24 ,23
גוש: 38039 חלקי חלקות: 2, 3, 9, 10, 22, 28.

גוש: 38040 חלקי חלקות: 25.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 38040 - גוש ישן: לא רלוונטי.
גוש נוכחי: 38008 - גוש ישן: לא רלוונטי.
גוש נוכחי: 38039 - גוש ישן: לא רלוונטי.

X: 180892 קואורדינטה
Y: 571539 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מסחר, מרכז קונגרסים, תעסוקה 

ותיירות ותחנת תדלוק במבואה הדרומית בבאר שבע.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקת המגרשים ללא הסכמת בעלים.  .1

שינויים בייעוד הקרקע מ"אזור למסחר ושירותי תיירות"    .2
ל"מסחר", מ"שטח שירותי תיירות מיוחד" ל"מסחר", מ"אזור 
שווקים מיוחד" ל"מסחר ותיירות" ו"תחנת תדלוק", מ"אזור 
ותיירות",  תעסוקה  ל"מסחר,  תיירות"  ושרותי  למסחר 

מ"שצ"פ" ל"חניון".
קביעת שימושים מותרים בכל אחד מייעודי הקרקע.   .3

קביעת זכויות ומגבלות בנייה.   .4
קביעת הוראות בנייה ועיצוב אדריכלי.   .5

קביעת הוראות פיתוח השטח.  .6
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.    .7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10302 עמוד  התשעו,   ,7352 הפרסומים  ובילקוט   23/09/2016

בתאריך 28/09/2016.

קביעת מגבלות בנייה.  .4
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה  .5
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי  .6

קביעת שימושים מותרים  .7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20/5/2016 ובילקוט הפרסומים 7269, התשעו, עמ' 6599, בתאריך 

.22/5/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
אשקלון, הגבורה 7 אשקלון טלפון: 08-6792355, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס': 
77 /117 /03 /5

שם התכנית: רחוב יוסף סלרין - באר שבע
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס':  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
5/ 03/ 117/ 77 שהודעה על דבר הפקדתה ובילקוט הפרסומים 

5700, התשסז, עמוד 3819, בתאריך 08/08/2007.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

41 /117 /03 /5 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע רחוב: סרלין יוסף 14, שכ' יא'

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
גוש: 38131 חלקי חלקות: 108.

גוש: 38406 חלקות במלואן: 24.
גוש: 38406 חלקי חלקות: 48.

מגרשים:
34/2 בהתאם לתכנית 5/ 03/ 117/ 41

מטרת התכנית:
שינויים במגרש 34/2 כמפורט להלן:

א. הגדלת שטח בנייה תוך הוספת כ–23.2 מ''ר לבנייה בקומה א'. 
ב. קביעת זכויות בנייה למטרה עיקרית ולמטרות שרות. 

ג. קביעת הנחיות לבניית מחסן כחלק מהבית. 

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,84100 4, באר שבע  רח' התקוה  ולבנייה מחוז הדרום, 
08-6263795 וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
מעוניין  כל   08-6463807 טלפון:  באר שבע   2 מנחם  בגין  שבע, 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי 
www. פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים

.pnim.gov.il
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0238071

שם התכנית: מגרש 4 שכ' 9 רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 618-0238071 גרסת: הוראות - 4 

תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1 /355 /03 /7 שינוי 
355 /03 /7 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 
17/ מק/ 2155 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט רחוב: שכ 9 4 .

X: 176742 קואורדינטה
Y: 589832 קואורדינטה

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 100225 חלקי חלקות: 2.
גוש: 999999 חלקי חלקות: 9999.

מגרשים:
4 בהתאם לתכנית 355/03/7

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משצ"פ למגורים א', קביעת מס' יח"ד ,זכויות 

בנייה והוראות במגרש 4 שכונה 9 ברהט

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד קרקע משצ"פ למגורים א'.

ב. קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים, שטחי שירות.
ג. קביעת מס' יח"ד ל–4 יח"ד.

ד. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

ו. קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

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

רהט טלפון: 08-9914874

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
שבע, בגין מנחם 2 באר שבע טלפון: 08-6463807, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ירוחם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 612-0339291
שם התכנית: מדרשת באר

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 612-0339291 

גרסת: הוראות - 19 תשריט - 15
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

59 /101 /03 /26 שינוי 
122 /02 /26 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירוחם רחוב: ההסתדרות 3 א.

גושים וחלקות:
 ,145  ,144  ,143  ,142  ,88  ,77 חלקות:  חלקי  מוסדר,   ,39536 גוש: 

.154 ,146
X: 193318 קואורדינטה
Y: 544418 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדלת שטח של מגרש ביעוד שטח למבני ציבור והקטנת מגרש 

ביעוד חניה,
תוספת לזכויות הבנייה,

עדכון והתאמה של מערך הדרכים, חניות וקווי הבניין.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח מגרש מס' 283 שייעודו שטח למבני ציבור והקטנת 
לזכויות  תוספת  חניה,  שייעודו   1003 מס'  מגרש  של  שטחו 
מדרש  בית  של  בנייתו  את  לאפשר  מנת  על  וזאת  הבנייה 
המתוכנן להיבנות במגרש, וכן להגדיל את קו הבניין המזרחי 

של מגרש מס' 283 מ–2.5 מ' ל–3 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8/9/2016 ובילקוט הפרסומים 7333, התשעו, עמ' 9513, בתאריך 

.01/09/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
ירוחם, בורנשטיין צבי 1 ירוחם 80550 טלפון: 08-6598270, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il
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ד/ 6/ 02/ 272 שהודעה על דבר הפקדתה ובילקוט הפרסומים 
5824, התשסח, עמוד 3659, בתאריך 26/06/2008.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
251 /02 /6 שינוי 
113 /03 /6 שינוי 
192 /03 /6 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בתחום מועצות אזוריות יואב ולכיש

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
גוש: 34098 חלקי חלקות: 6 - 8, 17, 24.
גוש: 34101 חלקי חלקות: 11, 13, 16, 20.

גוש: 34103 חלקי חלקות: 4 - 5, 8 - 10, 13 - 17, 20 - 23.
גוש: 34104 חלקי חלקות: 2, 6 - 7, 9 - 11.

גוש: 34109 חלקי חלקות: 10, 12, 15.
גוש: 34110 חלקי חלקות: 2, 5 - 6, 17, 21, 25.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מקומית, המחברת את דרך 
מס' 353 עם דרך מס' 35 על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת 

הוראות לביצוע הדרך, כולל נגישות לשדה משה.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,84100 4, באר שבע  רח' התקוה  ולבנייה מחוז הדרום, 
08-6263795, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יואב, 
בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל   ,08-8500745 טלפון: 
באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: יואב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 632-0226605
שם התכנית: אזור תעשיה גניר

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 632-0226605 

גרסת: הוראות - 17 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
113 /03 /6 שינוי 

5 /113 /03 /6 ביטול 
תממ/ 4/ 14/ 50 כפיפות 

251 /02 /6 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור תעשיה גניר, בסמוך וממזרח לקיבוץ גת.

גושים וחלקות:
מוסדר:

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שדרות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 611-0242156
שם התכנית: משה רבנו 105 שדרות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 611-0242156 

גרסת: הוראות - 8 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
21/ במ/ 147 שינוי 

4 /11 /20 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שדרות רחוב: משה רבנו 105, שכונת מגורים בגוש 2486

גושים וחלקות:
גוש: 2486, מוסדר, חלקי חלקות: 79.

X: 160685 קואורדינטה
Y: 604825 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדלת שטחי בנייה למטרות עיקריות ולמטרות שרות.

הקמת מרחבים מוגנים, הגדלת תכסית ושינוי קו בניין אחורי.

עיקרי הוראות התכנית:
)במקום  מ"ר   200 עד  עיקריות  למטרות  בנייה  שטח  הגדלת   -

128 מ"ר(.
- הגדלת שטח בנייה למטרות שרות עד 40 מ"ר )במקום 21 מ"ר(.

- תוספת מרחב מוגן בקומת קרקע ובקומה א'.
- שינוי קו בניין אחורי לאפס )בתנאי קיר אטום(.

- הגדלת תכסית עד 53% )במקום 27% משטח המגרש(.
- הקמת מקומות חנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9513 עמוד  התשעו,   ,7333 הפרסומים  ובילקוט   09/09/2016

בתאריך 01/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
שדרות, ככר הנשיא שדרות טלפון: 08-6892745, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: יואב

 הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 
ד/ 6/ 02/ 272

שם התכנית: דרך מקומית קרית גת - נחלה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  דחיית  בדבר   התשכ"ה-1965, 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בסמוך שמורת פורה

X: 177400 קואורדינטה
Y: 600900 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 3107, מוסדר, חלקי חלקות: 6, 7, 22.

מטרת התכנית:
גז שקמה,  להרחבת השטח של תחנת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

אשר זכויותיה נקבעו בתמ"א 37/א/1.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית למתקן הנדסי.   .1

מערכת  הקמת  שיבטיח  באופן  הגז  תחנת  שטח  קביעת    .2
לרבות  ועתידיים,  קיימים  צרכים  על  שתענה  הולכה 

מערכות חלוקה.
הנובעים ממערכת  על שימושי הקרקע  קביעת המגבלות    .3

הגז הטבעי.
קביעת מסדרון תשתיות ת"ק עבור מערכת הגז הטבעי.   .4

קביעת תנאים והוראות להקמת תחנת גז.   .5
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת מערכת הגז הטבעי.   .6

קביעת תנאים להפעלת מערכת הגז הטבעי.   .7
קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכות הגז הטבעי.   .8

מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה מהקמת    .9
מערכת הגז הטבעי, והוראות להסדרת השטח ושיקומו.

קביעת הוראות לגבי גמישות מיקום מערכת הגז הטבעי.   .10

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

לכיש, נהורה 79340 טלפון: 08-6871685

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: לכיש

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
634-0347716

שם התכנית: תחנת שאיבת מים "שקף"
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה לכיש 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 634-0347716 גרסת: הוראות - 23 

תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

גוש: 34104 חלקות במלואן: 3, 12.
גוש: 34104 חלקי חלקות: 2, 11.

X: 181250 קואורדינטה
Y: 615280 קואורדינטה

מגרשים:
א בהתאם לתכנית 5/113/03/6

מטרת התכנית:
שינוי  ללא  גניר,  תעשיה  באזור  הגובל  לחניון  שטח  הוספת 
הסדרת  לצורך  התעשיה,  באזור  המאושרות  הבנייה  זכויות 

שטחי תנועה וחניה ותפעול בשטחים לא מבונים.

עיקרי הוראות התכנית:
במצב  חקלאי  משטח  התכנית  בתחום  קרקע  יעודי  שינוי  א.  

המאושר, לשטח לחניון.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. ב.  

הוספת זכויות בנייה לשטחי שירות. ג.  
קביעת הנחיות והוראות, מגבלות וזכויות בנייה. ד.  

קביעת קווי בנין ה.  
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות לשירותים  ו.  

כגון דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכו'.
מקומית  ו.  בסמכות  למגרשים  לחלוקה  אפשרות  שמירת  ז.  

וקביעת קווי בנין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8986 עמוד  התשעו,   ,7309 הפרסומים  ובילקוט   12/08/2016

בתאריך 27/07/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-8500745 טלפון:  יואב, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: לכיש

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
634-0313205

שם התכנית: מערכת הולכת הגז הטבעי - הרחבת 
תחנת גז שקמה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה לכיש 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 634-0313205 גרסת: הוראות - 26 

תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תמא/ 22 כפיפות 
תממ/ 4/ 14/ 43 כפיפות 
תמא/ 37/ א/ 1 כפיפות 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צוקים רחוב: צוקים.

X: 216000 קואורדינטה
Y: 489000 קואורדינטה

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
גוש: 39042 חלקות במלואן: 1.

מטרת התכנית:
שטחים  הוספת  דרכים,  רוחב  והגדלת  הדרכים  מערך  שינוי 
של  ושימושים  בגבולות  שינויים  וביצוע  פתוחים,  ציבוריים 
יעודים קיימים בתכנית מאושרת וביטול שלבי פיתוח והקמה 

אשר נקבעו לעת הקמת הישוב

עיקרי הוראות התכנית:
אושרו  אשר  קרקע  יעודי  של  פריסה  מעדכנת  זו  תכנית    .1
בתכניות קודמות ועדכון שימושים מותרים, ללא הוספת 
הסקת  הישוב,  של  מפיתוחו  הנובעים  חדשים,  יעודים 
מסקנות מתהליך הפיתוח והבנת תהליכי תפקוד ומגבלות, 

כל זאת בסמכות ועדה מחוזית.
ביטול דרכי גישה לרכב מאזורי מגורים למיזמים תיירותיים    .2

ועדכון דרך הגישה.
ביטול דרכי גישה מאזור תעשיה קלה ומלאכה לאזור מגורים.   .3

הרחבת דרכים פנימיות בישוב.   .4
תיירותית  לאטרקציה  מיוחד  חקלאות  אזור  ייעוד  שינוי    .5

עבור תיירות חקלאית.
למלונאות/אכסון  ב'  ונופש  מלונאות  שטח  ייעוד  שינוי    .6

תיירותי עבור מיזם תיירותי עצמאי לכפר נופש זעיר.
שינוי ייעוד שטחי מלונאות ונופש א' ו- ב' לתיירות, עבור    .7

פיתוח כפר אומנים מקומי.
החלפת שטחים שייעודם מלאכה ותעשיה זעירה בשטחים    .8
מבני  שייעודם  ושטחים  ומלאכה  קלה  תעשיה  שייעודם 
ותעשיה  מסחר  שיעודם  בשטחים  מיוחד  ומסחר  מלאכה 

קלה ומלאכה.
וע"י  ביעודים אחרים  ע"י החלפתם  הוספת שטחי ש.צ.פ.    .9
הקצאתם מחדש בשטח שייעודו שימור נופי, לצורך פיתוח 

מקומי.
מיוחדות(  )הנחיות  מלונאי  אכסון  מלונאות  ייעוד  שינוי    .10
וייעוד שטחים פתוחים )שימור נופי( לייעוד נחל, בהתאם 

להנחיות תמ"א 34/ב/3.
חלוקה ושינויי גבולות תאי שטח בתוך תחומי היעודים,   .11

על פי תכניות חלוקה מאושרות.
הסדרת תאי שטח עבור מתקנים הנדסיים בהתאם לנדרש.   .12

ביטול שלבי פיתוח אשר נקבעו בתכנית 266/02/30.   .13

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

ערבה תיכונה, ספיר 86825 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /186 /03 /6 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 5 פירוט 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפונית מזרחית ליישוב אמציה

X: 192305 קואורדינטה
Y: 604833 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 3122, מוסדר, חלקי חלקות: 4, 30.

מטרת התכנית:
מים  להספקת  הנדסי  מתקן  לפיתוח  תכנונית  מסגרת  הסדרת 

עבור יישובי הסביבה ולצרכים חקלאיים.

עיקרי הוראות התכנית:
-שינוי ייעוד מיער לייעוד מתקנים הנדסיים. 

-קביעת שטחים לבינוי ופיתוח.
-קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות בנייה.

-קביעת זכויות בנייה.
-קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

- קביעת שטחים לזיקת הנאה לרכב.

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

לכיש, נהורה 79340 טלפון: 08-6871685

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':30/ 03/ 322
שם התכנית: צוקים )מס' קודם 30/ מק/ 3025(

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

תיכונה מופקדת תכנית מפורטת מס': 30/ 03/ 322 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
266 /02 /30 שינוי 
287 /03 /30 שינוי 

10/ מק/ 3002 כפיפות 
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המורשת  ושימור  מגורים  שטחי  הוספת  רביבים,  קיבוץ  של 
התרבותית של הקיבוץ.

עיקרי הוראות התכנית:
שינויים בייעודי הקרקע.   .1

קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי   .2
בינוי,  הנחיות  הבנייה,  ואחוזי  שטחי  הקומות,  מס'  בנין, 
עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח 

תשתיות.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה בייעודי הקרקע כמפורט    .3

בתכנית.
יחידות  מס'  וקביעת  למתחמים  המגורים  שטח  חלוקת    .4

מגורים בכל מתחם.
קביעת מתחמים, מבנים ועצים לשימור.  .5

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

נגב, טלפון: 08-6564129

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רמת נגב

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
620-0298364

שם התכנית: בית עלמין רתמים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': -620

0298364 גרסת: הוראות - 21 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
101 /02 /10 שינוי 

2 /166 /03 /20 שינוי 
תמא/ 19 כפיפות 

תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רתמים .

מדרום מזרח לישוב רתמים

גושים וחלקות:
גוש: 100323, מוסדר, חלקי חלקות: 2.

X: 170896 קואורדינטה
Y: 550983 קואורדינטה

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רמת נגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':620-0166512

שם התכנית: קיבוץ רביבים- הסדרה והרחבה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת 
גרסת:   620-0166512 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  נגב 

הוראות - 30 תשריט - 24
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
101 /02 /10 שינוי 

20/ מק/ 3007 שינוי 
משד/ 8 שינוי 

106 /03 /20 שינוי 
תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 4/ 14 כפיפות 

5 /106 /03 /20 כפיפות 
4 /106 /03 /20 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רביבים.
קיבוץ רביבים.

X: 173400 קואורדינטה
Y: 550400 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100184 חלקות במלואן: 85.
גוש: 100184 חלקי חלקות: 66, 75, 88, 90, 125.

גוש: 100323 חלקי חלקות: 10.
גוש: 100685 חלקות במלואן: 14.

גוש: 100685 חלקי חלקות: 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16.
גוש: 100686 חלקות במלואן: 4.

גוש: 100686 חלקי חלקות: 5, 11, 13.
גוש: 100687 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32

.53 ,52 ,51 ,50 ,49
גוש: 100687 חלקי חלקות: 24.

גוש: 100688 חלקי חלקות: 10, 13, 14, 17, 18.

מטרת התכנית:
ליצירת  מפורטת  תכנית  של  הוראות  הכוללת  מתאר  תכנית 
והציבור  הקהילה  המגורים,  אזורי  להסדרת  תכנונית  מסגרת 
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קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה - 
קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ו -  

קביעת מס' יח"ד ל 2 יח"ד. ז-  

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

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0193615

שם התכנית: שינויי ייעוד במגרש 901 הגדלת זכויות 
במגרש 80 בשכונה 10 בחורה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0193615 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 17 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
3 /240 /03 /7 שינוי 

4 /30 /1 שינוי 
240 /03 /7 שינוי 

6 /177 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חורה רחוב: שכ יסמין 80, מגרש 901-80

X: 195350 קואורדינטה
Y: 579075 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100557 חלקות במלואן: 62, 89, 91.
גוש: 100557 חלקי חלקות: 61, 78.

מגרשים:
2005 בהתאם לתכנית 240/03/7
901 בהתאם לתכנית 240/03/7
80 בהתאם לתכנית 240/03/7

מטרת התכנית:
מפורטת  תכנית  של  הוראות  הכוללת  מקומית  מתאר  תכנית 

להסדרת בית עלמין לישוב רתמים

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי שטח מאזור חקלאי ושטחים פתוחים לבית קברות,   .1

דרך, וחניון.
קביעת זכויות והוראות בנייה.  .2

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10153 עמוד  התשעו,   ,7347 הפרסומים  ובילקוט   16/09/2016

בתאריך 20/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 

רמת  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6564129 טלפון:  נגב, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0191437

שם התכנית: מגרש 212א' - שינוי משצ"פ למגורים 
א' - שכ' 10 - תל שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0191437 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 13 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

416 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל שבע.

X: 187067 קואורדינטה
Y: 573463 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 400048, לא מסודר, חלקי חלקות: 1.

מגרשים:
212א בהתאם לתכנית 7/ 03/ 416

מטרת התכנית:
א'  למגורים  לשצ"פ  המיועד  212א  ממגרש  חלק  ייעוד  שינוי 

בשכונה 9,10 תל שבע.

עיקרי הוראות התכנית:
א -  שינוי ייעוד חלק ממגרש 212א למגרים א'.

קביעת שטחי הבנייה המירביים למטרות עיקריים, ולשטחי  ג-  
שירות.

קביעת השימושים המותרים והמוגבלות. ד-  
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

44 /101 /02 /9 שינוי 
126 /03 /9 שינוי 
240 /03 /6 שינוי 
5 /39 /33 שינוי 
תמא/ 22 כפיפות 
5 /39 /32 כפיפות 

15 /101 /02 /9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית גת.

ק. גת, מערבית לרח' אדוריים, מזרחית לדרך 40
X: 176344 קואורדינטה
Y: 613464 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 1565 חלקות במלואן: 28, 31.
גוש: 1565 חלקי חלקות: 24, 42.

גוש: 1575 חלקי חלקות: 74.
גוש: 2430 חלקות במלואן: 139, 141, 142, 143.

גוש: 2430 חלקי חלקות: 134, 144, 145.
גוש: 2431 חלקות במלואן: 111.

גוש: 2431 חלקי חלקות: 110, 113.
גוש: 3083 חלקי חלקות: 16.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להשלמת הפיתוח והבינוי של השכונה 

המערבית בקריית גת

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח לתכנון בעתיד ומשצ"פ למגורים  א. 

א', לדרכים משולבות ולשצ"פ
דיוק גבול יער נטע אדם קיים.  ב. 

קביעת שימושים מותרים בתאי השטח השונים. ג. 
קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים ולשטחי שרות. ד. 

קביעת הנחיות ומגבלות בנייה. ה. 
ו. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.

ז. קביעת זיקת הנאה

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית 
גת, קרית גת טלפון: 08-6885698, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 

שפיר, שפיר 79411 טלפון: 08-8508904

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

תשמ"ט - 1989.

מטרת התכנית:
א'  מגורים  מגרש  ל  ציבור  לבנייני  מגרש  וחלוקת  איחוד   - 1

ושני מגרשים לבנייני ציבור )מגר' מס' 901(
הגדלת זכויות בנייה במגרש מס' 80 ושינוי קווי בניין.  - 2

הגדרת דרך מוצעת סטטוטורית   - 3
.A901 901 וB הגדרת זכויות בנייה וקווי בניין למגרשים   - 4

עיקרי הוראות התכנית:
א'  קביעת שטחי הבנייה המרביים במגרש לאזור מגורים    - 1
המהווים  מ"ר   795 מתוכם  מ"ר  ל-975   )80A מס'  )מגרש 

שטחים עיקריים ו 180 מ"ר שטחי שירות.
א'  קביעת שטחי הבנייה המרביים במגרש לאזור מגורים    - 2
המהווים  מ"ר   727 מתוכם  מ"ר  ל-857   )80B מס'  )מגרש 

שטחים עיקריים ו 130 מ"ר שטחי שירות.
למבנים  לשטח  במגרש  המרביים  הבנייה  שטחי  קביעת    - 3
ומוסדות ציבור לחינוך)מגרש מס' 901B( ל–660 מ"ר מתוכם 
528 מ"ר המהווים שטחים עיקריים ו 132 מ"ר שטחי שירות. 
לבנייני  לשטח  במגרש  המרביים  הבנייה  שטחי  קביעת    - 4
מ"ר   345 מתוכם  מ"ר  ל-483   )901A מס'  )מגרש  ציבור 

המהווים שטחים עיקריים ו 138 מ"ר שטחי שירות
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.   - 5

קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.   - 6
וקביעת הנחיות  והשימושים המותרים  קביעת התכליות    - 7

בינוי ועיצוב אדריכלי 
סה"כ  וקביעת  למגרשים  הסופיים  הבניין  קווי  קביעת    - 8
 80B 5 80 וA יחידות דיור בכל מגרש כאשר 4 יח:ד במגרש

יח"ד.

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

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קרית גת, שפיר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
606-0218115

שם התכנית: רצועת מגורים ממזרח לכביש 40
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית 
גרסת:   606-0218115 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שפיר  גת, 

הוראות - 19 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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גוש: 100585 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100588 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100715 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100716 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100720 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100721 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100722 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100725 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100750 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100751 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100753 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100756 חלקי חלקות: 6.

גוש: 100758 חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
וזכויות בנייה למגורים  יצירת מסגרת תכנונית לתוספת יח"ד 

ומבני ציבור בתחום היישוב הקיים כסייפה.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יח"ד במגרש עד לצפיפות 4 יח"ד לדונם נטו. א.  

 95% לכדי  מגורים  במגרשי  בנייה  זכויות  תוספת  קביעת  ב.  
הקרקע  מעל   5% )מהם  שירות  שטחי  ו–15%  עיקרי  שטח 

ו–10% תת קרקעיים(.
זכויות בנייה במגרשים המיועדים לצרכי  קביעת תוספת  ג.  
ו–200%  דונם  מ–1.5  קטנים  במגרשים  ל–150%  ציבור 

במגרשים גדולים מ 1.5 דונם.
קביעת תכסית מרבית לבינוי 50% משטח המגרש בייעוד  ד.  

מגורים ומבני ציבור.
הגבלת גובה בנייה למגורים ל-3 קומות. ה.  

קביעת קווי בנין: בהתאם לנספח קווי בניין מחייב ו.  
קביעת תקן חניה לכל תוספת בינוי מכח תכנית זו. ז.  

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

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0238444
שם התכנית: מגרשים 17-142 שכ' 3 ערערה בנגב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0238444 

גרסת: הוראות - 10 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':652-0391524

שם התכנית: כסייפה - תוספת זכויות בנייה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 

מזרחי מופקדת תכנית מתאר מקומית 
מס': 652-0391524 גרסת: הוראות - 16 תשריט - 7

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 208750 קואורדינטה
Y: 572750 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

 ,100572  ,100571  ,100569  ,100565  ,100564 בשלמות:  גושים 
.100911 ,100587 ,100586 ,100582

גוש: 1/100073 חלקי חלקות: 1.

גוש: 3/100076 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100566 חלקות במלואן: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34
 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51
 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69
.105 ,104 ,103 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,88

גוש: 100566 חלקי חלקות: 102, 106.
גוש: 100567 חלקות במלואן: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34
 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51
 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68
 ,102 ,101 ,100 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85

.107 ,105 ,104 ,103
גוש: 100567 חלקי חלקות: 108.

גוש: 100568 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33
 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51
 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69
 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,95 ,94 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87

.109 ,108 ,107 ,106 ,105
גוש: 100568 חלקי חלקות: 96.
גוש: 100570 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100573 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100574 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100575 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100579 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100580 חלקי חלקות: 1.
גוש: 100581 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100583 חלקות במלואן: 1.

גוש: 100584 חלקי חלקות: 1, 2.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מגן.

מצפון קיבוץ מגן

גושים וחלקות:
גוש: 100319, מוסדר, חלקי חלקות: 2, 3, 6, 7, 8, 18, 19.

X: 145848 קואורדינטה
Y: 579787 קואורדינטה

מגרשים:
21 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 186/ 3

מטרת התכנית:
חינוך במועצה  קרית  יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מתחם 

האזורית אשכול, לצורך הקמת בית ספר יסודי נוסף.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד ל"מבנים ומוסדות ציבור", שינוי ייעוד מ"דרך    .1
מאושרת" ו"אזור מחסנים" ל"מבנים ומוסדות ציבור" ושינוי 

ייעוד מ"אזור מחסנים" ל"דרך". 
קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד.   .2
קביעת הנחיות פיתוח ועיצוב אדריכלי.   .3
קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.   .4

קביעת הנחיות ותנאים להוצאת היתר בנייה.   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9058 עמוד  התשעו,   ,7320 הפרסומים  ובילקוט   12/08/2016

בתאריך 15/08/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6834700 טלפון:  מערבי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0312124
שם התכנית: מגרש 68 שכ' 11, תל שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0312124 

גרסת: הוראות - 7 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
7/ במ/ 169 שינוי 

15 /172 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל שבע 68, שכונה 11

גושים וחלקות:
גוש: 100727, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 187332 קואורדינטה
Y: 574011 קואורדינטה

מגרשים:
68 בהתאם לתכנית 7/ במ/ 169

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

7/ 03/ 313/ 1/ א שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב רחוב: ערערה-בנגב 17 .

מגרשים 17-142 שכ' 3 ערערה בנגב

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 3/100084 חלקי חלקות: 9997.

גוש: 5/100084 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 100525 חלקי חלקות: 9998.

X: 202925 קואורדינטה
Y: 563110 קואורדינטה

מגרשים:
17 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 313/ 1/ א

מטרת התכנית:
שלישית  קומה  ,תוספת  בנייה  אחוזי  בניין,הגדלת  קווי  שינוי 
 3 שכ"   142 ו   17 במגרשים  יח"ד   8 ל   4 מ  יח"ד  מס'  והגדלת 

ערערה בנגב.

עיקרי הוראות התכנית:
של  בסך  א'  מגורים  באזור  המרביים  בנייה  קביעת שטחי   -
2400 מ"ר )2288 מ"ר למטרות עיקריות, ו–112 מ"ר למטרות 

שירות(.
הוספת קומה שלישית.  -

הגדלת מס' יח"ד מ–4 ל–8 יח"ד.  -
שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.  -

קביעת התכליות והשימושים.  -
קביעת הנחיות לתשתיות.  -

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9517 עמוד  התשעו,   ,7333 הפרסומים  ובילקוט   26/08/2016

בתאריך 01/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 

נגב  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 651-0303271
שם התכנית: הרחבת קרית חינוך במ.א אשכול

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 651-0303271 

גרסת: הוראות - 28 תשריט - 25
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1 /186 /03 /7 שינוי 
3 /186 /03 /7 שינוי 
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מטרת התכנית:
קביעת יח"ד במגרש, הגדלת זכויות בנייה למגורים ושינוי קווי 

בניין במגרש.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש מ 45% ל    -

100% שמתוכם 943 מ"ר המהווים שטחים עיקריים. 
שינוי קווי בניין קדמי, צדדי ואחורי.   -

יח"ד  ל–6  יח"ד  מ–2  במגרש  דיור  יחידות  מס'  תוספת    -
במגרש.

תוספת קומה שלישית.   -
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   -

קביעת התכליות והשימושים.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8991 עמוד  התשעו,   ,7309 הפרסומים  ובילקוט   12/08/2016

בתאריך 27/07/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פ"ח/3217

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת וזאת הברכה לתורה ולצדקה, ע"ר 
.58-022484-8

כהן,  איתמר  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  וובר  יצחק  המבקשים: 
מכהן מאק, משרד עו"ד ונוטריון, רח' בית הדפוס 12, ירושלים 

95483, טל' 02-5661177, פקס' 02-5661178.

בקשה  הוגשה   29.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  לבית המשפט 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 20.4.2017 בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 משעה 12.00 

ביום 14.4.2017.

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

                                  איתמר כהן, עו"ד
                                    בא כוח המבקשים

מטרת התכנית:
קביעת יח"ד במגרש, הגדלת זכויות בנייה למגורים )ללא שינוי 

בזכויות הבנייה למסחר( ושינוי קווי בניין במגרש.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש שמס'ו 68    -

) מגורים א' ( ל 100%.
שינוי קווי בניין.   -

קביעת 3 יח"ד במגרש.   -
תוספת קומה שלישית.   -

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   -

קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.   -
קביעת הנחיות, זכויות מגבלות הבנייה.   -

קביעת התכליות והשימושים.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8990 עמוד  התשעו,   ,7309 הפרסומים  ובילקוט   29/07/2016

בתאריך 27/07/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0323824
שם התכנית: מג' 202 שכ' 3, חורה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0323824 

גרסת: הוראות - 7 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

382 /03 /7 שינוי 
1 /382 /03 /7 שינוי 
6 /177 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חורה 202 .

בנייני  למגרש  בצמוד   3 שכונה  של  מזרחית  הדרומית  בחלק 
ציבור מס' ה'.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100408 חלקות במלואן: 162.
גוש: 100408 חלקי חלקות: 20.

X: 194611 קואורדינטה
Y: 577815 קואורדינטה

מגרשים:
202 בהתאם לתכנית 382/03/7
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 38589-05-16

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

ובעניין פירוק חברת ערב אספרסו בע"מ, ח"פ 51-318003-4, 
ת"ד 625, ג'ת המשולש 30091,

והמבקש: עתאמנה עאדל, ע"י ב"כ עו"ד ראאד ותד, רישיון 
עומר  מראם  עו"ד  ו/או  אבומוך  ראאד  עו"ד  ו/או   ,21942 מס' 
באקה   ,362 ת"ד  עומר,  וסים  עו"ד  ו/או  גרה  וסים  עו"ד  ו/או 

אלגרבייה 30100, טל' 04-6281295/6, פקס' 03-6281297.

בקשה  הוגשה   26.10.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.2.2017 בשעה 9.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12:00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.2.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ראאד אבומוך, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 31672-10-16

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

ג.ע. פרימה לתעשיות ומסחר בע"מ,  ובעניין פירוק חברת 
ח"פ 51-369504-9, ת"ד 625, ג'ת המשולש 30091,

והמבקשת: ג'מילה ג'סאר, ע"י ב"כ עו"ד ראאד ותד, רישיון 
עומר  מראם  עו"ד  ו/או  אבומוך  ראאד  עו"ד  ו/או   ,21942 מס' 
באקה   ,362 ת"ד  עומר,  וסים  עו"ד  ו/או  גרה  וסים  עו"ד  ו/או 

אלגרבייה 30100, טל' 04-6281295/6, פקס' 03-6281297.

בקשה  הוגשה   26.10.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.2.2017 בשעה 9.30.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12:00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 10.2.2017.

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 31572-12-16

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

ובעניין פירוק חברת לינסל 2008 בע"מ, ח"פ 51-417279-0,

ודנרואל  בע"מ  להשקעות  חברה  לוסטיגר  והמבקשות: 
הולדינגס בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד שרית מולכו ממשרד ש' פרידמן 

ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב 6423902.

בקשה  הוגשה   15.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 1.3.2017 בשעה 8.30.

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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
 8.30 יאוחר משעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהן  באופן שתגיע 

ביום 28.2.2017.

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

שרית מולכו, עו"ד  
באת כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 29303-01-17

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

ובעניין פירוק חברת מייפירסטאפ בע"מ, ח"פ 51-502846-2,

והמבקש: רני פרידמן, ע"י ב"כ עו"ד מירב בר–זיק, משפירא 
כפרי בר–זיק, עורכי דין, רח' הנחושת 3 )בניין B, קומה 1(, תל–

אביב-יפו.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.3.2017 בשעה 8.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.3.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מירב בר–זיק, עו"ד  
באת כוח המבקש  
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המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד
                                                      בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 5350-05-16

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

ח"פ בע"מ,  ושיווק  מספרות  גלים  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-469299-5

והמבקש: יעקב דבוש, ע"י ב"כ עו"ד שי אליאס, מרח' יגאל 
אלון 65, תל אביב 6744316.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.5.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.3.2017 בשעה 8.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9:00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.28.2.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שי אליאס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 32809-12-16

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

ובעניין פירוק חברת ש.ל כלים וציוד למטבחים בע"מ, ח"פ 
,51-428029-6

חן  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,HANDEMUKAEL EZRA :והמבקש
דיין שלום, מרח' י"ל פרץ 8, תל אביב 6685308,

בקשה  הוגשה   15.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

1.3.2017 בשעה 8.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12:00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.30.1.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חן דיין שלום, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

ראאד אבומוך, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 51195-12-16

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

ח"פ בע"מ,  בתנועה  בטיחות  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-088767-2

יעקב דריי,  ואח', ע"י ב"כ עו"ד  גימפל  והמבקשים: אריה 
מרח' דרך עצמאות 43, חיפה 330322.

בקשה  הוגשה   25.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

28.2.2017 בשעה 9.45.

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 משעה 12:00 

ביום 21.2.2017.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 14.2.2017.

יעקב דריי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 26124-01-17

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

ובעניין פירוק חברת חוד מתקנים בע"מ, ח"פ 51-372289-2,

עו"ד  ב"כ  ע"י  מוחסן,  ואחסאן  בוקאעי  עלי  והמבקשים: 
וג'די פ' אבו אל היג'א, רישיון מס' 32166, ת"ד 422, טמרה 30811, 

טל' 04-9985612, פקס' 04-9880923.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.4.2017 בשעה 8.30.

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 משעה 12:00 

ביום 9.3.2017.
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והמבקשים: 1. סאמר ח'טיב. 2. פאטמה ח'טיב, ע"י ב"כ עו"ד 
עואודה ג'ואד, מרח' ראשי, ת"ד 1041, כפר כנא 16930.

בקשה  הוגשה   17.11.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

15.3.2017 בשעה 10.00.

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 משעה 13:00 

ביום 8.3.2017.

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

עואודה ג'ואד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 10558-12-16

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

ובעניין פירוק חברת כ.מ.ה עבודות בניה וגימור בע"מ, ח"פ 
,51-477040-3

והמבקש: זוהיר כראבלי, ע"י ב"כ עו"ד חליחל ג'לאל, מרח' 
ירושלים 67/3, ת"ד 1512, צפת 13115.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.12.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2017 בשעה 12.00.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12:00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.2.5.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חליחל ג'לאל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 28983-01-17

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

ח"פ בע"מ,  ופיתוח  בניה  טנוס  ס.  חברת  פירוק   ובעניין 
51-353741-5 )בהקפאת הליכים(,

גרינברג חיות  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או אורן קרן, מדרך מנחם בגין 7 )בית גיבור ספורט, קומה 12(, 

רמת גן 5268102, טל' 03-6090976, פקס' 03-6960486.

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 63794-12-16

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

ח"פ בע"מ,  העיר  גן  בר  אספרסו  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-371652-2

קחלון,  מיכל  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אדר  עומר  והמבקשים: 
מרח' ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון 75218.

בקשה  הוגשה   29.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.2.2017 בשעה 8.30.

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 משעה 13:00 

ביום 19.2.2017.

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

מיכל קחלון, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 16636-01-17

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

ח"פ בע"מ,  אירועים  קאלה  איריס  חברת  פירוק   ובעניין 
51-445703-5, מרח' יוסף לישנסקי 22, ראשון לציון,

מרח'  לוי,  אורן  עו"ד  ב"כ  ע"י  אפשין,  מבשר  והמבקש: 
פקס'  ,077-5352663 טל'   ,75658 לציון  ראשון   ,11 לוי   משה 

.077-2102297

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.3.2017 בשעה 8.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12:00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.7.3.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורן לוי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 40641-11-16

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

ובעניין פירוק חברת ח'טיב חסאן בע"מ, ח"פ 51-273267-8,
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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 שד' אבא אבן 10, ת"ד 2081, 

הרצליה 4612002, לא יאוחר משעה 9:00 ביום 30.3.2017.

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

קרן רייכבך-סגל, עו"ד   עמית לדרמן, עו"ד   בניהו לאבל, עו"ד
מפרקים זמניים של החברה

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 33068-01-17

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

ובעניין פירוק חברת ח.א.ש מערכות ושירותים בע"מ, ח"פ 
,51-147412-4

קרן  עו"ד  החברה:  של  הזמניים  המפרקים  והמבקשים: 
מהולל  איתן  פטנטים  ועורכי  דין  עורכי  ממשרד  רייכבך-סגל, 
&שדות ושות', עו"ד עמית לדרמן, ממשרד ד"ר שלמה נס ושות', 

עו"ד בניהו לאבל, ממשרד עורכי דין בניהו לאבל.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.4.2017 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 שד' אבא אבן 10, ת"ד 2081, 

הרצליה 4612002, לא יאוחר משעה 9:00 ביום 30.3.2017.

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

קרן רייכבך-סגל, עו"ד   עמית לדרמן, עו"ד   בניהו לאבל, עו"ד
מפרקים זמניים של החברה

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

מ.ב. המרכז לתמיכה עסקית וניהולית בע"מ
)ח"פ 51-423031-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום ל' בשבט התשע"ז )26.2.2017(, בשעה 10.00, 
אצל המפרק, רח' בר כוכבא 23, בנין V Tower, קומה 8 )בחדר 
סופי של המפרק, המראה  דוח  בני ברק, לשם הגשת  ישיבות( 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם חג'אג', עו"ד, מפרק

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.3.2017 בשעה 13.00.

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 
ימי  מ–7  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

חיות גרינברג, עו"ד      אורון קרן, עו"ד
                                               באי כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 37719-11-16

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

ובעניין פירוק חברת ב.מ.ל. מרין אילת בע"מ )בפירוק זמני(, 
ח"פ 51-134784-1,

סטופל,  ליאור  עו"ד  ב"כ  ע"י  סלומון,  בר  והמבקש: 
טל'  ,49950 נחלים   ,198 ת"ד  תקווה,  פתח   ,14 דיין  משה   מרח' 

03-9047294, פקס' 03-9047293.

בקשה  הוגשה   16.11.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 9.3.2017 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לת"ד 198, נחלים 49950, לא יאוחר משעה 13:00 

ביום 2.3.2017.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליאור סטופל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 33009-01-17

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

ובעניין פירוק חברת ח.א.ש בע"מ, ח"פ 51-360289-6,

קרן  עו"ד  החברה:  של  הזמניים  המפרקים  והמבקשים: 
מהולל  איתן  פטנטים  ועורכי  דין  עורכי  ממשרד  רייכבך-סגל, 
&שדות ושות', עו"ד עמית לדרמן, ממשרד ד"ר שלמה נס ושות', 

עו"ד בניהו לאבל, ממשרד עורכי דין בניהו לאבל.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.4.2017 בשעה 9.00.
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אר.בי. ג'י. קונקטד בע"מ 
 )ח"פ 515100071(

)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 
התקבלה   22/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' שוחט מניה 23, אזור, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/03/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

שובל פיננסים אחזקות וניהול )2002( בע"מ 
 )ח"פ 513301994(

)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 
התקבלה   19/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן 

בדש, מרח' המדע 8, רחובות, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/03/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רונן בדש, מפרק

 

מלכרינה בע"מ
)ח"פ 51-003389-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.2.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
אגריפס 42,ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף ריכטר, עו"ד, מפרק

מ.ט.ד רשת גחלים ניהול מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-466001-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,10.1.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיה זך, מרח' 

התע"ש 10, כפר סבא, למפרקת החברה.

מאיה זך, עו"ד, מפרקת

רונטל יישומים הנדסיים )2001( בע"מ 
 )ח"פ 513123430(

)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 
התקבלה   29/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
זיו  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

חיים לוי, מרח' משכית 33, הרצליה, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/06/2017 
בשעה 10:00, במשרדי החברה, רח' המעיין 4, מודיעין-מכבים-
רעות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

זיו חיים לוי, מפרק
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אי בי אס נאמנות בע"מ 
 )ח"פ 513194373(

)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 
התקבלה   22/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון 
דניס כהן, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גדעון דניס כהן, מפרק 

דיסקודאנס - מוזיקה והפקות ארועים בע"מ 
 )ח"פ 514677186(

)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 
התקבלה   22/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור 

עמית, מרח' המדע 8, רחובות, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/03/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דרור עמית, מפרק

 

שובל פיננסים ניהול והחזרי מס בע"מ 
 )ח"פ 513285122(

)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 
התקבלה   19/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלכה 

בדש, מרח' המדע 8, רחובות, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/03/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

מלכה בדש, מפרקת 

דיאטת ברק בע"מ 
 )ח"פ 514243757(

)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 
התקבלה   20/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אריאל אשואל, מרח' גבורי ישראל 5א, נתניה 4250405, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אריאל אשואל, עו"ד, מפרק
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מרגנית כבלים ורכיבים בע"מ 
 )ח"פ 511418907(

)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 
התקבלה   05/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

בנימין חדד, מרח' אורט 18, אשדוד, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/03/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

בנימין חדד, עו"ד, מפרק 

איילת רק עוגות וקינוחים בע"מ 
 )ח"פ 513812974(

)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 
התקבלה   23/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אושרי רונן, מרח' נחלת יצחק 8, תל–אביב-יפו 6744806, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

אושרי  רונן, עו"ד, מפרק

 

יו.פי.סי. זיית אינטרנשיונל בע"מ 
 )ח"פ 513762450(

)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 
התקבלה   23/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבי 

קובי, מרח' המלאכה 18, רעננה, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/03/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גבי קובי, מפרק 

פ.א.ב. מטרניטי בע"מ 
 )ח"פ 514781657(

)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 
התקבלה   23/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועה 

וילנסקי זמיר, מרח' רמת יוחנן 1, רמת יוחנן, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/03/2017 
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. 

נועה וילנסקי זמיר, מפרקת
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ד. דותן ובניו בע"מ 
 )ח"פ 510463102(

)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 19/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן דותן, 

מרח' דילה רינה יוסף 4, תל–אביב-יפו, 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.

דן דותן, מפרק 

דובין סנב"צ הנדסה אזרחית בע"מ 
 )ח"פ 512332982(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/01/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסנדר גרינבלט, 

מרח' עמק החולה 5/4, כפר סבא, 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.

אלכסנדר גרינבלט, מפרק 

א.ק. אקט ניהול ואחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514795020(

)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 20/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן 

ליבוביץ, מרח' דרך בגין 48, תל–אביב-יפו, 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.

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

 

פבולה בע"מ 
 )ח"פ 511031155(

)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 19/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

כהן, מרח' רומנילי 4, תל–אביב-יפו, 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.

אברהם כהן, מפרק 

סי.או.אם פור אול 
 )ח"פ 514701002(

)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 11/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל 

גלברג, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

ישראל גלברג, מפרק 

לפידות )ע.ג.( פארמה אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512187956(

)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 18/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי 

רוה, מרח' דרך מנחם בגין 11, רמת גן, 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.

שי רוה, עו"ד, מפרק
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כל בו אהובה בע"מ 
 )ח"פ 512109075(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 17/01/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שלומית יצחקוב שרדני, מרח' רוטשילד 45, כפר סבא, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

שלומית יצחקוב שרדני, עו"ד, מפרקת 

ג. אספקה רפואית בע"מ 
 )ח"פ 512471855(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23/01/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעמי ארגמן-

שניצקי, מרח' דרך בגין 23, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

נעמי ארגמן-שניצקי, עו"ד, מפרקת 

תשרי בניה ניהול פרויקטים )1994( בע"מ 
 )ח"פ 512067661(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 23/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בריגית 

עליזה תשובה, מרח' גבורי ישראל 7, נתניה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

בריגית עליזה תשובה, עו"ד, מפרקת 

דיאמנט יעוץ הנדסי בע"מ 
 )ח"פ 514987486(

)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 22/01/2017 
מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

דיאמנט, מרח' יוהנה ז'בוטינסקי 20, אשדוד, 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.

מאיר דיאמנט, מפרק 

פוליגלוט אינטרנשיונל בע"מ 
 )ח"פ 511281107(

)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 22/12/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארן 

פלשקס, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, 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.

ארן פלשקס, עו"ד, מפרק 

ש.ש דהן קבלנות ואחזקות בע"מ 
 )ח"פ 513657098(

)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 16/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון 

יצחקי, מרח' דהומיי 14, ירושלים, 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.

שמעון יצחקי, מפרק
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אפגרייד מובייל בע"מ 
 )ח"פ 514937077(

)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 19/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי 
שושן, מרח' שדרות רוטשילד 22, תל–אביב-יפו, 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.

אבישי שושן, מפרק 

א.ב. הסעדה וקייטרינג הגליל 2004 בע"מ 
 )ח"פ 513515429(

)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 21/11/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ראמי עאסי, מרח' פסוטה 1153, פסוטה 25170, 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.

ראמי עאסי, עו"ד, מפרק 

יונט - פרימיום ייעוץ משכנתאות בע"מ 
 )ח"פ 515000859(

)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 24/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

אייזיק, מרח' המלאכה 6, חולון, 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.

שלמה אייזיק, מפרק

 

דותן תעבורה בע"מ 
 )ח"פ 510968225(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/01/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו לשם, 

מרח' ויסוצקי 6, תל–אביב-יפו 6233801, 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.

עידו לשם, עו"ד, מפרק 

דה וילג' בע"מ 
 )ח"פ 514583483(

)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 19/01/2017 
גונן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

דוכס, מרח' קארו יוסף 7, תל–אביב-יפו, 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.

גונן דוכס, מפרק 

רון ישרים בע"מ 
 )ח"פ 514243831(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 22/01/2017 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרקת   ,428100 משה  צור   ,1 הזמיר  מרח'  גורמן,  גולן  חגית 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

חגית גולן גורמן, רו"ח, מפרקת 
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תתכנס ביום 08/03/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ישראל גלברג, מפרק

אשרת חברה למסחר שיווק והפצה בע"מ 
 )ח"פ 512227471(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22/03/2017 בשעה 10:00, אצל עו"ד לאונרדו 
הרצליה,   ,1 בילינסון  רח'  ונוטריון,  דין  עורכי  משרד  קיבריק, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

שמואל רייטן, מפרק

סמארטנט סיסטם בע"מ 
 )ח"פ 513401075(

)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 
תתכנס ביום 09/03/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' הנדיב 
71, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נפתלי הירש, מפרק

ג'י.איי.אל.אי ייזום בע"מ 
 )ח"פ 513845800(

)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 
רח' שד'  14:00, אצל המפרק,  08/03/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
רוטשילד 136, 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.

איל ברנדט, עו"ד, מפרק

רוק פור אבר 2013 בע"מ 
 )ח"פ 514983154(

)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 

נכסי יונט 2001 בע"מ 
 )ח"פ 513105692(

)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 24/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

אייזיק, מרח' המלאכה 6, חולון, 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.

שלמה אייזיק, מפרק 

טי גי אל קולמקס ניהול תיקים בע"מ 
 )ח"פ 515342384(

)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 15/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 

ביטון, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 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.

דוד ביטון, עו"ד, מפרק 

יס טו בע"מ 
 )ח"פ 513870246(

)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 
בית  רח'  10:00, אצל המפרק,  08/03/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
הדפוס 12, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף שפירא, מפרק

סי.או.אם. פור אול בע"מ 
 )ח"פ 514701002(

)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 
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תתכנס ביום 10/03/2017 בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' אמנון 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,13 ותמר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אודי שמע, עו"ד, מפרק

ואזרן אחזקות בע"מ
 )ח"פ 513917773(

)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 
תתכנס ביום 26/02/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ריבלין 
22, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

זכריה דחוביץ', מפרק

אנרג'יקס יאנוח פרויקטים אנרגיית רוח בע"מ
 )ח"פ 51-499724-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10:00 בשעה   26/2/2017 ביום  תתכנס 
ז'בוטינסקי 2, רמת גן 5250501, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלעד כהן, מפרק

רמת-חן 2000 מגרש 1א' )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512797861(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,12:00 בשעה   30/03/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יפעת בר-צבי, עו"ד, מפרקת

רמת-חן 2000 מגרש 24 )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512797820(

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,12:00 בשעה   30/03/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 

בן  רח'  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה   12/03/2017 ביום  תתכנס 
יהודה 12, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יגאל ישראל מדר, עו"ד, מפרק

קמין & גריל בע"מ 
 )ח"פ 514664119(

)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 
תתכנס ביום 26/02/2017 בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' מנחם 
7 )בית גיבור ספורט(, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יובל דורון, עו"ד, מפרק

שון - המרכז לכף הרגל בע"מ
 )ח"פ 512406331(

)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 
תתכנס ביום 10/03/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' אמנון 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,13 ותמר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אודי שמע, עו"ד, מפרק 

שגב אחיד - שיווק סחר וניהול בע"מ 
 )ח"פ 513283846(

)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 
תתכנס ביום 10/03/2017 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' אמנון 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,13 ותמר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אודי שמע, עו"ד, מפרק

א.ש.א. שרגאי פיתוח בע"מ
 )ח"פ 514885755(

)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 
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משולם 
שפרן, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

משולם שפרן, מפרק 

שפרן עורכי דין 
 )ח"פ 513066746(

)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 
תתכנס ביום 15/03/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משולם שפרן, מפרק

יוצ'יוס מעבדות בע"מ 
 )ח"פ 514324508(

)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 15/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בן 

שמעון, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

דוד בן שמעון, מפרק 

יוצ'יוס מעבדות בע"מ 
 )ח"פ 514324508(

)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 
תתכנס ביום 08/03/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד בן שמעון, מפרק

רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יפעת בר-צבי, עו"ד, מפרקת

רמת-חן 2000 מגרש 3א' )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512797853(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,12:00 בשעה   30/03/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יפעת בר-צבי, עו"ד, מפרקת

רמת-חן 2000 מגרש 28א' בע"מ 
 )ח"פ 512797887(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,12:00 בשעה   30/03/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יפעת בר-צבי, עו"ד, מפרקת

דופלסט )רוזנבאום( בע"מ 
 )ח"פ 510928864(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26/03/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
הזורעים 111, שדמה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ירון  לוי, עו"ד, מפרק

שפרן עורכי דין 
 )ח"פ 513066746(

)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 11/01/2017 



2697 ילקוט הפרסומים 7433, כ"ח בטבת התשע"ז, 26.1.2017 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2017, בשעה 
12.00, אצל עו"ד חגי זפרני, רח' אברבנאל 21, ירושלים, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

איתמר אבנון, מפרק

בנדל שמאות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-283669-3(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
10.1.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יהודה  צפון  ד"נ  החדשה,  גבעון   ,3 האגוז  מרח'  בנדל,  דב 

0090901, טל' 02-5364400, 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.

 ,12.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,8.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב בנדל, מפרק

פרסום דבח שרון בע"מ
)ח"פ 51-219157-8(

)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   ,23.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,054-4866100 טל'  אונו,  קריית   ,24 רבין  יצחק  מרח'  שורק,  עדי 

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.

 ,23.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  19.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי שורק, מפרק

פרספקטיבו נטוורקס בע"מ 
 )ח"פ 515069037(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/03/2017 בשעה 11:00, במשרד 
 ,)9 קומה   ,E )בניין   89 היהודים  מדינת  רח'  דימנט,  קצנל 

הרצליה פיתוח.

מפרק  ובחירת  החברה  של  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
לחברה מטעם הנושים.

עמיקם לבנון, דירקטור  

ד"ר משה קמחין בע"מ
)ח"פ 51-271668-9(

)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   ,7.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ד"ר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

משה קמחין, מרח' קריניצי 14, דירה 1, רמת גן, 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.

 ,28.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר משה קמחין, מפרק

ארץ טובה ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-338186-3(

)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   ,11.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתמר 
 ,02-6430696 טל'  ירושלים,   ,12/69 פררה  אברהם  מרח'  אבנון, 

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.
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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.

 ,27.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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.

איציק פוגל, מפרק

אלה - זקן מפעלי בנייה בע"מ
)ח"פ 51-282382-4(

)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   ,1.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,054-4800073 41/1, ירושלים, טל'  גיל זקן, מרח' חכמי יוסף 

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 1.5.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל זקן, מפרק

מ.א.י.ר תעשיות עתירות ידע בע"מ
)ח"פ 51-548190-1(

)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   ,29.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יוסי גולני, מרח' סמילנסקי 12, נתניה, ת"ד 2101, טל' 09-8345777, 

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 1.5.2017, בשעה 
14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי גולני, עו"ד, מפרק

ספראדאפ בע"מ
)ח"פ 51-420058-3(

)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   ,13.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ישעיהו פרישקולניק, מרח' בית עובד 13, 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.

 ,29.3.2017 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.

ישעיהו פרישקולניק, רו"ח, מפרק

בן כנען - הקו המשווה
)ח"פ 51-412053-4(

)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   ,4.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סוני בן 
כנען, מרח' חיסין 24, תל אביב, טל' 03-5280557, 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.

 ,30.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סוני בן כנען, מפרק

סטרטגיקל ארמס
)ח"פ 51-458033-1(

)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   ,27.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איציק 
פוגל, מרח' האלמוגים 20, אשדוד, דוא"ל: izikfo@gmail.comטל' 

050-5337709, למפרק החברה.
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רבקה כהן, אצל עו"ד גל בלקין, מרח' אחוזה 105, רעננה, טל' 
09-7601892, 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 5.5.2017, בשעה 
10.00, אצל עו"ד גל בלקין, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רבקה כהן, מפרקת

רקאלי זוהר בע"מ
)ח"פ 51-449286-7(

)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   ,5.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אסף אלקוני, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, 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 8.5.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק

אורן הרפז ושות' חברת עורכי דין
)ח"פ 51-487779-4(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,8.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן 

הרפז, מרח' דניה 37, חיפה, טל' 077-2003139, 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 8.5.2017, בשעה 
12.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן הרפז, מפרק

רוברט שווק ושיפוץ מנועים בע"מ
)ח"פ 51-455707-3(

)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   ,4.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלירן כהן, מרח' צייטלין 1, תל אביב, טל' 03-5600047, 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 4.5.2017, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלירן כהן, עו"ד, מפרק

עמי חן הכט הנדסה הידראולית 2004 בע"מ
)ח"פ 51-350372-2(

)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   ,26.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,04-6060900 טל'  חיפה,   ,39 המגינים  משד'  כהן,  משה 

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 4.5.2017, בשעה 
13.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה כהן, עו"ד, מפרק

י.צ.כ שרותי הסעות רעננה )2006( בע"מ
)ח"פ 51-380024-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.1.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן בקר, מרח' 

הפלמ"ח 24, אבן יהודה, טל' 054-2337443, 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.

 ,10.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,8.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן בקר, מפרק

ברק סמימי השכרת ציוד לארועים בע"מ
)ח"פ 51-550782-0(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.1.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק סמימי, מרח' 

ירושלים 12, ראשון לציון, טל' 054-2000951, 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.

 ,11.5.2017 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.

ברק סמימי, מפרק

אר.די.אל. ניהול ייעוץ והכוונת כוח אדם )1995( בע"מ
)ח"פ 51-211045-3(

)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   ,8.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אליאור וקנין, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, תיבה 82, רמת גן, 

טל' 072-2221223, 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.

 ,11.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 

פורום נושים קטנים ובינוניים לסיוע מרוכז מול 
חברות בפירוק ושיקום בע"מ

)ח"פ 51-530663-7(

)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   ,9.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,6250316 תל–אביב-יפו   ,28 הציונות  משד'  לוי,  ליאור 

03-9382282, 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 9.5.2017, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור לוי, מפרק

מ.ע. טבע בע"מ
)ח"פ 51-523382-3(

)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   ,10.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,052-2508989 טל'   ,17907 מנדא  מכפר  אחסאן,  עאלם 

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.

 ,10.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עאלם אחסאן, עו"ד, מפרק

בתים יפים אילן בקר בע"מ
)ח"פ 51-493018-9(

)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 
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התקבלה   ,10.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שלמה גילת, מרח' בן גוריון 6, חיפה, טל' 04-8555506, 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 15.5.2017 בשעה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  דוידוב,  עופר  עו"ד  אצל   ,12.00
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה גילת, מפרק

אמיגו ת.א. בע"מ
)ח"פ 51-343766-5(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.1.2017, התקבלה החלטה 
רובין,  ולמנות את שאול  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין 
מרח' כלנית 29, קריית ים, ת"ד 5592, קריית ביאליק 2715402, טל' 

054-2666988, 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.

 ,17.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל עו"ד יהושע לניאדו, רח' דרך עכו 140, קריית 
ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול רובין, מפרק

שיש גטניו )2003( בע"מ
)ח"פ 51-344149-3(

)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   ,10.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אייל שימן, מרח' דרך השרון 12, ת"ד 5097, כפר סבא 44150, טל' 

050-6787687, 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.

אליאור וקנין, עו"ד, מפרק

חזן בולונאט הסעדה בע"מ
)ח"פ 51-508486-1(

)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   ,15.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדי נחום, 

מרח' עמ"י 18, רחובות, טל' 050-7290739, 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.

 ,15.5.2017 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.

גדי נחום, מפרק

אנ סי אם - נווארה ייעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-438306-6(

)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   ,15.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את עמי  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
קריית   ,1 קומה   ,16144 ת"ד   ,45 המלאכה  מרח'  אדרי,  ארמנד 

השרון, נתניה 4206002, טל' 052-3414756, 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.

 ,15.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי ארמנד אדרי, מפרק

עמית סחר שלמה גילת בע"מ
)ח"פ 51-298733-0(

)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 
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קלף בק בע"מ
)ח"פ 51-209181-0(

)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   ,8.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ישראל באך, מרח' עם ועולמו 3, בית הראל, ירושלים 95463, טל' 

02-6505456, 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 7.6.2017, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל באך, עו"ד, מפרק

ע.ד. קפה בכיף בע"מ
)ח"פ 51-473839-2(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.1.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איליה קוסאשוילי, 

מרח' שבט שמעון 2/34, אשדוד, טל' 08-8569119, 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 8.6.2017, בשעה 
18.00, אצל עו"ד יוסף בניאן, רח' שבי ציון 5, אשדוד, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

איליה קוסאשוילי, מפרק

רולביט סוכנויות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-259058-9(

)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   ,8.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

 ,21.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל ברקן נגר, משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אייל שימן, עו"ד, מפרק

אינדיגו פלוס - חברה לייצור ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-276948-0(

)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   ,9.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אברהם )אבי( כהן, משד' הרצל 1, משרד 709, ת"ד 2244, אשדוד, 

טל' 08-8642697, 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.

 ,26.5.2017 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.

אברהם )אבי( כהן, עו"ד, מפרק

ד"ר חובב בע"מ
)ח"פ 51-419107-1(

)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   ,8.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תבור 

חובב, מרח' המייסדים 33, כפר ביל"ו, 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.

 ,30.5.2017 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.

תבור חובב, מפרק



2703 ילקוט הפרסומים 7433, כ"ח בטבת התשע"ז, 26.1.2017 

בר דגן - בן ישי חב' לבנין 1988 בע"מ
)ח"פ 51-127735-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון והסרת מינויו של מפרק

ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, 
חוקי  במניין  החלטה  התקבלה   ,25.10.2016 ביום  שהתכנסה 
להפסיק את הליכי פירוק מרצון של החברה ולהסיר את מינויו 

של המפרק איתן בן ישי.
איתן בן ישי, דירקטור ובעל מניות

א.א.א. רדיאטורים בע"מ
)ח"פ 51-077106-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
המניות  בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.1.2017, התקבלה החלטה 
ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 

את מינויו של המפרק.
אופיר שלמה גולדברג, מפרק

קוגיטו קפיטל אס.אם.אי
)ש"מ 55-026648-0(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,5.1.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

בוצעו העברות האלה בזכויות בשותפות:

ח"פ  בע"מ,  ופנסיה  גמל  דש  מיטב  המוגבל,  השותף   א. 
51-206520-2, מרח' ששת הימים 30, בני ברק, בעל זכויות 
בשותפות, העביר חלק מזכויותיו בשותפות המשקף סך של 
מסכומי  ש"ח  אלף(  מאות  וחמש  מיליון  )שבעה   7,500,000
התחייבויות ההשקעה שלו בשותפות, לאנליסט קופות גמל 
בע"מ, ח"פ 51-188046-0, משד' רוטשילד 46, תל–אביב-יפו;

ח"פ  בע"מ,  ופנסיה  גמל  דש  מיטב  המוגבל,  השותף   ב. 
51-206520-2, מרח' ששת הימים 30, בני ברק, בעל זכויות 
סך  המשקף  בשותפות  מזכויותיו  חלק  העביר  בשותפות, 
התחייבויות  מסכומי  ש"ח  מיליון(  )ארבעה   4,000,000 של 
קרן  של  המנהלת  לחברה  בשותפות,  שלו  ההשקעה 
השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ, ח"פ 

52-003496-8, מרח' נתיב האור 1, חיפה;

ח"פ  בע"מ,  ופנסיה  גמל  דש  מיטב  המוגבל,  השותף   ג. 
בעל  ברק,  בני   ,30 הימים  ששת  מרח'   ,51-206520-2
בשותפות  מזכויותיו  חלק  העביר  בשותפות,  זכויות 
אלף(  מאות  וחמש  מיליון  )שני   2,500,000 סך של  המשקף 
בשותפות,  שלו  ההשקעה  התחייבויות  מסכומי  ש"ח 
לשותף הכללי בשותפות קוגיטו קפיטל שותף כללי בע"מ, 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיא לויאן, מרח' אברהם יפה 3, חולון 5845102, טל' 052-4000130, 

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 8.6.2017, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא לויאן, עו"ד, מפרק

ד"ר ג'ייסון כהן - מכון כאב בע"מ
)ח"פ 51-528058-4(

)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   ,30.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ייסון 
 ,050-2520991 טל'  מודיעין,   ,40 אמנו  רחל  מרח'  כהן,  )רונלד( 

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 28.2.2017, אצל 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'ייסון )רונלד( כהן, מפרק

אופק דוס יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-451877-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מ'  עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה   ,28.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פירון ושות', רח' השלושה 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

דניאל יוסף משה פולטורק, מפרק
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לוטן סאן
)ש"מ 55-023734-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת  ו–60   48 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,15.1.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  בשותפות,  המוגבל  השותף 
שותף  להיות  חדל  היוצא(,  המוגבל  )השותף   51-474142-0
ש"מ  אחזקות,  אנרגיה  ערבה  באה,  ובמקומו  בשותפות  מוגבל 
55-024085-7, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, אשר תשמש 
כשותף המוגבל של השותפות במקום השותף המוגבל היוצא 

)מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילנה לוצקי          שחר בן מויאל
     מורשי חתימה בשותפות

אופק דן )2015(
)ש"מ 55-026333-9(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 87,000 העברת  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע.נ של השותפות, בלא תמורה, 
מהשותף המוגבל משפחת גל אחזקות בע"מ, ח"פ 51-362310-8, 

לשותף המוגבל תומר צוקר.
דניאל ליפמן, עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 27929-01-15

שם החייב: יוסף אורן.

שם הנאמנת ומענה: עו"ד קרן אוגינץ, מרח' האתגר 1, טירת הכרמל, 
ת"ד 3680, חיפה, טל' 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 ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים, בתיק פש"ר 48477-02-13

שם החייב: ליאור מזרחי.

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

תל–אביב-יפו,   ,39 מונטיפיורי  מרח'   ,51-536642-5 ח"פ 
ח"פ  בע"מ,  כללי  שותף  קפיטל  קוגיטו  הכללי,   והשותף 
51-536642-5, מרח' מונטיפיורי 39, תל–אביב-יפו, העביר 
)שני   2,500,000 סך של  מזכויותיו בשותפות המשקף  חלק 
מיליון וחמש מאות אלף שקל( ש"ח מסכומי התחייבויות 
חברה  ואחיות  אחים  ליהב  בשותפות,  שלו  ההשקעה 
לניהול קופות גמל בע"מ, ח"פ 51-092753-6, מרח' ויצמן 

14, תל–אביב-יפו.
גיא זוקין, דירקטור בשותף הכללי

ס.ה. סקיי השקעות )ג.ר.ו.פ.(
)ש"מ 55-027122-5(

הודעה על שינוי בהרכב השותף המוגבל

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,8.1.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
בע"מ,  השקעות  ניהול   3 סקיי  ס.ה.  המוגבל  השותף  העביר 
ש"מ   ,3 סקיי  ל–ס.ה.  בשותפות  חלקו  את   ,51-549326-0  ח"פ 

.55-027155-5

ניר דגן, מורשה חתימה מטעם השותף הכללי

סאקל ייזום וניהול מותגים
)ש"מ 55-025938-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,5.1.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל סי אנד שלס שיווק בע"מ, ח"פ 51-244476-1 )אשר 
אחזקותיו,  כל  את  העביר  מזכויות השותפות(,  ב–32.67%  החזיק 
טקסטיל  תעשיות  לכיתן  בשותפות  הנאותיו  וטובות  זכויותיו 
בע"מ, ח"פ 51-255936-0, וחדל להיות שותף מוגבל בשותפות, כך 
שמיד לאחר ההעברה כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ, 51-255936-0, 

מחזיקה ב–99% מזכויות השותפות.
אייל שרמן, עו"ד
בא כוח השותפות

מסילות נורת' סאן
)ש"מ 55-023761-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 ו–   48 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,15.1.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  ערבה  חברת  בשותפות,  המוגבל  השותף 
שותף  להיות  חדל  היוצא(,  המוגבל  )השותף   51-474142-0
ש"מ  אחזקות,  אנרגיה  ערבה  באה,  ובמקומו  בשותפות  מוגבל 
55-024085-7, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, אשר תשמש 
כשותף המוגבל של השותפות במקום השותף המוגבל היוצא 

)מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילנה לוצקי          שחר בן מויאל
     מורשי חתימה בשותפות
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 49081-01-12

שם החייב: אליהו דהן.

שם הנאמנת ומענה: עו"ד קרן אוגינץ, מרח' האתגר 1, טירת הכרמל, 
ת"ד 3680, חיפה, טל' 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 בבאר שבע, בתיק פש"ר 13340-06-13

שם החייבת: ניצה בר אל.

שם הנאמנת ומענה: עו"ד קרן אוגינץ, מרח' האתגר 1, טירת הכרמל, 
ת"ד 3680, חיפה, טל' 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  החייבת  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי מרכז, בתיק פש"ר 23650-11-15

שם החייב: דוד אשכנזי.

שם הנאמן: עו"ד אופיר פדר.

בדבר  החייב  לנכסי  הנאמן  ידי  על  הודעה,  בזה  ניתנת 
חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייב שהגישו תביעות 

חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

נושה של החייב  לכל  לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה 
ו/או  מהחייב  כלשהם  כסף  סכומי  או  דיבידנד  לקבלת  זכות 

מבעל התפקיד במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל.

אופיר פדר, עו"ד, נאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון לנושים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פר"ק 22783-01-10

שם החייב: מלונות הים התיכון בע"מ, ח"צ 52-003876-1

שם המפרק ומענו: עו"ד אלון שירי, רח' בר כוכבא 16, בני ברק, 
טל' 03-5751819, פקס' 03-6132067.

סוג הדיבידנד: מיידי.

אחוז הדיבידנד: 13.70.
סכום הדיבידנד: 3,600,000 ש"ח.

אלון שירי, עו"ד, מפרק

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 59752-05-12

שם החייב: אפרים פרנסואה אבוטבול.

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 בבאר שבע, בתיק פש"ר 6275/05

שם החייב: ליאור חסן.

שם הנאמנת ומענה: עו"ד קרן אוגינץ, מרח' האתגר 1, טירת הכרמל, 
ת"ד 3680, חיפה, טל' 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 345/08

שם החייבת: עדנה אפללו.

שם הנאמנת ומענה: עו"ד קרן אוגינץ, מרח' האתגר 1, טירת הכרמל, 
ת"ד 3680, חיפה, טל' 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  החייבת  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 24140-06-14

שם החייב: יצחק אונגר.

שם הנאמנת ומענה: עו"ד קרן אוגינץ, מרח' האתגר 1, טירת הכרמל, 
ת"ד 3680, חיפה, טל' 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
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
מיקום הדיוןהדיון

שעת 
הדיון

לשכת הוצל"פ 109991897128.03.201726.04.2017נצרתמזאריב זרזירעפאף מזאריב
נצרת

10:00

אוקסנה 
אוסטרואוחוב

התאנה 7.8, 
כרמיאל

לשכת הוצל"פ 29937210103.04.201703.05.2017קריות
קריות

11:00

לשכת הוצל"פ 29762610709.04.201701.06.2017קריותעספיאפדייה אבו פחר
קריות

08:50

לשכת הוצל"פ 29927710308.04.201701.06.2017קריותעראבהמוהנד בדארנה
קריות

11:00

 רמב"ם 2.8,ליובוב קושינרוב
קריית ים

לשכת הוצל"פ 21092204416.04.201704.06.2017קריות
קריות

12:00

לשכת הוצל"פ 89935610915.04.201711.06.2017קריותכפר יאסיףחוסין מג'גוב
קריות

12:10

 הנעמן 4.12,מיטל אלעשרי
בית שאן

לשכת הוצל"פ 29938212211.04.201713.06.2017קריות
קריות

11:00

 מוריה 103,אורן אהרונוביץ
חיפה

לשכת הוצל"פ 29907711412.04.201725.06.2017קריות
קריות

12:00

אהל יעקב 3, אלכסנדר דוכין
טבריה

לשכת הוצל"פ 29710211111.04.201729.06.2017קריות
קריות

11:00

שלמה המלך 34, סיגל דרעי
לוד

לשכת הוצל"פ 29915901229.03.201702.07.2017קריות
קריות

10:30

לשכת הוצל"פ 89996903511.04.201702.07.2017קריותאבו סנאןופא רזוק
קריות

12:00

השקמה 69.6, אריק סויסה
חדרה

לשכת הוצל"פ 129974912429.03.201705.07.2017קריות
קריות

11:00

 דגניה 23.9,מוריס יניב חייק
חיפה

לשכת הוצל"פ 514251011512.04.201706.07.2017קריות
קריות

09:00

אליהו הנביא 10, יהודה סבאן
באר שבע

לשכת הוצל"פ 019876105318.04.201721.05.2017תל אביב
פתח תקווה

9:30

 מגידו 13,אהרן רוני פלוס
אשקלון

 לשכת הוצל"פ019911707118.04.201725.09.2017תל אביב
תל אביב

9:00

חומה ומגדל 42, ליבנת סיטבון
חולון

 לשכת הוצל"פ019734049519.04.201725.09.2017תל אביב
תל אביב

11:00

חביבה רייק 4, תקוה סטרול
רמת גן

 לשכת הוצל"פ019808307218.04.201725.09.2017תל אביב
תל אביב

10:00

שם הגדולים 6, שהלה כטארי
תל אביב

 לשכת הוצל"פ019905506722.04.201702.10.2017תל אביב
תל אביב

9:00

רש"י 554/31, אליס מויאל
קריית מלאכי

לשכת הוצל"פ 159998910322.04.201715.06.2017באר שבע
אשקלון

10:00

התאנה 9/40, יהודית דרורי
ירושלים

לשכת הוצל"פ 039965905816.04.201713.06.2017ירושלים
ירושלים

13:00

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             ___________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




