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מינוי יושב ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי ממאסר,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף  16לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני מאריכה 3את מינויו של אברהם שיינפלד ,שופט
בקצבה של בית משפט שלום ,ליושב ראש ועדת שחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים ,מיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר
.)2016

ההסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות לפי החוק - 2תתוקן
לפי זה.
י"ב בטבת התשע"ו ( 24בדצמבר )2015
(חמ -3-1723ה)7
בנימין נתניהו
ראש הממשלה וממלא מקום
שר התקשורת
2

מינוי פקחים

ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ -3-101ה)6
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ' .410
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ד ,עמ' .6019

לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח,11998-
בהסכמת השר להגנת הסביבה ,אני ממנה את פקחי הרשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן
לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת הכלבת:21934 ,

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  - 5697במות הרמה ניידות לעבודה  -חישובי תכן
 קריטריונים ליציבות  -מבנה  -בטיחות  -בחינות ובדיקות,מספטמבר  2009וגיליון תיקון מס'  1מיוני .2012
במקומו יבוא:
ת"י  - 5697במות הרמה ניידות לעבודה ,חישובי תכן -
קריטריונים ליציבות  -מבנה  -בטיחות  -בחינות ובדיקות,
מינואר .2016
התקן יופקד במקומות המפורטות בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה (להלן  -יום
התחילה) ,ואולם ת"י  5697וגיליון תיקון מס'  1בנוסחם ערב יום
התחילה יעמדו בתוקפם  720ימים מיום התחילה.
י"ז בשבט התשע"ו ( 27בינואר )2016
(חמ -3-95ה)4

1

בנימין נתניהו
ראש הממשלה וממלא מקום
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ' .34

הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות
לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 53ב(א) לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מאריך עד יום
ב' בטבת התשע"ז ( 31בדצמבר  )2016את תוקף ההסמכה למתן
היתרים לביצוע עבודות לפי סעיף  36לחוק ,שניתנה לעובדי
בזק ,החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
1
1

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשמ"ח ,עמ' .174
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י"פ התשע"ה ,עמ' .4382

2

		
אוליאל עדן

אלוני עמיר

		
אלט אוהד

אסולין רן

		
ארד רועי

אתר אבים

		
באינוסוביץ נתן

בהיר גונן

		
ביסמוט גל

בלסקי אביעד

		
בקיש מורן

בן אהרון נמרוד

		
בן אליהו הדי

בן שטרית זהר

		
ברוכי ארז

גבאי גלעד

		
גבועה מוחמד

גד דקל

		
גדליה אבי

גוטמן אליסף

		
גלעדי אלכס

גלעדי עמיחי

		
גרינבאום דוד

דורפמן עמי

		
דרורי בן

דרעי אייל

		
הברי אסף

היימס ערן

		
הפנר ראובן

ויינר דודי

		
וזאנה אוריה

זכאי דוד

		
טאובה נדב

יהלומי אוהד

		
ישכרוב שחר

כהן גיא

		
כהן עמירם

כהן ליאור

		
כהן ליעד

כהן שמוליק

		
כפיר שחר

כץ מארק

		
לבבי חנן

לוי אלון

		
לוי שרון

לזר עמירם

		
מילר אייל

מינץ משה

		
מרדכי ירון

נחמני תומר

		
ניסים דורון

נורקין ג'ורג'

		
סבח עמוס

סולימני אורי

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .202
ע"ד  ,1934תוס'  ,1עמ' .242

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

		
סופר קובי

עברון גיל

		
פאעור אמנון

פלס ניב

		
פרו אורי

פרנדיאן אמיר

קורן שי		

קייזר אורי

קינג רון		

קלר אריה

קסטל רוברט (רובי)

קפלן אסף

		
קשחר עיד

רוזנברג אריה

		
רוזנברג בן

רינסקי יוסף

		
שגיא יובל

שדה יוסי

		
שושן מאיר

שליבי עוואד

		
שמואל ידידיה

שפי מוטי

		
שפירא אורי

ששון עזרא

 .3הגדרות
"איגוד ספורט"  -כהגדרתו בחוק הספורט ,לרבות
התאחדות;
"אירוע אלימות בספורט"  -אירוע שבו על פי משטרת ישראל
נפתח תיק חקירה לאוהד או לבעל תפקיד בקבוצת
ספורט ,איגוד או התאחדות;
"המועצה הלאומית"  -המועצה הלאומית לספורט
כמשמעותה בסעיף 17א לחוק הספורט;
"המועצה להסדר ההימורים בספורט"  -כמשמעותה בחוק
המועצה להסדר ההימורים בספורט;
"המועצה למניעת אלימות"  -המועצה למניעת אלימות
בספורט  -כמשמעותה בסעיף  22לחוק לאיסור אלימות
בספורט ,התשס"ח;2008-

תוקף מינוי זה עד יום ב' בטבת התשע"ז ( 31בדצמבר )2016
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.
י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר )2015
(חמ -3-474ה)5
אורי אריאל הכהן
שר החקלאות ופיתוח הכפר

"ליגה בכירה"  -בענף ספורט שבמסגרתו פועלות עד 4
ליגות  -הליגה הבכירה לעניין מבחן זה היא הליגה
הראשונה; בענף ספורט שבמסגרתו פועלות  5ליגות
ויותר  -הליגה הבכירה לעניין מבחן זה הן  2הליגות
הראשונות;

אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר
ההימורים בספורט
לפי חוק הספורט ,התשמ"ח1988-
לפי סעיפים 17יג ו–17יב(א )1לחוק הספורט ,התשמ"ח1988-
(להלן  -חוק הספורט) ,וסעיף (9ב )7()1לחוק להסדר ההימורים
בספורט ,התשכ"ז( 21967-להלן  -חוק להסדר ההימורים בספורט),
בהמלצת הוועדה הציבורית ובאישור שרת התרבות והספורט
מתפרסמות בזה אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר
ההימורים לצורך בחירה באצטדיון או אצטדיונים לצורך הצבת
אמצעים טכנולוגיים לתקופת ניסיון.
 .1רקע כללי
דוח של ועדת משנה למועצה למניעת אלימות
בספורט שהוקמה לפי החוק לאיסור אלימות בספורט,
התשס"ח( 32008-להלן  -הדוח) ,קבע כי יש לבחון הצבת
אמצעים טכנולוגיים חדשים באצטדיונים וזאת כדי
להגדיל את האכיפה כנגד מקרי אלימות בספורט.
 .2מטרות
(א) הסדרת הכללים שלפיהם המועצה להסדר ההימורים
בספורט תחלק תמיכות לפי סעיף (9ב )7()1לחוק
להסדר ההימורים בספורט;
(ב) בחירה באצטדיון או אצטדיונים לצורך הצבת
אמצעים טכנולוגיים לתקופת ניסיון בעונת המשחקים
 2016-2015או  2017-2016לשם ניסויים ובחינתם
בהתאם להמלצת הדוח;

"מכרז"  -המועצה להסדר ההימורים בספורט תפרסם מכרז
להצבת מערכת טכנולוגית באצטדיון או אצטדיונים
שייבחרו לצורך כך באמצעות אמות מידה אלה;

1
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3

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

(ד)

בחינת הסיוע של האמצעים הטכנולוגיים באצטדיונים
שייבחרו לשיפור איכות חומר הראיות המשטרתיות
במקרה של אירועי אלימות בספורט.

באמות מידה אלה -

בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן
מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה.

ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;122התשע"א ,עמ' .674
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;142התשע"ד ,עמ' .410
ס"ח התשס"ה ,עמ' .878

(ג)

הקטנת סף האלימות והגזענות באצטדיונים אלה
באמצעות איתור מתפרעים;

"קבוצת ספורט"  -חבר ספורטאים המתאמנים ומתחרים
יחדיו בענף ספורט קבוצתי במסגרת איגוד ספורט.
.4

הפעילות הנתמכת
הצבת אמצעי הטכנולוגיה שעונים על הדרישות כפי
שפורסמו בקול הקורא ,בהתאם להמלצות ועדת המשנה
ובמכרז.

 .5תנאי סף
(א) האצטדיון מצוי בתחומי הרשות המקומית המבקשת;
(ב)

באצטדיון משחקת קבוצה אחת לפחות בליגה בכירה
בכדורגל;

(ג)

אצטדיון שבו נמכרו לפחות  3,000מנויים בליגה
הבכירה בעונת ;2015-2014

(ד)

ברשות המקומית מכהן מנהל מחלקת ספורט במשרה
מלאה;

(ה) באצטדיון ייערכו משחקים במהלך שתי העונות
הקרובות כאמור בסעיף (2ב);
(ו)

הרשות המקומית תתחייב להעמיד את האצטדיון
לצורך הצבת אמצעי הטכנולוגיה;

(ז)

הרשות המקומית תתקשר לצורך הפעלת הניסוי
עם המועצה להסדר ההימורים בספורט ועם ספק
האמצעים הטכנולוגיים או עם אחד מהם ,כפי
שייקבע במכרז;
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(ח) הרשות המקומית תתחייב לשתף פעולה עם נציגים
מטעם המועצה להסדר הימורים בספורט ,משטרת
ישראל ,נציגי הספק ומשרד התרבות והספורט שיהיו
אמונים על הפעלת המערכת וביצוע מחקר לניתוח
תוצאות הניסוי (להלן  -מפעילי המערכת) ולצורך זה
תמנה איש קשר מבין עובדיה לצורך סיוע בהפעלת
הבדיקה והניסוי.

 11עד  15הרשעות

לעומדים בתנאי הסף יינתן ניקוד על פי הקריטריונים האלה:

 .7שונות
(א) אין באמות מידה אלה משום התחייבות כי לאחר
סיום הניסוי תוצב באצטדיון מערכת טכנולוגית
באופן קבוע.

( )3מספר המושבים באצטדיון:
עד  5,000מושבים

 2נקודות;

 5,001עד  15,000מושבים

 6נקודות;

 15,001מושבים ומעלה

 10נקודות;

(ב) תוצאות הניסוי ייבחנו על ידי נציגי משטרת ישראל
באמצעות מידע שיועבר להם ממפעילי המערכת.
 .8תחולה
(א) אמות מידה אלה יחולו באופן חד–פעמי ,לבחירת רשות
אחת או רשויות מקומיות שבאצטדיונים שבתחומן יוצבו
האמצעים הטכנולוגיים בהתאם למטרות המפורטות
לעיל;

( )4מספר המנויים שנמכרו לאצטדיון בעונת 2015-2014
(בכל הקבוצות המשחקות בו יחד):
עד  3,000מנויים

 2נקודות

 3,001עד  6,000מנויים

 4נקודות;

 6,001עד  9,000מנויים

 6נקודות;

 9,001עד  12,000מנויים

 8נקודות;

 21,001מנויים ומעלה

 10נקודות;

(ב) הניסוי יתקיים באצטדיון או אצטדיונים שייבחרו על פי
אמות מידה אלה.
י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר )2015
(חמ )3-5163

עד  10תיקי חקירה

 2נקודות;

 11עד  15תיקי חקירה
 16עד  20תיקי חקירה;

 6נקודות;

 21עד  25תיקי חקירה

 8נקודות;

 26תיקי חקירה ומעלה

 10נקודות;

( )6מספר ההרשעות בבית הדין של ההתאחדות
לכדורגל ,על עבירות קהל שהתקיימו באצטדיון
בליגת העל והליגה הלאומית (עונות 2013/14
ו–:)2014/15
עד  5הרשעות

 2נקודות;

 6עד  10הרשעות

 4נקודות;

מירי רגב
שרת התרבות והספורט

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה ברבדים מחלת הניוקסל:
רבדים ,בני רא"ם ,חפץ חיים ,אביגדור ,אורות ,באר טוביה,
בית אלעזרי ,בצרון ,חצב ,חצור-אשדוד ,טל שחר ,ינון ,יסודות,
כפר חיים ,כפר הרי"ף ,כפר ורבורג ,כפר מרדכי ,כפר מנחם ,מישר,
משגב דב ,ערוגות ,קבוצת יבנה ,קידרון ,שדמה ,תימורים ,תירוש,
וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10קילומטרים מרבדים.
י"ז בשבט התשע"ו ( 27בינואר )2016
(חמ )3-126
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
1

3 098

עודד טירה
יושב ראש המועצה
הלאומית לספורט

נתאשר.

( )5מספר תיקי החקירה על אירועי אלימות בספורט
שנפתחו במחוז שבו נמצא האצטדיון בשנתיים
האחרונות וחלוקת הניקוד במספר האצטדיונים
באותו מחוז מליגת העל (עונות  2013/14ו–:)2014/15
 4נקודות;

 21הרשעות ומעלה

(ג) אם ההתקשרות תהיה בין הרשות לספק ,סכום
התמיכה ישולם לרשות בכפוף להעברת אישורים
וחשבוניות המעידים על ביצוע בפועל של הצבת
אמצעי הטכנולוגיה והפעלתו.

( )1מספר הקבוצות המשחקות באצטדיון  1 -נקודה
לכל קבוצה;
( )2מספר הקבוצות מליגת העל המשחקות באצטדיון -
 2נקודות תוספת לאצטדיון לכל קבוצה נוספת על
תנאי הסף;

 16עד  20הרשעות

 8נקודות;
 10נקודות.

(ב) הרשות בעלת הניקוד הגבוה ביותר מבין אלה
העונות על תנאי הסף ,תזכה לתמיכה כספית לקיומו
של הניסוי; אם ייוותר סכום נוסף תישקל התקנה של
מערכת ברשות נוספת;

 .6שיטת הניקוד
(א)

 6נקודות;

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
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הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בדוב"ב מחלת הניוקסל:

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ט"ו בטבת התשע"ו (27
בדצמבר  ,)2015בתיק בד"א  ,061/2015החליט להטיל על איהאב
מאייר מרואת ,רישיון מס'  ,31340עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישים ושישה חודשים.

דוב"ב ,רעם ,אביבים ,אלקוש ,דלתון ,חורפיש ,יראון ,כפר
חושן ,כרם בן זמרה ,מירון ,מלכייה ,נטועה ,סאסא ,עלמה,
צבעון ,ריחאנייה ,שתולה ,וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10
קילומטרים מדוב"ב.
כ"א בשבט התשע"ו ( 31בינואר )2016
(חמ )3-126
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

הודעה בדבר השעיית חבר

תוקף ההשעיה מיום ז' בסיוון התשע"ה ( 25במאי ,)2015
יום תחילת השעייתו ,עד יום ח' בכסלו התשפ"א ( 24בנובמבר
.)2020
ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ )3-94

1

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ה' בטבת התשע"ו (17
בדצמבר  ,)2015בתיקי בד"א  ,60/15 ,59/15החליט להטיל על
עורך דין מועתז גאבר ,רישיון מס'  ,26214עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים.
תוקף ההשעיה מיום ה' בטבת התשע"ו ( 17בדצמבר )2015
עד יום ח' בטבת התשע"ט ( 16בדצמבר .)2018
ח' בטבת התשע"ו ( 20בדצמבר )2015
(חמ )3-94

1

אברהם ללום
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום כ"ט בחשוון
התשע"ו ( 11בנובמבר  ,)2015בתיק בד"מ  ,022/2015החליט
להטיל על חסן עבאדי ,רישיון מס'  ,11351עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ט בחשוון התשע"ו ( 11בנובמבר
 )2015עד יום א' באדר א' התשע"ו ( 10בפברואר .)2016
ט"ו בטבת התשע"ו ( 27בדצמבר )2015
(חמ )3-94

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ו בכסלו התשע"ו (8
בדצמבר  ,)2015בתיק בד"א  ,020/2015החליט להטיל על עורך
דין אשרף אבו ליל ,רישיון מס'  ,41475עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים בניכוי
השעיה שכבר רוצתה.
תוקף ההשעיה ,בניכוי השעיה שכבר רוצתה ,מיום כ'
בטבת התשע"ו ( 1בינואר  )2016עד יום י"ב באייר התשע"ו (20
במאי .)2016
כ"ב בטבת התשע"ו ( 3בינואר )2016
(חמ )3-94

1

אברהם ללום
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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אברהם ללום
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

1

אברהם ללום
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום י"א בטבת התשע"ו
( 23בדצמבר  ,)2015בתיק בד"מ  ,015/2014החליט להטיל על
סאמר זרייק ,רישיון מס'  ,14972עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודשיים.
תוקף ההשעיה מיום י"א בטבת התשע"ו ( 23בדצמבר
 )2015עד יום י"ג באדר א' התשע"ו ( 22בפברואר .)2016
ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ )3-94

1

אברהם ללום
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

3099

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין דרום ,בשבתו ביום י"א בכסלו התשע"ו
( 23בנובמבר  ,)2015בתיק בד"מ  ,025/2012החליט להטיל על
איתנה יעקב הרשקוביץ ,רישיון מס'  ,28915עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשר שנים במצטבר
לכל עונש השעיה אחר שהושת עליה.
י"ב בטבת התשע"ו ( 24בדצמבר )2015
(חמ )3-94

1

אברהם ללום
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ח בטבת התשע"ו
( 30בדצמבר  ,)2015בתיק בד"מ  ,010/2014החליט להטיל על
חוסאם ביסאן ,רישיון מס'  ,21894עונש של הוצאה מן הלשכה
במצטבר לכל הוצאה אחרת מהלשכה שהוטלה עליו.
כ"ב בטבת התשע"ו ( 3בינואר )2016
(חמ )3-94

1

אברהם ללום
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז1957-

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2015
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

7034/2015
1.12.2015
התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ לקידום
תעשיית היהלומים,
הסתדרות החדשה  /עובדי המתכת חשמל
ואלקטרוניקה חטיבת היהלומים
תעשיית מוצרים

.4

3 100

.5
.6
.7
.8

כלל העובדים
תנאי עבודה
30.12.2015
 - 1.12.2015לתקופה בלתי מוגבלת

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2015
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

292/2015
24.9.2015
חברת חשמל לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה
חשמל
 12,896עובדים
עדכון מיום 25.2.2015
13.12.2015
 - 24.9.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

293/2015
29.11.2015
אדג'וול פרסונה אינטרנשיונל ישראל,
הסתדרות החדשה
תעשיית מתכת
 92עובדים
תנאי עבודה
13.12.2015
 - 29.11.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

294/2015
16.11.2015
תנובה אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית
בישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
תעשיית מזון
נהגי שינוע
שיטת הובלה חדשה שיטת תמרוץ
3.12.2015
31.12.2018 - 1.1.2016

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

295/2015
17.11.2015
מכללה אקדמית נתניה,
הסתדרות החדשה
חינוך
עובדי מנהלה
תנאי עבודה
14.12.2015
 - 17.11.2015לתקופה בלתי מוגבלת
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1
.2
.3

296/2015
9.11.2015
המועצה לענף הלול,
הסתדרות החדשה  /מעו"ף
הסתדרות הרופאים הווטרינרים
תעשיית מזון
רופאים וטרינרים
הסמכת פקחים ויטרינרים
9.12.2015
 - 9.11.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

297/2015
2.11.2015
עמותת רעות "אפיקים בנגב",
הסתדרות החדשה
חינוך
מטפלות במעונות
עדכון והארכת הסכם מיום 23.12.2012
7.12.2015
1.11.2018 - 2.11.2015

.1
.2
.3

298/2015
27.10.2015
כללית הנדסה רפואית,
הסתדרות החדשה
שירותי בריאות
עובדים בעבודות יזומות
תגמול בגין עבודות יזומות
7.12.2015
 - 27.10.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

299/2015
16.11.2015
ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותי בריאות
כלל העובדים
תנאי עבודה
7.12.2015
31.12.2018 - 1.1.2015

.1
.2
.3

300/2015
21.10.2015
מגן הלב ע"ר ,580263614
הסתדרות החדשה
חינוך
כלל העובדים
צמצום והתיעלות
7.12.2015
 - 21.10.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

301/2015
18.11.2015
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
בנקאות

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
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.5
.6
.7
.8

כלל העובדים
תיקונים להסכם מיום  28.11.2014בנושא שעון נוכחות
6.12.2015
 - 18.11.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

302/2015
29.10.2015
תנובה אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית
בישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה
תעשיית מזון
עובדים קבועים
אובדן כושר עבודה  -ביטוח
3.12.2015
 - 29.10.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

303/2015
19.11.2015
חברת רכבת ישראל,
הסתדרות החדשה
הובלה יבשתית
עובדים אוטיסטים
קליטת עובדים בעלי מוגבלות
3.12.2015
 - 19.11.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

304/2015
14.10.2015
מכון טכנולוגי חולון,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
דרוג מינהלי
אימוץ הסכם גמול המנהל
3.12.2015
 - 14.10.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

305/2015
8.12.2015
ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ,
הסתדרות החדשה
הובלה אווירית
עובדי קרקע
הארכת תוקף הסכמים קודים בשינויים
24.12.2015
 - 8.12.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

306/2015
8.12.2015
ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ,
הסתדרות החדשה
הובלה אווירית
טייסים מגיל 65
תנאי עבודה לטייסים בגילאים 65-67
24.12.2015
 - 8.12.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1

307/2015

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

3101

.2
.3

8.12.2015
ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ,
הסתדרות החדשה
הובלה אווירית
 110דיילים
הארכת תוקף הסכם מיום  24.7.89ו–1.4.08
24.12.2015
 - 8.12.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

308/2015
8.12.2015
ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ,
הסתדרות החדשה איגוד עובדי תחבורה
הובלה אווירית
דיילות ותיקות 7 -
תנאי עבודה
24.12.2015
 - 8.12.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

309/2015
8.12.2015
אחזקת מטוסים ושירותי תעופה מיסודה של ארקיע
בע"מ,
הסתדרות החדשה איגוד עובדי תחבורה
הובלה אווירית
 100עובדים
תנאי עבודה
24.12.2015
 - 8.12.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

310/2015
9.12.2015
אלביט מערכות ל"א וסיגינט אלישרא בע"מ,
הסתדרות החדשה
תעשיית אלקטרוניקה
כאמור בסעיף 2
תנאי עבודה
30.12.2015
 - 9.12.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

311/2015
6.12.2015
אבטחה מבצעת גלובל סקיוריטיד .ו .בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית
שירותי שמירה
שומרים
תנאי עבודה

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
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.7
.8

28.12.2015
 - 6.12.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

312/2015
19.11.2015
קונקט ירושלים (רכבת קלה) בע"מ,
הסתדרות העובדים החדשה
הובלה יבשתית
 93עובדים
תנאי עבודה
30.12.2015
 - 19.11.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

313/2015
26.12.2015
גלובס פבלישר עיתונות ( )1983בע"מ,
ארגון העיתונאים בישראל הסתדרות החדשה
תרבות
כלל העובדים
תוכנית הבראה
30.12.2015
 - 26.12.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

314/2015
26.12.2015
גלובס פבלישר עיתונות ( )1983בע"מ,
ארגון העיתונאים בישראל
תרבות
כאמור בסעיף 9
תנאי עבודה
30.12.2015
 - 26.12.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

315/2015
11.1.2015
אוניברסיטה הפתוחה,
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי
חינוך
כאמור בסעיף 2
שינויים בהסכם מיום 31.1.11
30.12.2015
 - 11.1.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

כ"ה בטבת התשע"ו ( 6בינואר )2016
שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'1717758600:
שם התכנית :מרכז אזהרא הריסת בניין קיים
והקמת בנין חדש במקמו בן  6קומות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מפורטת מס':
 5757799100גרסת :הוראות   43תשריט  34
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
93
ביטול
1733
כפיפות
1599
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :א זהרה .
התכנית נמצאת בין רחוב אזהרה לבין רחוב אל מסעודי.
קואורדינטה X: 222146
קואורדינטה Y: 632555
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 47719 :חלקות במלואן.44 :
גוש 47719 :חלקי חלקות.5773 ,5775 ,43 ,47 ,39 :
מטרת התכנית:
הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש במקומו בן  1קומות
ממפלס רחוב אזהרה ו 1קומות תת קרקעיות ,ותוספת
קומה מעל בניין הקיים בצד המערב אשר ישמש
למסחר ,מלונאות ,תעסוקה ,משרדים וחניון תת קרקעי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5קביעת ייעוד הקרקע לשטח למילונות ,דרך חדשה,
שביל להולכי רגל ושטח עם זיקת הנאה.
 3קביעת הוראות בינוי לשם הקמת מלון חדש בן 1
קומות ,מעל  1קומות תת קרקעיות .תוספת קומה
חלקית מעל מבנה המשרדים הקיים .קומת הקרקע
במפלס רחוב אזהרה הינה קומה מסחרית וקומה 5
 הינה אולם רב תכלתי ,הכל בהתאם לנספח הבינוי
(נספח מספר .)5
 .4קביעת שטחי הבנייה המרביים בהיקף של
 37740.74מ"ר.
 .3קביעת קווי בניין חדשים.
 .1קביעת מס' חדרי מלון ל .04
 .9קביעת מס' הקומות המרבי ל 1מעל מפלס הכניסה
הקובעת ו 1קומות תת קרקעיות.

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

 .0קביעת הוראות עבור חזית מסחרית ושטח עם
זיקת הנאה לציבור.
 .9קביעת השימושים המותרים בתחום התכנית.
 .8קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .57קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .55קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8575475טלפון:
 .73-9387394העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון73-9389955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכ נון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1717735010:
שם התכנית :הרחבת יחידות דיור ותוספת
ברחוב הושע ,13ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5757789454 :גרסת :הוראות   59תשריט  53
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
93
ביטול
מק /1733 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :הושע . 58
רחוב הושע  ,58פינת רחוב הרב שמחה זיסל ברוידא
קואורדינטה X: 220775
קואורדינטה Y: 633025
גושים וחלקות:
גוש ,47795 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.519 :

3103

מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד מאושרות בקומות ב+ג ותוספת חדרים
מחוזקים בקומות קיימות.
תוספת מעלית.
הוספת שימוש ציבורי בקומת הקרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים  4למגורים ב.
 .3שימור מבנה היסטורי וקביעת הוראות שימור.
 .4קביעת בינוי להרחבת יח"ד בקומות מאושרות
ותוספת חדרים מחוזקים בקומות קיימות.
 .3קביעת שטחי בנייה מרביים ל 931.40מ"ר,
מתוכם  944.03מ"ר עבור שטח עיקרי ו355.91
מ"ר עבור שטחי שרות.
 .1קביעת שימוש ציבורי (בית מדרש) בשטח כולל של
 81.9מ"ר בקומת הקרקע .ומחסן בגודל 59.03
מ"ר בקומת המרתף (ע"פ המופיע בנספח .)5
 .9ביטול קווי בניין קיימים וקביעת קווי בניין חדשים.
 .0קביעת תנאים למתן היתרי בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בגין גדרות/מחסנים/אזבסט להריסה.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 .57קביעת הוראות בגין שלבים לביצוע התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8575475טלפון:
 .73-9387394העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון73-9389955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1717171338:
שם התכנית :הקמת מבנה מגורים
במגרש מגורים בשועפאט.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5757575889 :גרסת :הוראות   54תשריט  59
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /4319 /א
ביטול
93
ביטול
מק9101 /
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1733 /א
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים .
שועפאט ירושלים ,ממערב מכביש  5צפון ומצפון מדרך
ענתות.
קואורדינטה X: 222414
קואורדינטה Y: 635193
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 47113 :חלקות במלואן.17 :
גוש 47113 :חלקי חלקות.879 :
מגרשים:
 5בהתאם לתכנית מק9101 /
מטרת התכנית:
הקמת בית מגורים חדש והריסת בנין קיים לצורך
הסדרת דרך גישה לחלקה .38
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים
ב ,מגורים ד ודרך חדשה.
 .3שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ב ודרך
חדשה.
 .4קביעת בינוי למבנה מגורים חדש:
א .קביעת שטחי הבניה המרביים בבניין החדש ל
 3793מ"ר מתוכם  5977מ"ר שטחים עיקריים,
 393מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע ו5937
מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים.
ב .הגדלת מספר הקומות המרבי בתא שטח  5מ
 3קומות ל 9קומות מעל שתי קומות מרתף.
ג .הגדלת מספר יח"ד ל 59יח"ד.
 .3קביעת בינוי לתוספת בנייה לבניין מגורים קיים.
א .קביעת שטחי הבניה המרביים לבנין שבתא
שטח  3ל 873מ"ר מתוכם 959מ"ר שטחים
עיקריים ו 91.9מ"ר שטחי שירות.
ב .הגדלת מספר הקומות המרבי ל 3קומות.
ג .הגדלת מספר יח"ד ל 9יח"ד.
 .1קביעת קווי בניין חדשים.
 .9קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.
 .0קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית ותנאים למתן
היתר בנייה.
 .9קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8575475טלפון:
 .73-9387394העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון73-9389955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1717188837:
שם התכנית :הגדלת מס' יח''ד וקומות לבניין חדש
שכ' שועפאט.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5757539987 :גרסת :הוראות   33תשריט  59
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /4319 /א
ביטול
93
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1733 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים .
דרך ענאתה ממערב לכביש 5
קואורדינטה X: 222375
קואורדינטה Y: 635200
גושים וחלקות:
גוש ,47113 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.13 :
מטרת התכנית:
הקמת בניין חדש בן  9קומות ליצירת  43יח''ד בשכונת
שועפאט.

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 5שינוי ייעוד ממגורים  1מיוחד לאזור מגורים ג ,שינוי
ייעוד ממגורים  1לשטח ציבורי פתוח.
 3שינוי ייעוד משביל להולכי רגל לדרך מוצעת.
 4קביעת בינוי עבור בניין חדש
 3קביעת שטחי בנייה בהיקף של  9558.91מ''ר
מתוכם  1551.31מ''ר שטחים עיקרים ו 148.9מ''ר
שטחי שרות ו 3001מ''ר שטח חניה תת קרקעית.
 1קביעת קווי בנין חדשים.
 9קביעת תוספת של  37יח''ד ,סה''כ  43יח''ד.
 0קביעת מספר קומות ל  9קומות מעל  3קומת חניה
תת קרקעית.
 9קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
 8קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8575475טלפון:
 .73-9387394העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון73-9389955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1717106000:
שם התכנית :מגדל פרדס ,פייר קניג  ,01תלפיות,
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5757501343 :גרסת :הוראות   47תשריט  33
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1599ב
שינוי
803
ביטול
93
ביטול
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :גנרל קניג פייר . 45
המגרש הינו מגרש ריק מוקף במבני תעשייה בגבהים
משתנים בין  5-3קומות .בחלקו הדרומי (אמצע אורך
המגרש) ממוקמים שני מבני מגורים שאינם בבעלות
המבקש.
קואורדינטה X: 220435
קואורדינטה Y: 629085
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 47773 :חלקות במלואן.00 :
גוש 47773 :חלקי חלקות.17 :
מטרת התכנית:
הקמת מגדל בן  59קומות למסחר ,תעסוקה ומבנים
ומוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד שטח מאזור "תעשיה" ו"שטח ציבורי
פתוח או פס ירק" לאזור "מסחר תעסוקה ומבנים
ומוסדות ציבור" ול"דרך מוצעת"
 .3קביעת בינוי להקמת בנין הכולל תעסוקה מעל
קומת מסחר
 .4קביעת בינוי להקמת בנין בן  4קומות בצדו המזרחי
של החלקה ,המיועד לתעסוקה
 .3קביעת מספר הקומות המרבי ל 59קומות על
קרקעיות 3-0 ,קומות תת קרקעיות
 .1קביעת קווי בנין מירביים
 .9קביעת שטחי בנייה מירביים בהיקף של 35,093
מ"ר עבור מסחר ,תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור
 .0קביעת תוואי והוראות בגין זיקת הנאה
 .9קביעת הוראות בגין עצים לשימור/עקירה
 .8קביעת הוראות בגין הריסת חלקי מבנים
 .57קביעת הוראות בינוי ,פיתוח ועיצוב
 .55קביעת הוראות בגין הפרשה מבונה
 .53קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח
 .54קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית
 .53קביעת הוראות למניעת מפגעים סביבתיים
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8575475טלפון73- :
 .9387394העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון73-9389955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת

3 106

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1717133676:
שם התכנית :התחנה לחקר ציפורי ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5757588171 :גרסת :הוראות   59תשריט  53
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
3477
שינוי
93
ביטול
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :רוטשילד .
שטח פתוח בסמוך לקריית הלאום וגן סאקר.
קואורדינטה X: 219625
קואורדינטה Y: 631850
גושים וחלקות:
גוש ,45433 :מוסדר ,חלקי חלקות.53 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מ'שטח פתוח ציבורי' ל'שטחים
פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור' וקביעת הוראות בינוי
באופן שישמש פארק טבע עירוני ושמירה וטיפוח
המערכת הטבעית החי והצומח.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח ל"שטחים
פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור".
 .3קביעת בינוי ל 1מבנים ,סה"כ שטחי בנייה בהיקף
של  417מ"ר מתוכם  477מ"ר שטח עיקרי ו17
מ"ר שטח שירות.
 .4קביעת מספר הקומות המרבי לקומה אחת מעל
הקרקע.
 .3קביעת קווי בניין ,תכסית וגובה.
 .1קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת השימושים בשטח למרכז מבקרים ,תחנת
מחקר.
 .0המבנים שיוקמו בשטח ישמשו כמבני ציבור
למטרות חינוך ומחקר בנושא טבע בלבד.
 .9קביעת הנחיות סביבתיות.

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8575475טלפון:
 .73-9387394העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון73-9389955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1717000371:
שם התכנית :הקמת יח"ד חדשה ותוספת  0קומות
מעל בניין קיים בשייך ג'ראח ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5757333875 :גרסת :הוראות   59תשריט  53
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
3898
ביטול
93
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1733 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :שמעון הצדיק . 37
שייך ג'ראח צפון לכביש שמעון הצדיק ומזרחה לכביש
בר לב
קואורדינטה X: 221625
קואורדינטה Y: 633425
גושים וחלקות:
גוש ,47171 :מוסדר ,חלקי חלקות.8 :
מטרת התכנית:
 .5הקמת מבנה חדש בן  3קומות.
 .3תוספת שתי קומות מעל בניין קיים.

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעודי הקרקע מאזור מגורים  5ומשטח ציבורי
פתוח לאזור למגורים ב.
 .3שינוי ייעודי הקרקע משטח ציבורי פתוח לדרך חדשה.
 .4קביעת בינוי להקמת בנין חדש ותוספת שתי קומות
מעל בניין קיים בהתאם לנספח הבינוי מס' .5
 .3קביעת שטחי בנייה מרביים בתחום התכנית ל
 5977מ"ר.
 .1קביעת קווי בנין חדשים.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .0הגדלת מספר יח"ד מ  3ל  0יח"ד.
 .9קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניה  ,כאמור.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לעקירה \ שימור.
 .57קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
 .55הגדלת מספר הקומות מ  4קומות ל  3קומות.
 .53קביעת הוראות שימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8575475טלפון:
 .73-9387394העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון73-9389955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס' /8666:א
שם התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת 8
מבנים למגורים עבור  018יח"ד  שד' הרצל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' /3111 :א
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:
מספר התכנית
סוג היחס
3911
שינוי
 /4730א
שינוי
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מספר התכנית
סוג היחס
3958
שינוי
93
ביטול
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :החלוץ.
יישוב :ירושלים רחוב :שד הרצל .
יישוב :ירושלים רחוב :חזון ציון .
שכ' בית הכרם
שד' הרצל בצידו הדרומי בין רח' רופין ,רחוב החלוץ
ורחוב חזון ציון
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 47530 :חלקות במלואן,544 ,558 ,80 ,09 ,0 ,3 :
.533
גוש 47530 :חלקי חלקות,547 ,539 ,93 ,9 ,1 ,4  5 :
.543
גוש 47538 :חלקי חלקות.44 :
קואורדינטה X: 632200
קואורדינטה Y: 218500
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת  3מבנים למגורים
ושטחים נילווים לבנית  373יח"ד חדשות.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :
 שינוי אזור מגורים  ,5לשטח פתוח ציבורי,
לשטח פתוח פרטי ולדרך חדשה.
 שינוי שטח דרך ,לשטח פתוח פרטי ולאזור
מגורים ד'.
 שינוי שטח לדרך ו/או טיפול נופי לאזור מגורים
ד' לשטח פתוח ציבורי לשטח דרך מוצעת,
לשטח פתוח פרטי ,לשטח למתקנים הנדסיים
ולשטח למבני ומוסדות ציבור.
ב .קביעת מגרשים למגורים להקמת  4בנינים חדשים
בשטח התכנית הכוללים  373יח"ד.
ג .קביעת השימושים המותרים בשטח למגורים ד',
שפ"פ ,שצ"פ מתקנים הנדסיים ,מבני ומוסדות ציבור
דרך מוצעת.
ד .קביעת קווי בנין מרביים לכל אחד מן המגרשים
המיועדים לבניה.
ה .קביעת הוראות בגין בניינים וגדרות להריסה.
ו .קביעת הוראות בדבר עצים לעקירה העתקה ושימור.
ז .קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש.
ח .קביעת הוראות בדבר שלבי ביצוע.
ט .קביעת הוראות בדבר הוצאת היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 58/78/3779ובילקוט הפרסומים  ,1937התשסח,
עמוד  ,3485בתאריך .59/79/3779
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
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 8575475טלפון .73-9387394 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,73-9389955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'1717117803:
שם התכנית :תוספת של שתי קומות מעל בניין קיים,
סה"כ  8יח"ד בשכ' בית צפאפא.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5757557338 :גרסת :הוראות  8
תשריט  0
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
93
ביטול
3450
ביטול
 /4973א
ביטול
4973
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1733 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :בית צפפה .
גושים וחלקות:
גוש ,47308 :מוסדר ,חלקי חלקות.40 :
קואורדינטה X: 218845
קואורדינטה Y: 627676
מטרת התכנית:
הרחבת דיור ותוספת שתי קומות על בניין קיים ,סה"כ 9
יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים 1מיוחד למגורים ב'.
 .3קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבות.
 .4הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל5738.7
מ"ר (מתוכם  874.17מ"ר שטחים עיקריים ושטחי
שירות 531.17מ"ר)
 .3קביעת קוי בנין חדשים.
 .1הגדלת מס' יח"ד מ 3יח"ד ל 9יח"ד.
 .9הגדלמ מס' קומות מ 3קומות ל 3קומות.
 .0קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .8קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 74/70/3751ובילקוט הפרסומים  ,0718התשעה,
עמוד  ,9397בתאריך .59/79/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8575475טלפון .73-9387394 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,73-9389955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
דלית זילבר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון ,גלילית
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'0687165886:
שם התכנית :תחנת מעבר לפסולת בניין יבשה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'4137519991 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג377 /
שינוי
ג5778 /
שינוי
ענ5713 /
שינוי
תמא41 /
כפיפות
תממ9 /
כפיפות
תמא3 /59 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'ת .
יישוב :מרחב תכנון מחוזי מחוז חיפה .
התכנית ממוקמת מול הכניסה הראשית לישוב ג'ת בין
כביש  103לגדר המערכת.
מרחבי תכנון גובלים :גלילית מחוז חיפה.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 9947 :חלקי חלקות.35 ,49 ,44 ,51 :
גוש 9937 :חלקות במלואן.57 :
גוש 9937 :חלקי חלקות.51 ,54 ,53 ,55 ,8 ,9 ,3 ,5 :
מטרת התכנית:
הקמת תחנת מעבר לפסולת גושית יבשה וגזם

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד משטח חקלאי לתחנת מעבר לפסולת
בניין יבשה.
 .3קביעת הנחיות להקמת תחנת מעבר לפסולת
גושית יבשה וגזם ללא פסדים.
 .4קביעת הנחיות סביבתיות.
 .3קביעת הוראות בנייה.
 .1התווית דרך גישה לתחנת מעבר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 50/73/3751ובילקוט הפרסומים  ,0743התשעה,
עמוד  ,1474בתאריך .71/71/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 44781טלפון .73-9944311 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה עירון ,עארה ערערה 47731
טלפון ,73-9415098 :ועדה מקומית לתכנון ולבניה
מקומית מחוזית מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה ,וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'0787070705:
שם התכנית :חפ 0701/ב'  גגון כניסה
לקרית ממשלה ב'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'4737374739 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חפ3705 /
שינוי
חפ /898 /ג
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :שד הפלי"ם  51א.
קרית הממשלה בעיר תחתית.
גושים וחלקות:
גוש ,57933 :מוסדר ,חלקות במלואן.10 ,19 :
מטרת התכנית:
הקמת גגון כניסה בבניין המפרש בקרית הממשלה תוך
הסדרת גבול מגרשי  1ו ד' בהתאם לתכנית חפ3705/
ולבניה הקיימת ושינוי חפ 898/ג'.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תוספת קו בנין בתחום חלקה  19ביחס למאושר.
 .3קביעת הוראות לאישור ומתן היתרים לגגון הכניסה.
 .4קביעת שטח עיקרי לבניית גגון.

3109

 .3קביעת קו בנין לגגון בתחום חלקה .10
 .1ביטול הרחבת הדרך על פי חפ 898/ג' בתחום
תכנית חפ 3705/תוך התאמה לבניה הקיימת.
 .9שינוי ייעוד מדרך למסחר ותעסוקה(.בהתאמה
לתכנית מאושרת חפ)3705/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 75/71/3751ובילקוט הפרסומים  ,9800התשעה,
עמוד  ,4553בתאריך .39/75/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 44781טלפון .73-9944311 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה חיפה ,ביאליק  4חיפה ,טלפון:
 ,73-9419970וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חדרה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
0707057817
שם התכנית :הוספת שימוש למרפאה
ברחוב אחד העם ,חדרה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'4737397957 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חד5353 /
שינוי
חד /מק /5354 /ב
שינוי
חד5354 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
פינת הרחובות הילל יפה ואחד העם
גושים וחלקות:
גוש ,57749 :מוסדר ,חלקי חלקות.333 ,335 ,559 :
מטרת התכנית:
הוספת שימוש למרפאה.
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שימוש למרפאה ביעוד מסחר ומשרדים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 57/70/3751ובילקוט הפרסומים  ,0701התשעה,
עמוד  ,0414בתאריך .54/70/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 44781טלפון .73-9944311 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה חדרה ,הלל יפה  8חדרה
 49577טלפון ,73-9474554 :וכל המעוניין רשאי לעיין
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בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחבי תכנון מקומי:
קריות ,זבולון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'0607068863:
שם התכנית :בניין מגורים במגרש  0.0גבעת
הרקפות קריית ביאליק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זבולון ,קריות מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס'4137319318 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ק /493 /ה /זב /353 /א4 /
שינוי
475-7357088
כפיפות
ק /במ493 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת גבעת הרקפות בקריית ביאליק
גושים וחלקות:
גוש ,57349 :מוסדר ,חלקי חלקות.598 ,599 :
מטרת התכנית:
הוספת שטחי בנייה ושינוי הוראות בבינוי ועיצוב במגרש
 4.0בגבעת הרקפות.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הוספת  397מ"ר שטח עיקרי למרפסות.
ב .הוספת  589מ"ר שטחי שירות למבואות.
ג .שינוי קו בניין לחניה (מ57מ' ל1מ') ולמרפסות.
ד .שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  45777טלפון:
 .73-9944311העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה זבולון ,כפר המכבי 47747
טלפון ,73-9309571 :ועדה מקומית לתכנון ולבניה
קריות ,הגדוד העברי  3קריית מוצקין  39553טלפון:
73-9051385
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון קמומי :קריות ,קרית אתא ,זבולון
הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי מס':
0607738501
שם התכנית :שכונת מגורים בדרום קרית ביאליק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  33לחוק הליכי
תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים (הוראות שעה)
התשע"א –  ,3755בדבר אישור תכנית לדיור לאומי
מס'4137783945 :
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:
מספר התכנית
סוג היחס
זב05 /
שינוי
משח43 /
שינוי
חפ175 /
שינוי
חפ370 /
שינוי
ק547 /
שינוי
תמא /43 /ב4 /
כפיפות
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
תממ9 /
כפיפות
תמא41 /
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
תמא /43 /ב1 /
כפיפות
תמא33 /
כפיפות
תמא4 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית ביאליק .
שטח התחום ע"י רחוב העמקים בצפון ,כביש עוקף
קריות ממזרח ומדרום ונחל גדורה ממערב.
גושים וחלקות :מוסדר:
גוש 55137 :חלקות במלואן,85 ,87 ,59 ,51 ,53 ,8 :
,579 ,570 ,579 ,575 ,577 ,88 ,89 ,89 ,81 ,83 ,83
,558 ,559 ,550 ,559 ,554 ,553 ,555 ,557 ,578
,539 ,530 ,539 ,531 ,533 ,534 ,533 ,535 ,537
,549 ,540 ,549 ,541 ,543 ,544 ,543 ,545 ,538
.533 ,534 ,533 ,535 ,537 ,548
גוש 55137 :חלקי חלקות,37 ,58 ,59 ,50 ,1 ,3 ,4 ,3 :
.553 ,571 ,573 ,574 ,573 ,80 ,84 ,98 ,90 ,30 ,35
גוש 55131 :חלקות במלואן.4 :
גוש 55131 :חלקי חלקות.5 :
גוש 55139 :חלקי חלקות.30 ,31 ,33 :
גוש 55199 :חלקי חלקות.17 ,44 ,53 :
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גוש 55198 :חלקות במלואן.581 ,13 :
גוש 55198 :חלקי חלקות.95 ,30 :
גוש 55187 :חלקות במלואן.359 :
גוש 55187 :חלקי חלקות.573 :
גוש 55189 :חלקות במלואן,8 ,9 ,0 ,9 ,1 ,3 ,4 ,3 :
,13 ,15 ,17 ,38 ,39 ,30 ,39 ,31 ,33 ,34 ,55 ,57
.83 ,85 ,87 ,98 ,11 ,13 ,14
גוש 55189 :חלקי חלקות,33 ,35 ,37 ,53 ,54 ,53 :
.83 ,84 ,99 ,90 ,99 ,10 ,19
גוש 55977 :חלקי חלקות.58 ,50 :
גוש 55948 :חלקי חלקות.07 :
גוש 55917 :חלקות במלואן.3 ,3 :
גוש 55917 :חלקי חלקות.9 ,1 ,4 :
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת  5850יח"ד בבניה
רוויה ,לרבות הקצאת שטחים לצרכי ציבור ,מסחר
ומשרדים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי ושטח ציבורי פתוח
לאזורי מגורים מסוגים שונים ,לרבות מגורים
מעורב במסחר ותעסוקה ,לדרכים ,לשטחים
ציבוריים פתוחים ,לנחל ולשטחים למבנים ומוסדות
ציבור ,יער ,שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים.
ב .קביעת זכויות והוראות בנייה לייעודי הקרקע
השונים והנחיות לקבלת היתרי בנייה.
ג .יצירת מערכת דרכים לשרות השכונה וחיבורה
למערכת הדרכים העירונית.
ד .קביעת הנחיות לפיתוח השטחים הציבוריים ,כולל
פיתוח השטח משני צידי נחל הגדורה.
ה .קביעת שלביות ביצוע.
ו .הקצאת מגרשים לבעלים בהתאם ללוחות הקצאה
ואיזון שנערכה ללא הסכמת הבעלים.
ז .קביעת קו בנין מכביש עוקף קריות ל 01מ' מקצה
הדרך וטיפול נופי ואקוסטי בסמיכות לכביש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך:
 ,39/79/3751על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך:
 74/79/3751ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
בתאריך.38/79/3751 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 44781טלפון 73-9944311 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה זבולון ,כפר המכבי 47747
טלפון ,73-9309571 :ועדה מקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,ביאליק  4חיפה טלפון ,73-9419970 :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה קרית אתא ,קרית אתא 39577
טלפון ,73-9309337 :ועדה מקומית לתכנון ולבניה
קריות ,הגדוד העברי  3קרית מוצקין  ,39553טלפון:
 ,73-9051385ובאתר באינטרנט של משרד הפנים:
 ,www.pnim.gov.ilוכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי
האינטרנט.
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מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :קריות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'0607108018:
שם התכנית :הסדרת חניון ציבורי והרחבת דרך
בשד' בן גוריון קרית מוצקין.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'4137503053 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ק343 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית מוצקין רחוב :שד בן גוריון . 05
מדרום לשד' בן גוריון ,בסמוך לצומת עם רח' קדיש לוז.
גושים וחלקות:
גוש ,57347 :מוסדר ,חלקי חלקות.149 ,173 :
מטרת התכנית:
הסדרת חניון ציבורי והרחבת דרך בשד' בן גוריון 05
בק .מוצקין.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לחניון ציבורי.
ב .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך לצורך
התקנת מעגל תנועה בצומת שד' בן גוריון עם רח'
קדיש לוז.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/71/3751ובילקוט הפרסומים  ,0775התשעה,
עמוד  ,4890בתאריך .79/74/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 44781טלפון .73-9944311 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה קריות ,הגדוד העברי  3קרית
מוצקין  39553טלפון ,73-9051385 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חוף הכרמל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
חכ677 /
שם התכנית :שכונת מגורים בגוש ,17600
במזרח עתלית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :חכ177 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג111 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עתלית.
מזרחית לדרך הגישה לעתלית ,מצפון לשכונת רסקו
ומערבית לדרך מס' ( 3כביש החוף חיפה תל אביב)
גושים וחלקות:
גוש 57144 :חלקות במלואן.13 ,35  37 :
גוש 57144 :חלקי חלקות.33 ,58 ,9  0 :
מטרת התכנית:
הקמה ופיתוח של שכונת מגורים שתשתלב בשכונות
המאושרות שמצפונה ,מדרומה וממערב לה ותכלול
 333יח"ד ושטחי ציבור עבור השכונה וסביבתה.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד שטח המסווג כאזור חקלאי לאזור
מגורים ולשטחים לצרכי ציבור.
 ייעוד שטחים לאתרים למבני ציבור המשלימים
מגרשים מאושרים למבני ציבור בתכניות גובלות.
 איחוד השטח וחלוקתו מחדש ,ללא הסכמת
הבעלים ,בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק.
 קביעת מערכת דרכים בהתאמה למערכת הדרכים
הקיימת והמתוכננת.
 קביעת תנאים לבניה ולפיתוח.
 חלוקה למגרשים.
 בקשת הקלה מקו בנין מדרך מהירה חיפהת"א
(כביש מס'  )3מ  517מ' ל  01מ' מציר הדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 53/78/3753ובילקוט הפרסומים  ,9993התשעד ,עמוד
 ,9335בתאריך .35/78/3753
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה 44781
טלפון .73-9944311 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבניה חוף הכרמל ,עין כרמל  ,47997טלפון:
 ,73-9549354וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :שומרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'0607737801:
שם התכנית :הוספת זכויות בנייה ,קו בניין אחורי
ויח"ד נוספת בבניה קיימת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס':
4147787345
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ש55 /
שינוי
ש351 /
שינוי
ש487 /
כפיפות
ש /5535 /א
כפיפות
ש /מק /897 /ד
כפיפות
ש /מק /494 /א
כפיפות
ש /מק /817 /א
כפיפות
ש5547 /
כפיפות
ש494 /
כפיפות
ש /351 /א
כפיפות
מק /ש817 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :זכרון יעקב רחוב :הכלנית . 53
חלקה פרטית אחת באזור מגורים
גושים וחלקות:
גוש ,55404 :מוסדר ,חלקות במלואן.14 :
מטרת התכנית:
תוספת יחידת דיור וזכויות בנייה ושינוי בקו הבנין.
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת יח"ד אחת ליחידה הקיימת
ב .הגדרת קו בניין אחורי ל 1מ'
ג .תוספת זכויות בנייה מ  337מ"ר ל  477מ"ר עיקרי
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  44781טלפון:
 .73-9944311העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה שומרון ,המיסדים  13זכרון יעקב
 47817טלפון73-9471133 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
יוסף משלב
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
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מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'0667038800:
שם התכנית :ג 00066/הסדרת גבולות ושינוי ייעוד
בנחלה  80במעונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל מופקדת
תכנית מפורטת מס' 3117389900 :גרסת :הוראות  59
תשריט  59
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:
מספר התכנית
סוג היחס
ג54183 /
שינוי
ג8814 /
שינוי
ג4894 /
שינוי
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
תמא41 /
כפיפות
ג58040 /
כפיפות
תממ8 /3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מעונה .
נחלות  ,99-90מושב מעונה
קואורדינטה X: 225067
קואורדינטה Y: 768444
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 59403 :חלקי חלקות,13 ,38 ,39 ,30 ,39 ,31 :
.93 ,94
גוש 59483 :חלקות במלואן.35 ,37 :
גוש 59483 :חלקי חלקות.99 ,39 ,31 ,34 ,33 ,58 ,51 :
מגרשים:
 99בהתאם לתכנית ג4894/
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע בנחלה  90כדי ליצור מסגרת תכנונית
מתאימה לבניה והשימושים הקיימים בפועל
והמתוכננים ,תוך שמירה על מדיניות הועדה המחוזית
בנושא שימושים לא חקלאיים ביישוב חקלאי בעל נחלות
חקלאיות.
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עיקרי הוראות התכנית:
 oקביעת גבול בין נחלות  99-90בהסכמת בעלי הנחלות
ובהתאם למצב הקיים בשטח לפי הפרוט הבא:
העברת  533מ"ר ביעוד "אזור מגורים" עפ"י ג4894/
מנחלה  99לנחלה  ,90במקביל העברת  305מ"ר
ביעוד "אזור למבני משק חקלאיים" עפ"י ג4894/
מנחלה  90לנחלה .99
שינוי ייעודי קרקע:
 oשינוי ייעוד מ"אזור מגורים" ו"אזור למבני משק
משפחתיים" עפ"י תכנית ג 4894/למגורים בישוב
כפרי וקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות (פל"ח).
 oקביעת השימושים המותרים למגורים בישוב כפרי
וקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
קביעת זכויות והוראות בנייה למגורים בישוב כפרי
וקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות:
 oהוספת יחידת הורים בשטח עד  11מ"ר במגורים
בישוב כפרי.
 oקביעת מס' יחידות הדיור במגורים בישוב כפרי.
 oקביעת מס' יחידות האירוח בקרקע חקלאית עם
הנחיות מיוחדות.
 oקביעת שטחי הבניה העיקריים ושטחי השירות
למגורים בישוב כפרי וקרקע חקלאית עם הנחיות
מיוחדות.
 oקביעת תכסית הקרקע למגורים בישוב כפרי וקרקע
חקלאית עם הנחיות מיוחדות. .
 oהגדרת גובה המבנים ומספר הקומות למגורים
בישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
 oקביעת הנחיות למדידת הגובה למגורים בישוב
כפרי ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
 oשינוי קווי הבניין בהתאם למצב הקיים והמתוכנן
בשטח.
 oקביעת הנחיות בינוי ופיתוח השטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית 5014771
טלפון .73-9179111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה הגלילד.נ מעלה
הגליל ,מעונה טלפון73-8808918 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :עמק המעיינות ,בית שאן
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר
מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית
מתאר מקומית מס' ג07068 /
שם התכנית :גן לאומי בית  שאן.
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
מתאר מקומית מס' :ג 37319 /שפורסמה בעיתונים
ובילקוט הפרסומים  ,0590התשעו ,עמוד ,3058
בתאריך  .59/75/3759וכי בהתאם לסעיף  98לחוק
התכנון והבניה ,תשכ"ה –  ,5891מופקדת במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות ,בית
שאן תכנית מתאר מקומית מספר ג37319 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תמ"א33 /
שינוי
תמ"א41 /
שינוי
תמ"א9 /
שינוי
תממ3 /8 /
שינוי
תרשצ5 /53 /9 /
שינוי
ג0479 /
שינוי
משצ15 /
שינוי
ג4391 /
שינוי
ג4793 /
שינוי
ג3354 /
שינוי
ג54414 /
שינוי
גנ50755 /
שינוי
ג9881 /
שינוי
תמא /43 /ב4 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בית שאן .
גושים וחלקות:
גושים בשלמות.33879 ,33904 :
גוש 33974 :חלקות במלואן.51  54 :
גוש 33974 :חלקי חלקות.39  31 ,37 :
גוש 33905 :חלקות במלואן,35  51 ,54  57 ,0  3 :
,97 ,09  09 ,03  95 ,10  17 ,39  31 ,43  33
,590  594 ,534  551 ,578  573 ,577  83 ,99
,331 ,370 ,373  377 ,584  599 ,501 ,504 ,598
,393 ,308 ,300 ,301 ,304 ,305 ,398 ,330  331
,477 ,389 ,389 ,383 ,383 ,387 ,399 ,399 ,393
.493 ,431 ,479 ,473 ,473
גוש 33905 :חלקי חלקות,390 ,333  334 ,95 ,08 :
.437  458 ,450 ,451
גוש 33903 :חלקות במלואן.599 ,89  80 :
גוש 33903 :חלקי חלקות 539 ,88 ,83  98 ,99 :
.511  514 ,517  539 ,530
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גוש 33903 :חלקות במלואן,94  95 ,45 ,51  9 ,4 ,3 :
.05
גוש 33903 :חלקי חלקות,43 ,47  30 ,0 ,1  3 ,5 :
.99  93 ,97  19 ,19  11 ,43
גוש 33901 :חלקות במלואן 59 ,59 ,54  1 ,4  5 :
 538 ,533  535 ,577  80 ,19  10 ,43  39 ,39
.534 ,545
גוש 33901 :חלקי חלקות,11  13 ,31 ,50 ,51  53 :
,539 ,537 ,550  551 ,573  575 ,89 ,90  91
.513  515
גוש 33908 :חלקות במלואן,37 ,59  50 ,3 ,3  5 :
,541 ,578  570 ,93 ,15  17 ,39  37 ,49  40
,513 ,513 ,517 ,539 ,533  534 ,535 ,548 ,540
.375 ,589 ,581
גוש 33908 :חלקי חלקות,99 ,94  93 ,08  09 :
,595 ,508 ,501 ,519 ,544 ,533 ,559 ,559 ,575
.370 ,377 ,594
גוש 33991 :חלקות במלואן,555  570 ,43  33 :
.531 ,550
גוש 33991 :חלקי חלקות.533 ,558 ,34 :
גוש 33999 :חלקות במלואן.575 ,09 :
גוש 33999 :חלקי חלקות.573 :
גוש 33998 :חלקות במלואן.573 ,97 ,39  30 :
גוש 33998 :חלקי חלקות,03 ,99 ,93 ,39 ,37 ,0  5 :
.574 ,577 ,01
גוש 33987 :חלקי חלקות.311 ,351 :
גוש 33873 :חלקות במלואן.5 :
גוש 33873 :חלקי חלקות,98  90 ,94 ,95 ,4  3 :
.00 ,01
גוש 33859 :חלקי חלקות.93 :
מטרת התכנית:
א .הסדרת גבולות הגן הלאומי תוך תוספת או גריעה
של שטחים בהיקפו
ב .קביעת תנאים והוראות בנייה במטרה לאפשר
הקמת מבנים לנוחות המבקרים ,אזורים מקורים
ומבנים לתפעול ואחזקה של האתר.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ,חניה מגוננת,
מגורים ,אזור חקלאי ,תעשיה ובית עלמין לשטח גן
לאומי.
ב .שינוי ייעוד מגן לאומי לשטח לתכנון בעתיד ולדרכים.
ג .קביעת התכליות המותרות בתחום הגן הלאומי לפי
המתחמים השונים.
ד .קביעת הנחיות לשימור מבנים הסטוריים.
ה .קביעת הוראות בנייה לפי מתחמים.
 .5הנחיות בינוי פיתוח הפעלה ותחזוקה.
 .3קביעת אפשרות לשחזור /שימור ושינויי מבנים
הסטורים עפ"י תיעוד מקדים ותיק תיעוד
(הנחיות מנהל התכנון).
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 .4קביעת הוראות לפיתוח שטח כולל תשתיות
ושירותים כגון :דרכים ,תקשורת ,חשמל ,ביוב,
ניקוז ,וכד'
 .3קביעת תנאים למתן היתרים.
 .1הגדרת שטח לצורך פעילות ציבורית/מסחרית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית  5014771טל':
 ,73-9179111העתק התנגדות יומצא למשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות ,בית שאן ,טלפון:
 ,73-9791917ועדה מקומית לתכנון ולבניה בית שאן,
ירושלים הבירה  5בית שאן  57877טל'73-9398353 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט – .5898
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נהריה
הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מפורטת
והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
ג01650 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ברחוב הרצל 110
נהריה.
נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית
מפורטת מס' ג 35193 /שפורסמה בעיתונים ובילקוט
הפרסומים  ,0597התשע"ו ,עמוד  ,3158בתאריך
 .70/75/3759וכי בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ,1965נמסרת הודעה בדבר בדבר
אישור תכנית מפורטת מס' :ג35193 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג /במ574 /
שינוי
ג9949 /
שינוי
ג58980 /
שינוי
ג915 /
שינוי
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
תמא41 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה רחוב :הרצל . 554

3115

גושים וחלקות:
גוש 59501 :חלקות במלואן.591  594 :
גוש 59501 :חלקי חלקות.595 ,11 :
קואורדינטה X: 209262
קואורדינטה Y: 767238
מטרת התכנית:
תוספת אחוזי בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה ,ייעוד הקרקע יהיה ג' במקום ב'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/74/3751ובילקוט הפרסומים  ,0779התשעה,
עמוד  ,3383בתאריך .33/74/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון ,73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה נהריה ,נהריה ,טלפון:
 ,73-8908930כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נצרת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'0117073003:
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בנייה לחלקה 0
בגוש  15603ג00008/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת מופקדת תכנית מפורטת מס':
 3557478338גרסת :הוראות   59תשריט  8
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9813 /
שינוי
נצ /מק5799 /
שינוי
נצ /מק5539 /
שינוי
ג59815 /
שינוי
ג53440 /
שינוי
ג55957 /
שינוי
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
תמא41 /
כפיפות
תממ8 /3 /
כפיפות
ג57075 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מקום התכנית בעיר נצרת בחלק הצפונימערבי של
העיר ,בחלק הדרומי לשכונת הוורדים.
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קואורדינטה X: 227764
קואורדינטה Y: 735554
גושים וחלקות:
גוש ,59108 :מוסדר ,חלקי חלקות.0 :
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ,הגדלת צפיפות והגדלת מספר
קומות וגובה המבנים באזור מגורים בנצרת.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות הבניה.
הגדלת אחוזי הבניה המותרים עד  588%מהם 48%
שטחי שרות.
הגדלת מס' הקומות ,עד  1קומות מעל לכניסה הקובעת.
הגדלת מס' יח"ד ,עד  9יח"ד לדונם.
הגדלת גובה המבנים ,עד 53.1מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית 5014771
טלפון .73-9179111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נצרת ,נצרת 59777
טלפון73-9318377 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :אצבע הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס':ג07300 /
שם התכנית :תכנית להרחבה חקלאית א' ראש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' :ג37840 /
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:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1939 /
שינוי
ג55395 /
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
ג59317 /
כפיפות
תממ8 /3 /
כפיפות
תמא41 /
כפיפות
ג9977 /
כפיפות
ג53703 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראש פינה.
קואורדינטה X: 251400
קואורדינטה Y: 764000
גושים וחלקות:
גוש 54839 :חלקות במלואן.93 ,13  14 ,35  49 :
גוש 54839 :חלקי חלקות.01 ,04 :
מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמה ,שינוים באחוזי בנייה,
והתאמה למצב הקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5איחוד וחלוקה ללא הסכמה ע"מ להסדיר בעלויות
בשכונה.
 .3הצרת דרך מספר  37עקב מצב קיים.
 .4הקטנת או ביטול שטחים פתוחים שנקבעו לצרכי
מחסות (מעין מקלט) ושינוי ייעוד השטח למגורים.
 .3הוספת  9%לזכויות הבניה ,והסבת שטח נספחים
מתוכנית ג 1939 /לשטחי שירות ולשטחים עיקריים.
 .1הקטנת גודל מגרש מינימלי עבור מגרשי מגורים
שגודלם קטן מ 5.1דונם לצורך התאמה למצב
קיים ,והשוואת זכויות בנייה במגרשים הנ"ל לזכויות
בנייה עבור מגרש של  5.1דונם.
 .9הקטנת מרווחי בנייה (קו בנין) במספר מגרשים
לצורך התאמה למצב הקיים.
 .0הגדרת תכסית.
 .9קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית 5014771
טלפון .73-9179111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,חצור
הגלילית טלפון73-9977700 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :בקעת בית הכרם
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג01603 /
שם התכנית :הסדרת תוואי דרך לפי מצב קיים  נחף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג35108 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9901 /
שינוי
ג888 /
שינוי
בכ /מק5 /9001 /
שינוי
ג9013 /
שינוי
ג55733 /
שינוי
ג55333 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נחף .
גושים וחלקות:
גוש 58531 :חלקי חלקות,19 ,51 ,53 ,53 ,57 ,8 ,5 :
.07 ,18
גוש 58539 :חלקי חלקות.49 ,3 ,5 :
גוש 58530 :חלקי חלקות.55 :
גוש 58539 :חלקי חלקות,48 ,45 ,33 ,58  50 ,4 :
.07 ,99 ,93  97 ,11 ,37
גוש 58538 :חלקות במלואן.1 ,3 :
גוש 58538 :חלקי חלקות,37 50 ,53 53 ,0 ,9 ,4 ,3 :
.39 ,34  33 ,37 ,34  33
גוש 58547 :חלקי חלקות.533 ,579  570 :
גוש 58545 :חלקי חלקות.38 ,30 ,31 ,45 ,38 ,59  53 :
גוש 58543 :חלקי חלקות,41 ,43 ,43 ,54 ,53 ,8 ,9 :
.05 ,99  90 ,97  19 ,11
קואורדינטה X: 230000
קואורדינטה Y: 760100
מטרת התכנית:
הסדרת מערכת הדרכים במרכז הישוב נחף ,לצורך מתן
לגיטמציה למבנים המצויים בתוואי הדרכים המאושרות.
עיקרי הוראות התכנית:
* ביטול קטע דרך קימת.
* התווית דרך חדשה וקביעת הסדרי תנועה חדשים.
* קביעת השימושים המותרים.
* קביעת הוראות פיתוח השטח,כולל תשתיות.
* קביעת זכויות והוראות בנייה..
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 75/71/3751ובילקוט הפרסומים  ,0743התשעה,
עמוד  ,1457בתאריך .71/71/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון .73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה

3117

מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,כרמיאל טלפון:
 ,73-8197984וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'0517008035:
שם התכנית :תכנית ג 00780/להגדלת אחוזי בנייה
ומספר יח"ד והקטנת קווי בניןשפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת
מס' 3957339389 :גרסת :הוראות   0תשריט  9
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג57190 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם .
בצד המערבי של העיר שפרעם,כ477מ' ממזרח לכביש
ראשי מס' , 07וכ 577מ' צפונית לקניון השלוםשפרעם.
קואורדינטה X: 214704
קואורדינטה Y: 747038
גושים וחלקות:
גוש ,57391 :מוסדר ,חלקי חלקות.39 :
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ומס' יח"ד והקטנת קווי בנין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הגדלת אחוזי בנייה בתא שטח  773מ  377%ל
 397%הגדלת תכסית הקרקע מ  17%ל .19%
 .3הגדלת אחוזי בנייה בתא שטח  774מ  377%ל
 477%הגדלת תכסית הקרקע מ  17%ל .97%
 .3הגדלת יח"ד מ  9יח"ד ל  59יח"ד ( 9יח"ד בכל
תא שטח).
 .4הקטנת קווי בנין מ  4.7מ' ל  3.07מ' לפי טבלת
הזכויות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
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מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית 5014771
טלפון .73-9179111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
עדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם
טלפון73-8173750 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'0517000085:
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי מיוחד למגורים ב
וקביעת זכויות בנייהג01300 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת
מס' 3957344439 :גרסת :הוראות   33תשריט  33
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג55778 /
שינוי
ג59887 /
שינוי
תמא4 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם רחוב :ואדי אלסקיע .
כניסה דרומית של העיר שפרעם אזור הנקרא ואדי
אלסקיע  מיקוד 37377
קואורדינטה X: 216150
קואורדינטה Y: 744760
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 57394 :חלקות במלואן.33 :
גוש 57394 :חלקי חלקות.13 ,30 ,33 ,30 :
מגרשים:
 31בהתאם לתכנית ג59887/
 49בהתאם לתכנית ג59887/
 0בהתאם לתכנית ג59887/
 557בהתאם לתכנית ג59887/
 570בהתאם לתכנית ג59887/
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי מיוחד למגורים ב' ,התווית דרך
וקביעת זכויות והוראות בנייה לצורך יצירת מסגרת
למתן היתרים והרשאות בתחום התוכנית.
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עיקרי הוראות התכנית:
א שינוי ייעוד מחקלאי מיוחד למגורים ב'.
ב התוויית דרך
ג קביעת זכויות בנייה  ,שימושים והוראות בנייה.
ד קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
ה מתן הקלה בקו בניין מ 01מ' ל  31מ' מציר דרך
ראשית מס' .08
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית 5014771
טלפון .73-9179111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם
טלפון73-8173750 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'0517001888:
שם התכנית :שינוי ייעוד למגורים ומשרדים ג00000/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת
מס' 3957435933 :גרסת :הוראות   57תשריט  55
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג51898 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם.
עין עאפיה
קואורדינטה X: 217483
קואורדינטה Y: 746160
גושים וחלקות:
גוש ,57301 :מוסדר ,חלקי חלקות.30 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ומשרדים
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עיקרי הוראות התכנית:
 . 5שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ומשרדים
 .3הגדלת זכויות בנייה
 .4שינוי בהוראות בנייה
 . 3קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט
 .1קביעת הוראות למתן היתר בנייה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית 5014771
טלפון .73-9179111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם
טלפון73-8173750 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'0517037808:
שם התכנית :ביטול קטע קלדסק  כפר מנדא
ג00735/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 3957387309 :גרסת :הוראות   1תשריט  3
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג0909 /
שינוי
ג5839 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר מנדא ,שכונה מערבית
גושים וחלקות:
גוש ,50998 :מוסדר ,חלקי חלקות.55 :
קואורדינטה X: 223900
קואורדינטה Y: 746575
מטרת התכנית:
ביטול קטע קלדסק
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מדרך מאושרת לאזור מגורים (ביטול דרך).
שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 34/57/3751ובילקוט הפרסומים  ,0543התשעו ,עמוד
 ,995בתאריך .33/57/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון .73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טלפון:
 ,73-8173750וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג07007 /
שם התכנית :מבנן   a3בועינה נוגידאת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג37037 /
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:
מספר התכנית
סוג היחס
ג54303 /
שינוי
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
תמא49 /
כפיפות
תממ8 /3 /
כפיפות
תמא41 /
כפיפות
תמא /55 /4 /ג
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בועיינהנוג'יידאת.
קואורדינטה X: 234400
קואורדינטה Y: 746000
גושים וחלקות:
גוש 50133 :חלקות במלואן,513  538 ,530  535 :
.518  519
גוש 50133 :חלקי חלקות 548 ,570  579 ,13 :
.595  597 ,511 ,514 ,539 ,537
גוש 50134 :חלקי חלקות.09 :
גוש 50139 :חלקי חלקות.19 :
גוש 50115 :חלקות במלואן.559  553 :
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מטרת התכנית:
תכנון מפורט למבנן  A3בהתאם להוראות תכנית ג/
 54303ע"י איחוד וחלוקה מחדש ,התווית דרכים ויעוד
שטחים למגורים ושטחי ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים.
 .3שינוי ייעוד שטח מאזור משולב (מגורים ,מבני
ציבור ושטחים פתוחים ) ל:
א .אזור מגורים ב'.
ב .לדרך ולדרך משולבת.
ג .לשטח ציבורי פתוח.
ד .לשטח למבנים ומוסדות ציבור.
 .4שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים לדרך משולבת
ולשטח ציבורי פתוח.
 .3ביטול דרך משולבת ויעודה למגורים ב'.
 .1הסדרת דרך שירות בתחום הרצועה של דרך
אזורית  ,091והסדרת גישה למגרשי מגורים מדרך
השירות.
 .9הסדרת התחברות לדרך  091עם כיכר ,ומתן
הקלה להתחברות זו.
 .0הקטנת קווי בניין צידי ואחורי באזור מבנים
ומוסדות ציבור מ  3מ' ל  4מ'.
 .9קביעת הוראות בנייה ופיתוח.
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית 5014771
טלפון .73-9179111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 51335טלפון73-9003444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס':ג07870 /
שם התכנית:כביש גישה לאתר פסולת  כפר תבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' :ג37374 /

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג54573 /
שינוי
ג51599 /
שינוי
תמא /40 /ב
כפיפות
תממ8 /3 /
כפיפות
תמא41 /
כפיפות
תמא4 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר תבור.
גושים וחלקות:
גוש 50773 :חלקי חלקות.35 ,5 :
גוש 50774 :חלקי חלקות.33 ,58 ,54 ,55 ,5 :
גוש 50351 :חלקי חלקות.551 :
קואורדינטה X: 238600
קואורדינטה Y: 731200
מטרת התכנית:
התווית כביש גישה לאתר פסולת כפר תבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מדרך ושטח לנטיעת עצים לחקלאי
(ביטול התחברות קיימת).
לרבות ביטול חיבור ישירות מכביש  91כאשר יבוצע
במלואו בהתאם לתכנית ג.54573 /
 .3שינוי ייעוד מדרך עם הנחיות מיוחדות לחקלאי
ביטול דרך הגישה ע"פ תכנית ג 51599 /ייכנס
לתוקף עם ביצוע בפועל של מחלפון שיבלי ודרך
הגישה נשוא תכנית זו.
 .4אישור קו בנין של  44-17מטר (במקום )577
בהתאם למסומן בתשריט ,מציר דרך ראשית מספר
 91עבור ייעוד דרך מקומית מס'  .5החלטת ועדת
משנה להקלות מתשתיות תחבורה מיום .30/1/53
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 33/71/3751ובילקוט הפרסומים  ,0753התשעה,
עמוד  ,3155בתאריך .45/74/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון .73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 51335טלפון ,73-9003444 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג07575 /
שם התכנית :שינוי תוואי דרך להולכי רגל  68
דבוריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג37979 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1339 /
שינוי
ג0993 /
שינוי
ג0994 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :דבוריה .
גושים וחלקות:
גוש 59895 :חלקות במלואן.19 :
גוש 59895 :חלקי חלקות.94 :
קואורדינטה X: 234550
קואורדינטה Y: 733150
מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרך להולכי רגל.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי תוואי שביל ,המיועד להולכי רגל.
שינוי בקווי בניין.
שינוי גודל מגרש מינימלי.
הגדלת התכסית המותרת ל.31%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 37/73/3751ובילקוט הפרסומים  ,0755התשעה,
עמוד  ,3373בתאריך .39/74/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון .73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 51335טלפון ,73-9003444 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'0617005105:
שם התכנית:ג 01880/בית בד ,טורען
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
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מפורטת מס' 39539 31573 :גרסת :הוראות  35
תשריט  53
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג50438 /
שינוי
תמא41 /
כפיפות
תממ8 /3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :טורעאן.
מצפון לכביש  .00נשען על הכביש המחבר בין דרך 00
לטורעאן.
גושים וחלקות:
גוש ,59931 :מוסדר ,חלקי חלקות.37 :
קואורדינטה X: 235114
קואורדינטה Y: 741834
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה וגובה עבור בית בד קיים ומאושר
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה מ 477מ"ר ל 907מ"ר לצורך
הקמת קומת משרדים לצרכי בית הבד.
תוספת קומה וגובה למבנה.
שינוי הוראות בינוי כנ"ל.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 57/70/3751ובילקוט הפרסומים  ,0791התשעה,
עמוד  ,9839בתאריך .39/79/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון .73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 51335טלפון ,73-9003444 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'0617007888:
שם התכנית :ג 01808 /תוספת שימושים בין כיכר
הברון לכיכר הברונית  כפר תבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 3157347999 :גרסת :הוראות   59תשריט  57
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג54995 /
שינוי
תמא /43 /ב1 /
כפיפות
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
תממ8 /3 /
כפיפות
תמא41 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר תבור .
שכונת כרמי בנימין ,ממזרח לכביש  91בחלק הצפוני
של כפר תבור
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 50740 :חלקי חלקות.533 :
גוש 50904 :חלקות במלואן.13 ,39 ,31 ,33 ,34 :
גוש 50904 :חלקי חלקות.49 ,49 ,43 ,39 ,33 :
קואורדינטה X: 239624
קואורדינטה Y: 733343
מטרת התכנית:
התוכנית מוסיפה שימושים וזכויות בנייה בתחום הדרך
המאושרת.
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שימושים לדרך המאושרת (פירוט בפרק .)3
מתן זכויות בנייה עבור  477מ"ר פרגולות בטיילת ביעוד
דרך מאושרת.
הקמת חומת הפרדה (קיר) בתחום השצ"פ ,לאורך גבול
מגרשי המגורים (ע"פ הוראות פרק .)3
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 39/79/3751ובילקוט הפרסומים  ,0797התשעה,
עמוד  ,9153בתאריך .59/79/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון .73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 51335טלפון ,73-9003444 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המרכזי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג01008 /
שם התכנית :המשך פיתוח איזור תעשיה דרומה,
ג'וליס
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג35409 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג0971 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'וליס .
קואורדינטה X: 216150
קואורדינטה Y: 760050
גושים וחלקות:
גוש 59337 :חלקות במלואן.549 ,84  83 ,49 :
גוש 59337 :חלקי חלקות,95 ,34 ,35 ,48 ,40  49 :
.548 ,90 ,94
גוש 59335 :חלקי חלקות.573 ,94 :
גוש 59319 :חלקי חלקות.17 ,3  5 :
גוש 59318 :חלקי חלקות.1 :
מטרת התכנית:
המשך פיתוח איזור תעשיה ג'וליס לכיוון דרום.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח ללא תכנון מפורט לשטח תעשיה
קלה ומלאכה.
 הוספת דרכים חדשות.
 קביעת הוראות בנייה וזכויות בנייה.
 קביעת הנחיות בינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית 5014771
טלפון .73-9179111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ,עכו ,טלפון:
73-8853935
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'0507007018:
שם התכנית:שינוי ייעוד ממרכז אזרחי למסחר
ומגורים ושינוי בזכויות בנייהסח'נין.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
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לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס':
 3937347053גרסת :הוראות   9תשריט  9
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג8598 /
שינוי
ג53041 /
שינוי
ג8413 /
שינוי
ג999 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין .
מרכז סח'נין ,רח' הגליל.
קואורדינטה X: 228190
קואורדינטה Y: 751955
גושים וחלקות:
גוש ,58453 :מוסדר ,חלקי חלקות.37 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מרכז אזרחי לשטח מגורים ומסחר ושינוי
בהוראות וזכויות בהייה..
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הגדלת אחוזי הבניה מ  517%ל 433%
 .3שינוי ייעוד ממרכז אזרחי למגורים ומסחר מעורב.
 .4הגדלת מס' הקומות מ  3קומות ל  9קומות.
 .3הגדלת תכסית קרקע מ 17%ל 91%בקומת
החניה ,ו  13%בשאר הקומות.
 .1שינוי בקווי בניין לפי המסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית 5014771
טלפון .73-9179111 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,סח'נין ,טלפון:
73-9039037
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג01805 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין,
מערב סחנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג35939 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג8598 /
שינוי
ג53879 /
שינוי
ג53041 /
שינוי
ג999 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין .
גושים וחלקות:
גוש 58308 :חלקי חלקות.33 :
קואורדינטה X: 226825
קואורדינטה Y: 752425
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות הבניה במערב סכנין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הגדלת אחוזי הבנייה מ 533 %ל %344בגוש
 58308בחלק מחלקה מס' .33
 .3שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט.
 .4הגדלת תכסית בנייה ל  10%במקום .17%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 51/71/3751ובילקוט הפרסומים  ,0749התשעה,
עמוד  ,1131בתאריך .57/71/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון .73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,סח'נין ,טלפון:
 ,73-9039037וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גולן ,מעלה חרמון
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר
מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית
מתאר מקומית מס' ג07553 /
שם התכנית :שמורת טבע יער אודם
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
מתאר מקומית מס' :ג 37998 /שפורסמה בעיתונים
ובילקוט הפרסומים  ,0590התשעו ,עמוד ,3040
בתאריך  .59/75/3759וכי בהתאם לסעיף  98לחוק
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התכנון והבניה ,תשכ"ה –  ,5891מופקדת במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן ,מעלה
חרמון תכנית מתאר מקומית מספר ג37998 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג59997 /
שינוי
תמא /55 /4 /ב
כפיפות
תמא /43 /ב1 /
כפיפות
תמא41 /
כפיפות
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
ג53419 /
כפיפות
תממ4 /3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קואורדינטה X: 269500
קואורדינטה Y: 788500
גושים וחלקות:
גוש 373777 :חלקי חלקות.43  45 ,9  0 ,3 :
גוש 373771 :חלקי חלקות.91 ,95 :
גוש 373770 :חלקי חלקות.1 ,4 :
גוש 373779 :חלקי חלקות.4  5 :
גוש 373778 :חלקות במלואן.9 :
גוש 373778 :חלקי חלקות.57 ,0  1 ,4  3 :
גוש 373757 :חלקות במלואן.31  40 ,30 ,39 ,55 ,8 9 :
גוש 373757 :חלקי חלקות,33  35 ,58  53 ,1 ,5 :
.13  14 ,39  39 ,38  39
גוש 373755 :חלקות במלואן.54 :
גוש 373755 :חלקי חלקות.51  53 ,53 ,57  3 ,5 :
גוש 373753 :חלקי חלקות.9 ,3  4 :
מטרת התכנית:
לייעד את השטח לשמורת טבע ויער טבעי לשימור
להגדיר את התכליות והשימושים המותרים בתחום
השמורה והיער
לדייק את גבולות היעודים שמורת טבע ,יער ושטח
חקלאי פתוח
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  577לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  97ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית 5014771
טלפון ,73-9179111 :העתק התנגדות יומצא למשרדי:
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גולן ,קצרין  53877טלפון:
73-9898053
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ועדה מקומית לתכנון ובניה מעלה החרמון ,מסעדה
 53348טלפון73-9894979 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט – .5898
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה חרמון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג01007 /
שם התכנית:שינוי ייעוד מתעשייה לדרך מוצעת
והגדלת אחוזי בנייה ,מג'דל שמס
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג35337 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג57905 /
שינוי
תמא /43 /ב1 /
כפיפות
תמא41 /
כפיפות
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
ג8954 /
כפיפות
תממ4 /3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מג'דל שמס .
גושים וחלקות:
קואורדינטה X: 271625
קואורדינטה Y: 795575
מטרת התכנית:
הקמת מבני תעשיה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד שטח מתעשייה לדרך מוצעת.
 .3הגדלת אחוזי בנייה מ 34%ל  557%ותכבית מ
 37%ל .11%
 .4קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 73/78/3751ובילקוט הפרסומים  ,0575התשעה,
עמוד  ,9380בתאריך .33/79/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון .73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ובניה מעלה החרמון ,מסעדה 53348
טלפון ,73-9894979 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה חרמון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג01580 /
שם התכנית:שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים,
בוקעאתא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג35930 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9535 /
שינוי
ג58334 /
כפיפות
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
תממ4 /3 /
כפיפות
תמא41 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בוקעאתה .
גושים וחלקות:
קואורדינטה X: 272325
קואורדינטה Y: 790350
מטרת התכנית:
הקטנת שטח למבני ציבור לצורך הגדלת שטחי המגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים א'.
שינוי ייעוד לחלק מאיזור מבנים ומוסדות ציבור לאיזור
מגורים א' ודרך מוצעת.
הגדרת זכויות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 71/79/3751ובילקוט הפרסומים  ,0748התשעה,
עמוד  ,1910בתאריך .54/71/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון .73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ובניה מעלה החרמון ,מסעדה 53348
טלפון ,73-9894979 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מרום הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'0737010510:
שם התכנית :שינוי ייעוד מגרש 55
באזור תעשיה דלתון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  550לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 3787350953 :גרסת :הוראות   54תשריט  1
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
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התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג53339 /
שינוי
תמא41 /
כפיפות
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
תממ8 /3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בחלק המערבי של אזור תעשייה דלתון.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 53741 :חלקי חלקות.51 :
גוש 53740 :חלקי חלקות.03 :
קואורדינטה X: 194875
קואורדינטה Y: 770000
מגרשים:
 99בהתאם לתכנית ג53339 /
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מגרש מ "תעשייה ותיירות" ל"תעשייה".
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מגרש מספר  99מיעוד של "תעשייה
ותיירות" ליעוד של "תעשייה".
ב .קביעת הוראות בנייה ופיתוח הזהות להוראות של
שאר מגרשי התעשייה באזור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/73/3751ובילקוט הפרסומים  ,0755התשעה,
עמוד  ,3378בתאריך .39/74/3751
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון .73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל ,מירון  54857טלפון:
 ,73-9858979וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :עמק המעיינות
הודעה בדבר הארכת תוקפה של תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס':ג10686 /
שם התכנית :תכנית מתאר קיבוץ מסילות
נמסרת בזה הודעה ,בדבר הארכת תוקפה של תכנית
מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' :ג50191 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9043 /
שינוי
תמא41 /
כפיפות
תממ8 /3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מסילות.
גושים וחלקות:
גוש 37819 :חלקות במלואן.55  4 :
גוש 37819 :חלקי חלקות.3 :
גוש 37818 :חלקי חלקות.9 :
גוש 37897 :חלקות במלואן.50  59 ,8  3 :
גוש 37897 :חלקי חלקות.59 ,53 ,53  57 ,4  3 :
מטרת התכנית:
 .5רה תכנון שטח "המחנה" כפועל יוצא לשינוים
באורחות החיים.
 .3חלוקה והרחבה של שטח המגורים ,שטחי ציבור
ותעסוקה וקביעת יעודי קרקע בהתאם.
 .4הקמת מתקן פוטו וולטאי חווה להפקת חשמל
מאנרגית השמש בהספק של כ 4.4מגהוואט.
 .3תכנון מערכת הדרכים והחניות.
 .1איחוד וחלוקה בהסכמה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5חלוקת שטח המחנה למתחמי מגורים ,הגדרת
יעודי הקרקע לשימושים השונים כגון :תעסוקה,
מבנים ומוסדות ציבור ,שצ"פ.
 .3שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית
ומתקנים הנדסיים.
 .4קביעת התכליות המותרות בכל אחד מייעודי
הקרקע ופירוטן.
 .3קביעת הוראות בנייה.
 .1הקלה בקו בנין לדרך  998מ 97מ' ל 11מ' מציר
הדרך.
 .9קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .0הארכת תוקף הוראות בדבר הקמת מתקן פוטו
וולטאי למשך שנתיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/55/3755ובילקוט הפרסומים  ,9439התשעב,
עמוד  ,5199בתאריך .33/53/3755
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  38נצרת עילית
 5014771טלפון .73-9179111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות ,בית שאן ,טלפון:
 ,73-9791917וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
אורי אילן
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז צפון

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 57504-10-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בני עוזר ( )1987בע"מ ,ח"פ ,51-124249-7
והמבקש :אלי גאלם ,ע"י ב"כ עו"ד מימון אביטן ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב ,קומה  ,53רמת גן  ,52520טל'
 ,03-7267400פקס' ,03-7267401
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.11.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,22.2.2016בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.21.2.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מימון אביטן ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 30293-12-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ידוויר טכנולוג'יס בע"מ ,ח"פ ,51-484160-0
והמבקשים :סטפן הרקו ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד נדב לב,
ממשרד אברהם מורן ושות' ,עורכי דין ונוטריונים ,רח' יגאל
אלון  ,65תל אביב ,6744316
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.12.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,13.3.2016בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .21.2.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נדב לב ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 43651-12-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הגן של ברני בע"מ ,ח"פ ,51-473418-5
והמבקשים :יונית מלכא ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד יוסף אברג'ל,
מרח' משה גושן  ,59קריית מוצקין ,טל'  ,04-8111035פקס'
,04-8733801
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.12.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.3.2016בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .24.2.2016
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .18.2.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יוסף אברג'ל ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13429-11-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אינט סיסטמס בע"מ ,ח"פ ,51-451704-4
והמבקש :בוריס גורודניצקי ,ע"י ב"כ עו"ד אליעזר תגר,
מרח' רמז  ,61רחובות ,76449
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.11.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.3.2016בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.6.3.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אליעזר תגר ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 18078-12-15

פר"ק 56183-12-15

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

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

ובעניין פירוק חברת אפקטיב אקס מערכות תוכנה בע"מ ,ח"פ
,51-332790-8

ובעניין פירוק חברת נט גייט תקשורת ואבטחה בע"מ ,ח"פ
,51-304822-3

והמבקש :יוסף וילר ,ע"י ב"כ עו"ד דניאל אל–דרור ,מרח'
אלנבי  ,76תל אביב,

והמבקש :דב דנקנר ,ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל ,מרח' הגבעה ,4
רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס' ,03-5470532

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.12.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.3.2016בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.12.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.3.2016בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.3.3.2016

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .2.3.2016

בהתאם להחלטת בית המשפט ,המועד האחרון להגשת
כתב התנגדות הוא  14ימים לפני מועד הדיון.

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

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

ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקש

דניאל אל–דרור ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 10453-01-16

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 45949-12-15

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

ובעניין פירוק חברת ל.י.ד אמירים בע"מ ,ח"פ ,51-388542-6

ובעניין פירוק חברת רווח נקי החברה הישראלית להחזרי
מס בע"מ ,ח"פ ,51-409444-0

והמבקשים :דמיטרי אפשטיין ואח ,ע"י ב"כ עו"ד חיות
גרינברג ,מרח' יגאל אלון  ,98מגדל אלקטרה ,קומה  ,17תל אביב
 ,6789141טל'  ,03-6090976פקס' ,03-6960486

והמבקשת :אתי ניניו ,ע"י ב"כ עו"ד שחר בוטון ו/או אור
ליסקר ,מרח' החשמונאים  ,90תל אביב  ,67133טל' ,03-6242444
פקס' ,03-6241519

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.12.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.3.2016בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.1.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,22.3.2016בשעה .8.30

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

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיות גרינברג ,עו"ד
באת כוח המבקשים
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את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .14.3.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שחר בוטון ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 39515-01-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלום נוף בע"מ ,ח"פ ,51-229511-4
והמבקש :ראובן סניוב ,ע"י ב"כ עו"ד כרמית איילה שגיב,
רישיון מס'  ,54407מרח' הנרקיס  ,13קריית מלאכי ,טל' 077-
 ,3405402פקס' ,077-3405403
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.1.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,31.3.2016בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימי עבודה לפני
תאריך הדיון בבקשה עד שעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
כרמית איילה שגיב ,עו"ד
באת כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
שיא מגן מערכות כיבוי אש בע"מ
(ח"פ )515011997

ב.מ.ד .קבלנים בע"מ
(ח"פ )512465113
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  28/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
בובליל ,מרח' דרור  ,10סביון ,טל'  ,03-6961266למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/05/2016
בשעה  ,10:00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד בובליל ,מפרק

אינג'ינר גיא יוסף בע"מ
(ח"פ )511680118
(בפירוק מרצון)

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

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16/03/2016בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ערן הלר ,עו"ד ,מפרק

ריטייל דיטייל  -החברה המרכזית למסחור בע"מ
(ח"פ )513602227
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  03/04/2016בשעה  ,09:00במשרדי המפרקת ,רח'
סוקולוב  ,48רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  31/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף גיא ,מרח' בן יהודה  ,32תל–אביב-יפו  ,638050טל' 03-
 ,5183326למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/05/2016
בשעה  ,10:00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ד"ר יוסף גיא ,עו"ד ,מפרק

גילה קונפינו ,עו"ד ,מפרקת
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אנ אר גי'-איי אס ג'י בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  31/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד תום מדן ,מרח' בני ברמן  ,9/13נתניה  ,4249331טל' 074-
 ,7032493למפרק החברה.

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

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

(ח"פ )514189281
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  31/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף גיא ,מרח' בן יהודה  ,32תל–אביב-יפו  ,638050טל' 03-
 ,5183326למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/05/2016
בשעה  ,10:00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר יוסף גיא ,עו"ד ,מפרק

גניס מערכות בע"מ
(ח"פ )511543258
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  18/01/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי גנות,
מרח' עוזי נרקיס  ,2באר שבע ,טל'  ,050-5284784למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/06/2016
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי גנות ,מפרק

קצפת ותות בע"מ
(ח"פ )512986860
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/06/2016
בשעה  ,10:00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
תום מדן ,עו"ד ,מפרק

קאסאיניתאר בע"מ
(ח"פ )514930833
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 17/01/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים
די קסטרו ,מרח' שד המגינים  ,39חיפה ,טל'  ,04-8538888למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אפרים די קסטרו ,מפרק

נסיכה אקוטי בע"מ
(ח"פ )514863489
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 17/01/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים
די קסטרו ,מרח' שד המגינים  ,39חיפה ,טל'  ,04-8538888למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אפרים די קסטרו ,מפרק
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קורן סטאר בע"מ

שמיטק אלקטרוניקה בע"מ

(ח"פ )514682723

(ח"פ )512120205

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  17/01/2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים די קסטרו ,מרח' שד
המגינים  ,39חיפה ,טל'  ,04-8538888למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  24/01/2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל דורון ,מרח'
היצירה  ,29רמת גן ,טל'  ,03-5784578למפרק החברה.

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

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

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

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

אפרים די קסטרו ,מפרק

יובל דורון ,עו"ד ,מפרק

שפית  -מעבדות ביולוגיות בע"מ

אקטיב ליין בע"מ

(ח"פ )511480022

(ח"פ )513161935

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 19/01/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מתן שמעון ,מרח' דרך אבא הלל  ,14רמת גן  ,5250607למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 24/01/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יובל דורון ,מרח' היצירה  ,29רמת גן ,טל'  ,03-5784578למפרק
החברה.

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

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

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

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

מתן שמעון ,עו"ד ,מפרק

יובל דורון ,עו"ד ,מפרק

שוויט שיווק מוצרים וטרינריים בע"מ

אמבולנס א.ב .את דור האלפיים בע"מ

(ח"פ )512340837

(ח"פ )514361559

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 19/01/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתן
שמעון  ,מרח' דרך אבא הלל  ,12רמת גן ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  24/01/2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל דורון ,מרח'
היצירה  ,29רמת גן ,טל'  ,03-5784578למפרק החברה.

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

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

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

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

מתן שמעון ,עו"ד ,מפרק

יובל דורון ,עו"ד ,מפרק
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יודלביץ השחזה שרות ויצור להבים בע"מ

מינשרים בע"מ

(ח"פ )51-093687-5

(ח"פ )51-287442-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.3.2016בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח'
סירקין  ,26תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2016בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב יודיליביץ ,מפרק

חיה מנע ,עו"ד ,מפרקת

חזי שלח מקרקעין בע"מ

סוכנויות לייצוג עיסקי בע"מ

(ח"פ )51-151184-2

(ח"פ )51-242186-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.3.2016בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח'
רביבים  ,11תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2016בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,רח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר שלח ,מפרק

חיה מנע ,עו"ד ,מפרקת

אר.טי .הנדסת חשמל בע"מ

מנשר-תקשורת ,פרסום ויחסי ציבור בע"מ

(ח"פ )51-266050-7

(ח"פ )51-242185-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.3.2016בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח'
החרמון  ,8אריאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2016בשעה  ,12.00במשרדי המפרקת ,רח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי טופר ,מפרק

חיה מנע ,עו"ד ,מפרקת

ר.ט - .הנדסת חשמל בע"מ

דליות טכנולוגיות (ניהול) בע"מ

(ח"פ )51-129102-3

(ח"פ )51-505601-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.3.2016בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' דרך מנחם בגין  ,14רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.3.2016בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח'
דיזינגוף  ,263תל–אביב-יפו  ,6311715לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי טופר ,מפרק

גלעד יונתן בר לב ,מפרק
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ניו טרנדס ( )2010בע"מ

קניון ד.ד.ה 2010 .בע"מ

(ח"פ )51-441606-4

(ח"פ )51-441210-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2016בשעה  ,13.00אצל משרד פרידמן-נאמן,
עורכי דין ,רח' דניאל פריש  ,3בניין המגדל ,קומה  ,25תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר רבינוביץ ,מרח' בזל ,17
הרצליה ,למפרק החברה.

קובי פרידמן ,עו"ד ,מפרק

ל.ע.א .ליזום והשקעות בע"מ

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

(ח"פ )51-204990-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הרצל ,49
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב אילן ,עו"ד ,מפרק

מלון מוריה טבריה בע"מ

קניון ד.ד.ה 2010 .בע"מ
(ח"פ )51-441210-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,13.3.2016בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' בזל  ,17הרצליה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יאיר רבינוביץ ,מפרק

(ח"פ )51-115442-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.3.2016בשעה  ,11.00אצל מלונות פתאל ,רח'
דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה ,35
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר עקה ,מפרק

צ'ק פן בע"מ

ירום אבטחה בע"מ
(ח"פ )51-261870-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.3.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' רוטשילד ,49
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רפאל כהן ,מפרק

(ח"פ )51-460794-4
(בפירוק מרצון)

דניס  -ג'ייד אחזקות (ישראל) בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-251509-9

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.4.2016בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,אצל ארז כהן,
רח' שלום עליכם  ,31תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

דן אלדור ,עו"ד ,מפרק
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הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.3.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' רוטשילד ,49
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל כהן ,מפרק

עופר צילקר ,עו"ד ,מפרק

גיא וניר בע"מ

איקס איי וי בע"מ

(ח"פ )51-171861-1

(ח"פ )51-322531-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.3.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' רוטשילד ,49
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2016בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' דרך אם
המושבות  ,94פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל כהן ,מפרק

נמרוד הכט ,מפרק

רפי כהן חברה לבנין ,פיתוח ועבודות הנדסיות בע"מ

אספרנס בע"מ

(ח"פ )51-166831-1

(ח"פ )51-280112-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.3.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' רוטשילד ,49
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.7.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
בגין  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל כהן ,מפרק

שלומי זמיר ,מפרק

סאניר השקעות בע"מ

אלרן סיגל בע"מ

(ח"פ )51-345096-5

(ח"פ )51-453908-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.3.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דרך מנחם
בגין  ,23תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמנון ורנר ,מפרק

עופר ודנה צילקר בע"מ
(ח"פ )51-449101-8
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
צבי סיגל ,מרח' אנדריי סחרוב  ,9בניין  ,25קומה  ,8פארק מ.ת.מ.
צפוני ,טל'  ,077-5444771פקס'  ,073-3998278דוא"ל zvi@zsigal.
 ,comלמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת :ת"ד  ,15054מ.ת.מ .חיפה .3190501

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.4.2016בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' הארבעה ,10
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.5.2016
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי סיגל ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

אלגור ד.מ.ע .החזקות בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2016
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-301239-3
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכס גור,
מרח' מורדי הגטאות  ,12רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2016
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכס גור ,מפרק

יהושע קלש ,מפרק

שפע טובה וברכה בע"מ
(ח"פ )51-368860-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
צביקה אביב ,מרח' טוסקניני  ,1תל אביב ,למפרק החברה.

גבי שיווק אלקטרוניקה בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2016
בשעה  ,13.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-325671-9
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גבריאל זגדון ,מרח' אפרים אורבך  ,4באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2016
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל זגדון ,מפרק

קלש מבנים בע"מ
(ח"פ )51-387610-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע
קלש ,מרח' רבוצקי  ,26רעננה ,טל'  ,09-7482589למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,

צביקה אביב ,עו"ד ,מפרק

דניאל גורדיס בע"מ
(ח"פ )51-465055-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דניאל גורדיס ,מרח' יששכר  ,11ירושלים  ,9362926טל' ,02-6719978
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.5.2016
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל גורדיס ,מפרק
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י.ש .דריה בניה ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-235100-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי
שטרית ,מרח' מינץ  ,1תל אביב ,טל'  ,054-7300590למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.5.2016
בשעה  ,13.00במשרד עו"ד ירון שטרית ,רח' חומה ומגדל ,16
תל אביב  ,67771טל'  ,03-5666223פקס'  ,03-5666224לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אלי שטרית ,מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אמיר רשף ,משניר  ,1225000טל'  ,054-6693315למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.5.2016
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר רשף ,עו"ד ,מפרק

פיסי קונטנט בע"מ
(ח"פ )51-365952-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון
מדר ,מרח צאלון  ,4ראש העין ,טל'  ,054-7899812למפרק החברה.

אמ.די.אמ .איי מיוזיק בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.5.2016
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-257987-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רוני הראלי ,מרח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,טל'  ,03-6935200למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אמנון מדר ,מפרק

אמי ללויד שירותי תיירות לארץ הקודש ( )2009בע"מ
(ח"פ )51-425189-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.5.2016
בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכאל פוקס ,מרח' מעין  ,9חיפה ,טל'  ,052-4679566למפרק
החברה.

טראו דיימונדס בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.6.2016בשעה
 ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני הראלי ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-462123-4
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.1.2016התקבלה
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מיכאל פוקס ,מפרק
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ד.ס אחזקות והדרכה בע"מ

ניו צמנט בע"מ

(ח"פ )51-357019-2

(ח"פ )51-261776-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.11.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני בלושטיין ,מרח'
סוקולוב  ,21בני ברק ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור יוגב ,מרח'
ניסים אלוני  ,1תל אביב ,טל'  ,03-6050541למפרק החברה.

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

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

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

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

דני בלושטיין ,מפרק

דרור יוגב ,עו"ד ,מפרק

ויזיטרקס בע"מ

שביל המרץ נכסים והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-482506-6

(ח"פ )51-179296-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי טאטי ,מרח'
רוטשילד  ,12חולון ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי שפר ,מרח' ענתות ,23
תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אבי טאטי ,מפרק

אבי שפר ,מפרק

א.ש .גרינברג יזמות בע"מ

דו בר ובניו ( )1983חברה לעבודות בניה בע"מ

(ח"פ )51-309355-9

(ח"פ )51-099516-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי דרור ,מרח'
גיבורי ישראל 5א ,נתניה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף הבר ,מרח' אחוזה ,88
רעננה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אבי דרור ,עו"ד ,מפרק

יוסף הבר ,מפרק
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נחשון בע"מ

א.ג .מצבות בע"מ

(ח"פ )52-001103-2

(ח"פ )51-421617-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל רביץ ,מרח'
מאנה  ,21תל אביב  ,64363טל'  ,052-2785877למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח משה ציתיאת ,מרח'
התאנה  ,2ראשון לציון ,למפרק החברה.

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

משה ציתיאת ,רו"ח ,מפרק

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

זוהר (ל.מ - ).ייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-234452-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישעיה מרדכי ,מרח' צור ,3
רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ישעיה מרדכי ,מפרק

דונלוקון בע"מ
(ח"פ )51-457049-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה נחום ,מרח'
הדר  ,2הרצליה ,טל'  ,09-9501111למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה נחום ,עו"ד ,מפרק
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מעוף נופר מתכות בע"מ
(ח"פ )51-316449-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר ,מרח'
שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהרון צייכנר ,רו"ח ,מפרק

יוסף משיעל בע"מ
(ח"פ )51-333562-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.9.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר ,מרח'
שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהרון צייכנר ,רו"ח ,מפרק

שרון שירותי תברואה בע"מ
(ח"פ )51-265833-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.9.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר ,מרח'
שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהרון צייכנר ,רו"ח ,מפרק

מסידיאם בע"מ
(ח"פ )51-403768-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.10.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר ,מרח'
שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהרון צייכנר ,רו"ח ,מפרק

אי אם טיוי טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-240191-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'סיקה וינטראוב ,אצל
שביט ,בר–און ,גל–און ,צין ,יגור ושות' ,עורכי דין ,רח' מנחם
בגין  ,52מגדל סונול ,קומה  ,20תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'סיקה וינטראוב ,עו"ד ,מפרקת

מודל קו נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-165171-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'סיקה וינטראוב ,אצל
שביט ,בר–און ,גל–און ,צין ,יגור ושות' ,עורכי דין ,רח' מנחם
בגין  ,52מגדל סונול ,קומה  ,20תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'סיקה וינטראוב ,עו"ד ,מפרקת

נץ מחשוב בע"מ
(ח"פ )51-158972-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'סיקה וינטראוב ,אצל
שביט ,בר–און ,גל–און ,צין ,יגור ושות' ,עורכי דין ,רח' מנחם
בגין  ,52מגדל סונול ,קומה  ,20תל אביב ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רייפר פלח ,מרח'
משה מיכאל אביב  ,10אור יהודה ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

ג'סיקה וינטראוב ,עו"ד ,מפרקת

רחל רייפר פלח ,עו"ד ,מפרקת

מודל קו נדל"ן (אילת) בע"מ
(ח"פ )51-236127-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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ג.ג.ב.פ .בע"מ
(ח"פ )51-478014-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רייפר פלח ,מרח'
משה מיכאל אביב  ,10אור יהודה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רחל רייפר פלח ,עו"ד ,מפרקת

אתבע"ה בע"מ

קרגד חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
(ח"פ )51-192946-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.1.2016לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
איתן קרת ,מרח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
איתן קרת ,מפרק

(ח"פ )51-272845-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו שטרן ,מרח'
שאול המלך  ,23תל אביב ,טל'  ,03-7180200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

סירונית שרותים ימיים בע"מ
(ח"פ )51-089270-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.1.2016לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נסים רום ,מרח' דולב  ,141גאליה ,למפרק החברה.
נסים רום ,מפרק

עידו שטרן ,עו"ד ,מפרק

מכמורת חברת פיתוח בתי מלון בע"מ
(ח"פ )51-157105-1

י.ר.ש .חמישים וחמש נכסים בע"מ
(ח"פ )51-475396-1
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.10.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאורה רוזן ,מרח' מאנה ,23
תל אביב ,למפרקת החברה.
לאורה רוזן ,מפרקת

לוטם הנדסת מזון יעוץ ,ייצוג וייזום בע"מ
(ח"פ )51-191149-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם לוטם ,מרח' מילר ,12
רחובות  ,76284למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.11.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ירדנה בן שלום אסייג ,מרח' נילי  ,1פינת כיכר גולומב ,אשקלון,
טל'  ,077-5421420למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.3.2016
בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירדנה בן שלום אסייג ,עו"ד ,מפרקת

יורם לוטם ,מפרק
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רוני לשצ'ינסקי שרותי ניהול ויעוץ בע"מ
(ח"פ )51-341464-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד עוזי ברק ,מרח' החילזון  ,17רמת גן  ,5252280טל' ,03-7538384
פקס'  ,03-7538355דוא"ל  ,ubarak@visto.co.ilלמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.3.2016
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עוזי ברק ,עו"ד ,מפרק

דוד חברה לציוד כבד וטרקטורים בע"מ
(ח"פ )51-336873-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
קוטי סודאי ,משד' הגעתון  ,29נהריה ,טל'  ,04-9514020למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2016בשעה
 ,10.00אצל סודאי את סודאי ,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.
קוטי סודאי ,עו"ד ,מפרק

צ.א.ג .פיתוח פרויקטים  -חברה לשיווק ישראל בע"מ
(ח"פ )51-231860-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.12.2015התקבלה
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מרים ולר ,מרח' המלאכה  ,19ראש העין ,טל' ,03-9020200
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2016בשעה
 ,13.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרים ולר ,מפרקת

גל-רון גיוס והשמת כוח אדם בע"מ
(ח"פ )51-257867-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל
יפרח ,מחוצות שפיים ,ת"ד  ,369קיבוץ שפיים  ,6099000טל'
 ,09-9500813למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2016
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' חוצות שפיים ,קומה ב' ,קיבוץ
שפיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל יפרח ,מפרק

פיצה ד.ח .בע"מ
(ח"פ )51-286391-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אביב סמוכה ,מרח' כצנלסון  ,51גבעתיים ,טל' ,054-4498757
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2016
בשעה  ,15.30במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביב סמוכה ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר .21977-12-10
שם החייבת :שרונה שריד.

ליעד א.ס יועצים בע"מ

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989

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

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

(ח"פ )51-449947-4
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ,ד"ר
רוי בר–קהן ,מרח' דרך מנחם בגין  ,132תל אביב ,טל' ,03-6962999
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2016
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר רוי בר–קהן ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר ,18751-11-10
פר 21007
שם החייב :בוריס פלודיסטי.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושי החייב על פי דין ובלי
להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

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

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר .34671-03-12
שם החייב :אבנר שלמה אזולאי.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושי החייב על פי דין ובלי
להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר ,6556-10-13
פר 31311

בבית המשפט המחוזי בנצרת ,בתיק פש"ר .39076-11-10
שם החייב :טל גורן.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושי החייב על פי דין ובלי
להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

3 142
המחיר  19.44שקלים חדשים

שם החייבת :אנה יבטוחוב.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר .35984-03-11

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

ילקוט הפרסומים  ,7197כ"ב בשבט התשע"ו1.2.2016 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

