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אמות מידה לחלוקת כספי תמיכות של המועצה להסדר ההימורים בספורט לגופים ציבוריים
בעד פעילות למען מאבק באלימות ובגזענות בספורט 3976.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעה על החלטת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בדבר הטלת דמי חבר לשנת 3979.. . . . . . . . . . . 2016
הודעה על אישור שיכונים ציבוריים 3979.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3980.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות מאת הציבור 4000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אמות מידה לחלוקת כספי תמיכות של המועצה להסדר ההימורים בספורט לגופים ציבוריים בעד פעילות
למען מאבק באלימות ובגזענות בספורט
לפי חוק הספורט ,התשמ"ח1988-

בהתאם לסעיפים 17יב(א )1ו–17יג לחוק הספורט ,התשמ"ח 11988-וסעיף (9ב )7()1לחוק להסדר ההימורים בספורט,
התשכ"ז( 21967-להלן  -חוק להסדר ההימורים בספורט) לאחר התייעצות עם הוועדה הציבורית ובאישור שרת התרבות
והספורט ,מתפרסמות בזה אמות המידה לחלוקת כספי תמיכות של המועצה להסדר ההימורים בספורט לגופים ציבוריים
בעד פעילות למען מאבק באלימות ובגזענות בספורט.
 .1מטרות
פיתוח ועידוד מיזמים למניעת אלימות וגזענות בספורט בהתאמה לתפקידי המועצה למניעת אלימות בספורט.
 .2הגדרות
באמות מידה אלה -
"אגודה"  -כמשמעותה בחוק הספורט ,לרבות מועדון ספורט כמשמעותו בחוק הספורט;
"איגוד ספורט"" ,התאחדות ספורט"  -כמשמעותם בחוק הספורט ,התשמ"ח( 1988-להלן  -חוק הספורט);
"גזענות"  -כהגדרתה בסעיף 144א לחוק העונשין ,התשל"ז;31977-
"החוק לאיסור אלימות"  -החוק לאיסור אלימות בספורט ,התשס"ח;42008-
"המועצה להסדר הימורים בספורט"  -כמשמעותה בחוק הסדר הימורים בספורט;
"המועצה למניעת אלימות בספורט"  -המועצה למניעת אלימות בספורט שהוקמה לפי פרק ה' לחוק לאיסור אלימות;
"ועדה"  -ועדה בת שלושה חברים ,המורכבת מנציג משרד הספורט ,נציג המועצה למניעת אלימות בספורט ונציג
המועצה להסדר הימורים בספורט אשר תבחן את הפרויקטים ותנקדם;
"ליגה בכירה"  -בענף ספורט שבמסגרתו פועלות עד  4ליגות  -הליגה הבכירה לעניין מבחן זה היא הליגה הראשונה;
בענף ספורט שבמסגרתו פועלות  5ליגות ויותר  -הליגה הבכירה לעניין מבחן זה הן  2הליגות הראשונות;
"מוסד ציבור"  -כמשמעותו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,51985-לרבות איגוד או התאחדות ספורט;
"ענפי ספורט"  -ענפי הספורט הנכללים בתוספת השנייה לחוק לאיסור אלימות.
 .3הפעילות הנתמכת
(א) קיום פעילות חינוכית בנושא מניעת אלימות וגזענות בספורט במסגרת פעילות ספורטיבית של איגוד או אגודה
לספורטאים במועדון ולהוריהם.
(ב) קיום מפגשים ספורטיביים המלווים בפעילויות חינוכיות הרלוונטיות למניעת אלימות וגזענות בספורט בין מגזרים
שונים בחברה הישראלית.
(ג) הרצאות במסגרת מערך החינוך הפורמלי בנושא האלימות והגזענות בספורט.
לעניין סעיף זה" ,פעילות"  -לרבות ארגון תחרויות ספורט ,כנסים ,הרצאות ,סדנאות ,מחקרים או קיום פעילות אחרת
שמטרתה מניעת אלימות וגזענות בספורט.
 .4תנאי סף
לתמיכה לפי אמות מידה אלה ,זכאי מוסד ציבור העומד בתנאים האלה:
(א) המוסד מבצע פעילות למניעת אלימות וגזענות בספורט במסגרת פעילות ספורטיבית;
(ב) המוסד בעל אישור ניהול תקין;
___________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;122התשע"א ,עמ' .674
 2ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;142התשע"ד ,עמ' .410
 3ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 4ס"ח התשס"ח ,עמ' .878
 5ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
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(ג) המוסד יציג תכנית עבודה ובה פעילות בעלת תכנים למניעת אלימות וגזענות בספורט; תכנית העבודה תכלול את
הפרטים האלה:
()1

תכנית תקציבית הכוללת לוחות זמנים להכנסת והוצאת הכסף;

()2

דוחות ביצוע מעקב ובקרה הכוללים הצגת מדדי תפוקה ותוצאה אחר המיזם למניעת אלימות וגזענות
בספורט שאותו המוסד מבצע;

()3

הגוף ידווח בכל רבעון למועצה למניעת אלימות בספורט על התקדמות המיזם ,אם המיזם הוא שנתי ודוח
כספי מבוקר;

(ד) תקצוב פרויקט מקסימלי ומינימלי  -כל פרויקט יתוקצב בסכום שלא יעלה על  30%מסכום התמיכה הכללי
המוקצב לאמות מידה אלה; כמו כן ,נדרשת זכאות למינימום ל– 5%מסכום התמיכה הכללי בתקנה כדי להיות
זכאי לקבלת תמיכה.
 .5אמות המידה לתמיכה
(א) שילוב ילדים ,נוער והורים בפעילות הנתמכת (.)20%
(ב) שילוב בני מיעוטים בפעילות הנתמכת (.)20%
(ג) מספר המשתתפים בכל פעילות ומספר הפעילויות (.)20%
(ד) שיתוף אוהדים בפעילות הנתמכת (.)15%
(ה) מימון עצמי לצורך הפעילות (.)15%
(ו) איכות הפרויקט על פי הערכת הוועדה (.)10%
 .6שיטת הניקוד ואופן חישוב התמיכה
(א) התמיכה תינתן לפי השלבים האלה:
()1

בשלב ראשון ייבחנו תנאי הסף;

()2

בשלב שני יינתן לעומדים בתנאי הסף ,בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף  ,6ניקוד על פי הקריטריונים
המפורטים בסעיפים קטנים (ב) עד (ז); המשקל היחסי של התמיכה בכל מוסד יהיה שווה לסכום המצטבר
של משקלו היחסי בכל אחת מאמות המידה ,בהתאם לניקוד שצברו כלל הגופים הנתמכים בכל אחת
מאמות המידה.

(ב) שילוב ילדים ,נוער והורים בפעילות הנתמכת -
תכנית המיועדת להורי הספורטאים  5 -נקודות;
תכנית המיועדת לספורטאים עד גיל  8 - 18נקודות;
תכנית המשלבת גם הורים וגם ספורטאים עד גיל  10 - 18נקודות.
(ג) שילוב בני מיעוטים בפעילות הנתמכת -
שיתוף חלקי שלא יפחת ממחצית המשתתפים של בני מיעוטים בפעילות הנתמכת  5 -נקודות;
פרויקט ייחודי לבני מיעוטים  10 -נקודות.
(ד) מספר המשתתפים בכל פעילות ומספר הפעילויות -
עד  50משתתפים  2 -נקודות בעד כל יום פעילות;
 51משתתפים ויותר  3 -נקודות בעד כל יום פעילות;
בעד  5פעילויות או יותר  -סכום הנקודות יוכפל ב–.1.2
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(ה) שיתוף אוהדים בפעילות -
תכניות המיועדת לאוהדי קבוצה אחת  3 -נקודות;
תכנית המשלבת פעילות אוהדי שתי קבוצות או יותר  7 -נקודות;
()1

פעילות שתתקיים באגודות כדורגל בליגה הבכירה תוכפל במקדם של ;0.5

()2

פעילות שתתקיים באגודות כדורסל בליגה הבכירה תוכפל במקדם של ;0.3

()3

פעילות שתתקיים באגודות בליגות הלא מקצועניות בענף הכדורגל והכדורסל או בענפי ספורט אחרים בכל
הליגות ,לרבות ליגות נוער וילדים ,תוכפל במקדם של .0.2

(ו) מימון עצמי לצורך הפעילות -
הניקוד באמת מידה זו יהיה שווה לשיעור המימון העצמי של הפעילות הנתמכת מכלל עלות הפעילות במכפלה
של  ,15המימון ייבחן בהתאם לתכנית העבודה.
(ז) איכות הפרויקט על פי הערכת הוועדה -
הוועדה תבחן את הפרויקטים ותנקד אותם ,בין השאר ,על פי תרומתם למניעת אלימות וגזענות בספורט
הישראלי ,בהתאם למטרות מבחנים אלה .הוועדה תשים דגש על מיזמים תהליכיים ולא חד–פעמיים ועל פעילות
המתקיימת לפי מדדי מעקב ובקרה.
(ח) סכום התמיכה המרבי שיקבל כל גוף יהיה עד  75%מעלות הפרויקט.
 .7דיווח
(א) במסגרת בקשת התמיכה ,יגיש הגוף את תכנית העבודה שבעדה מבוקשת התמיכה ,לשם בדיקת התאמתה
למטרות התמיכה ולתנאיה ,ולמניעת כפל תמיכה.
(ב) הגוף יגיש דוח ביצוע תקציבי רבעוני חתום למועצה להסדר הימורים בספורט.
 .8תחולה
(א) אמות המידה יחולו על סכומים שיחולקו לגופים ציבוריים ,ביניהם איגודי ספורט ואגודות ספורט לפי סעיף
(9ב )7()1לחוק להסדר ההימורים בספורט.
(ב) אמות המידה אינן גורעות מכל דין אחר ,לרבות נוהלי המועצה להסדר הימורים בספורט כפי שהם מתפרסמים
באתר האינטרנט של המועצה.
כ"א בשבט התשע"ו ( 31בינואר )2016
(חמ )3-5164
			
				
נתאשר.
מירי רגב
שרת התרבות והספורט
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הודעה על החלטת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בדבר הטלת דמי חבר לשנת 2016
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
בהתאם לסעיף (93א) לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-אני מודיע בזה כי בישיבת המועצה הארצית של לשכת עורכי
הדין מיום י"א בכסלו התשע"ו ( 23בנובמבר  )2015הוחלט על הטלת דמי חבר לשנת  ,2016כמפורט להלן:
גובה דמי החבר בשקלים חדשים
למשלמים עד יום ה' בשבט
התשע"ו ( 15בינואר )2016

מספר שנות ותק בעריכת דין/קבוצת גיל

למשלמים אחרי יום ה' בשבט
התשע"ו ( 15בינואר )2016

מוסמכים שהוסמכו מיום כ' בטבת התשע"ו
( 1בינואר  )2016עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו ( 30ביוני )2016

200

200

עד שתי שנות ותק (הוסמכו בשנים  2014או )2015

576

666

שלוש שנות ותק (הוסמכו בשנת )2013

693

801

ארבע עד חמש שנות ותק (הוסמכו בשנים  2011או )2012

738

846

מעל  5שנות ותק ועד גיל 67

1,017

1,170

מגיל  67ואילך (נולדו לפני יום כ"ט בכסלו התש"ט
( 31בדצמבר )1948

250

290

ה' בשבט התשנ"ו ( 15בינואר )2016
(חמ )3-4027
אורי אלפרסי
המנהל הכללי של לשכת
עורכי הדין בישראל

		
__________
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) ,התשכ"ד1964-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א(א) לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) התשכ"ד ,11964-ובהתאם לסעיף (6א)
לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)6התש"ע ,22010-אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה
או מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה ( 1בינואר  )1995או נכללו
בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,31965-עד יום י"ב בטבת התשנ"ט ( 31בדצמבר  )1998ובנייתם החלה
בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט הם שיכונים
ציבוריים:
המקום
כרמיאל ,שכ' פרסה
קניון לב כרמיאל

גוש
18987

חלקות בשלמות
,249 ,247 ,245 ,200 ,189 ,121
301 ,271 ,269 ,260

חלק מחלקות
,265 ,262 ,256 ,255
275 ,267

מס' תכנית
1/18/51

התשריטים מופקדים באגף (בכיר) תכנון במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ושעות שהמשרד פתוח לקהל.
ח' בשבט התשע"ו ( 18בינואר )2016
(חמ )3-74
			
					
					

יוסי שטיינברג
מנהל אגף (בכיר) תכנון
אדריכל ראשי

__________
1
2
3

ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;52התש"ע ,עמ'  ;414י"פ התשע"ד ,עמ' .7248
ס"ח התש"ע ,עמ' .414
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0072033
שם התכנית :תוספות בניה לשם הרחבות דיור ברח'
המ"ג  ,18רוממה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון והבניה ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ירושלים ,מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'.101-0072033 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
4075
שינוי
 4075א'
שינוי
5022
כפיפות
 5166ב'
כפיפות
62
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :רוממה רחוב :המ"ג 18
קואורדינטת 218835 :X
קואורדינטת 633244 :Y
גושים וחלקות:
גוש) 30235 :מוסדר( מס' חלקות בחלקן 133
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ,תוספת קומה להרחבות דיור ותוספת
מחסנים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג.
 .2קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספת קומה חלקית לשם
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה
העליונה של הבניין ,בהתאם לנספח הבינוי.
ב .קביעת בינוי לתוספות בניה בחזיתו המערבית
של בניין לשם הרחבת יחידות דיור קיימות
באגפו המערבי של הבניין ,בהתאם לנספח
הבינוי.
ג .קביעת בינוי לתוספת מחסנים במפלס -8.00
באגפו המערבי של הבניין ,בהתאם לנספח
הבינוי.
ד .התרת הסבת שטחי מחסנים למגורים
במפלס  ,-5.50לשם הרחבת יחידת דיור
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.4
.5

.6
.7
.8

קיימת במפלס  -2.80מ' שמעל ,בהתאם
לנספח הבינוי.
קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור.
הגדלת שטחי הבניה בשטח ל 2955.01 -מ"ר
שטחים עיקריים למגורים ו 735.82 -מ"ר
שטחי שירות.
הגדלת מס' הקומות מ 4 -קומות מעל מפלס ה
 0.00וקומה מתחת למפלס ה 0.00 -ל5 -
קומות מעל מפלס ה  0.00ולשתי קומות מתחת
למפלס ה.0.00 -
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה,
כאמור.
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0351155
שם התכנית :תוספת יחידת דיור ברח' בית הערבה
 ,32שכ' ארנונה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון והבניה ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ירושלים ,מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'.101-0351155 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
3449
כפיפות
מתאר62 /
ביטול

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :ארנונה רחוב :בית הערבה
קואורדינטת 220940 :X
קואורדינטת 628365 :Y
גושים וחלקות:
גוש) 30139 :מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 214
מטרת התכנית:
הפיכת שטח מחסן וחדר הסקה בקומת המחסנים
לדירה חדשה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
מאזור מגורים  5מיוחד למגורים ב'.
 .2קביעת בינוי להפיכת שטח שרות בקומת מחנים
מפלס  – 2.50לדירה חדשה במפלס .-2.80
 .3קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל622.52 -
מ"ר )מתוכם  444.66מ"ר שטחים עיקריים
ו 177.86 -מ"ר שטחי שירות(.
 .5הגדלת מספר יחידות הדיור מ 4 -יחידות דיור ל5 -
יחידות דיור.
 .6קביעת שלבי ביצוע התכנית ,כאמור.
 .7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מאיר תורג'מן
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

מרחב תכנון מקומי לתכנון ולבנייה בית שמש
הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית
מפורטת
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה –  1965כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש מופקדת תכנית המהווה שינוי
לתכנית מפורטת הנקראת תכנית מס' 102-0324590
המהווה שינוי לתכנית מספר :בש/בת.120/
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :בית שמש ,אזור תעשיה "שורק" ,גוש 29758
חלקה  .344השטח בין קואורדינטות רוחב 199678
וקואודינטות אורך .629759
עיקרי הוראות התכנית
הוספת שימוש לשצ"פ הכולל זכות מעבר לכלי רכב
ומתן הוראות בנושא הריסת מבנים.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,כל המעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
המתנגדים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ,נחל
שורק  ,8רמת בית שמש טלפון ,02-9900778 :העתק
להתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים רח' שלומציון המלכה  1ירושלים
טלפון . 02-6290222 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון ,אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנימוקים ובליווי תצהיר המתאמת
את כל העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי לתכנון ולבנייה בית שמש
הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית
מפורטת
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה –  1965כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש מופקדת תכנית המהווה שינוי
לתכנית מפורטת הנקראת תכנית מס' 102-0352252
המהווה שינוי לתכנית מספר :מי/במ.853/
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השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :בית שמש ,שכ' ב' ,רח' רבי צדוק .6-10
גוש  5941חלקה  .4השטח בין קואורדינטות רוחב
 199600וקואודינטות אורך .625640
עיקרי הוראות התכנית
 .1שינוי יעוד קרקע ממגורים ג') 1לא לפי מבא"ת(
למגורים ב'.
 .2קביעת בינוי לצורך הרחבת דיור.
 .3קביעת בניה ב 5779 -מ"ר מתוכם  4447מ"ר
שטח עיקרי ו 1332 -מ"ר שטח שרות.
 .4תוספת קומה מ 4-ל 5-קומות מעל מפלס הכניסה
הקובעת וקביעת שיא הגג ל 16.90-מ' מעל ה .0-0
 .5קביעת תנאים למתן היתר בניה וקביעת הוראות
בניה.
 .6מתן הוראות בגין הריסות.
 .7מתן הוראות בנושא עדכון רישום בית המשותף.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,כל המעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
המתנגדים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ,נחל
שורק  ,8רמת בית שמש טלפון ,02-9900778 :העתק
להתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים רח' שלומציון המלכה  1ירושלים
טלפון . 02-6290222 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון ,אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנימוקים ובליווי תצהיר המתאמת
את כל העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט.1989-
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אור יהודה  -אזור
הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מספר
552-0350843
שם התכנית :מאא/מק-2033/החלפת שטחים בין
שצ"פ לשטח למבנים ומוסדות ציבור ,אזור
נמסרת בזו הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה
המרחבית לתכנון ולבניה אור יהודה – אזור ,ובמשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב ,מופקדת
תכנית מפורטת הנקראת תכנית . 552-0350843
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות מאא 223 /
כפיפות מאא 225 /
מאא  /במ  / 21 /א
שינוי

3 982

מאא  /במ 26 /
שינוי
כפיפות תמא 4 / 2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :אזור
ישוב :אזור
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6002 :מחלקה 26 :עד 26 :חלקי
גוש 6002 :מחלקה 43 :עד 43 :חלקי
גוש 6002 :מחלקה 69 :עד 69 :חלקי
גוש 6026 :מחלקה 129 :עד 129 :חלקי
מטרת התכנית:
א .החלפה בין שטח ציבורי פתוח לשטח למבני ציבור,
מבלי לשנות את מאזן השטחים הכולל בתכנית ,על
מנת לאפשר הקמת מוסדות ציבור ושטח ציבורי
פתוח בפריסה עירונית ההולמת את פיתוח היישוב.
ב .הארכת דרך.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1החלפת שטחים בין שטח ציבורי פתוח לשטח
למבני ציבור ,מבלי לשנות מאזן שטחים.
 .2שינוי בקו בנין.
 .3שינוי הוראות בינוי.
 .4תוספת שטחי שירות בתת הקרקע.
 .5הארכת דרך.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המרחבית לתכנון ובניה ברח'
יצחק שדה  18באזור ,טלפון 03-6534547 :ועותק
לוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ת"א ,רח' מנחם
בגין  ,125תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
עוזי אהרון
יו"ר הועדה מרחבית
לתכנון ולבנייה אור יהודה  -אזור
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
501-0350694
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימות ושינוי ק.ב .ברח'
בן זכאי 64,66,68
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  1965כי במשרדי הועדה המקומית

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

לתכנון ולבניה בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה תל-אביב ,מופקדת תכנית מפורטת
תכנית מפורטת מספר.501-0350694 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות :בב/105/ב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בני ברק
רשות מקומית:
כתובות :בן זכאי 68 ,66 ,64
גוש 6124 :חלקה/ות317 :
מטרות התכנית:
 .1שינויים בקווי בנין עפ"י סעיף 62א)א().(4
 .2הרחבת יח"ד קיימות עד  140מ"ר עפ"י סעיף
62א)א()(12
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו הבניין המזרחי )רח' בן זכאי( בתחום
המסומן בתשריט מצב מוצע בלבד ,מ ?  6.0מ'
) 4.50מ' לאחר בליטה מותרת( ל ?  2.0מ' )1.20
מ' לאחר בליטה מותרת(.
 .2תותר הרחבת יח"ד קיימות במסגרת קווי הבניין
המותרים עד ל  140 -מ"ר )שטח כולל( לכל יח"ד.
 .3ההרחבות לחזית יהיו באגפים שלמים עם ציפוי
אבן חלקי בתאום עם מה"ע.
 .4סוכות יותרו עפ"י תכנית בב/105/ס ,2/אך שטחן
יכלל בתוך ה 140-מ"ר המותרים לבניה.
 .5הבינוי הסופי ,לרבות לגבי הרחבות בתחום
הסלונים ,יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה ,לרבות
לגבי שיפוץ הבניין עפ"י הצורך.
 .6חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו תהא סטייה
ניכרת.
 .7אם הבניין הקיים ייהרס ,קווי הבניין יוחזרו לקדמותן.
 .8חלקי הבניין הקיימים מחוץ לקווי הבניין המותרים
עפ"י תכנית זו ,מותרים כל עוד הבניין הקיים לא
נהרס.
 .9ההרחבות יהיו עפ"י ת.י 413 .לרעידות אדמה.
 .10העמודים ימוקמו ככל הניתן בצמוד לעמודים
הקיימים.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני-
ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טלפון
 .03 – 5776579העתק התנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית )כתובת :קריית הממשלה ,דרך בגין
 ,125תל אביב(.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י
עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

תשמ"ט ,1989-וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של
המתנגד.
חנוך זייברט
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
504-0270082
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מרחב הרצליה ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל-אביב ,מופקדת תכנית
מפורטת מספר  – 504-0270082הר/מק– 2120/
מתחם חט"ב זאב.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי הר 1656 /
כפיפות הר  / 2000 /שבצ
שינוי הר  / 253 /א
כפיפות הר  /מק  / 2000 /מע
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה ,רחוב :יהודה הנשיא מס'90 :
גושים וחלקות:
גוש 6545 :מחלקה 126 :עד 126 :שלם
גוש 6545 :מחלקה 129 :עד 129 :שלם
מטרת התכנית:
הסדרת השטחים הציבוריים במתחם חט"ב זאב.
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה של מגרשים לצורך הסדרת שטחים
ציבוריים על פי סעיף 62א )א( ס"ק  1לחוק התכנון
והבנייה.
ב .קביעת קווי בניין בתאי השטח לבנייני ציבור ,על פי
סעיף 62א)א( ס"ק  4לחוק התכנון והבניה.
ג .קביעת הוראות לשמירה על עצים בוגרים בתחום
התכנית.
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה
כשבועיים לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים,
בקישור הבא באתר העירוני :
http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/tab
a.aspx
 .1בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית
"תכניות בנין עיר"
 .2בשדה מספר תכנית יש לכתוב את מס' התכנית
ולאחר מכן ללחוץ על "הצג"
 .3יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב
המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית
הסרוקים.
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כל המעונין רשאי לעיין בתכנית הנמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,מחלקת תכנון עיר,
ברחוב סוקולוב  22הרצליה בימים ובשעות שהמשרד
האמור פתוח לקהל .כל הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק התכנון
והבניה  ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
בסוקולוב  22הרצליה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
הר/מק504-0185132 - 2141/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר הר/מק.504-0185132 - 2141/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות הר 1316 /
כפיפות הר 1635 /
שינוי הר  / 2000 /א
כפיפות הר  / 2000 /מ
שינוי הר  / 253 /א
שינוי הר 672 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :הרצליה ,רשות מקומית :הרצליה
רח' חברון-במערב
רח' העצמאות-בדרום
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6531 :מחלקה 22 :עד 22 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין  ,שינוי גובה הבניין ללא שינוי בזכויות
בנייה.
שטחי הבנייה כוללים את זכויות הבנייה עפ"י תכניות
בניין עיר תקפות בתוספת שטחים שניתן לאשר
בהקלות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 20/12/2013ובילקוט פרסומים מספר  ,6742עמוד
 ,3399בתאריך .22/01/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה הרצליה רח' סוקולוב  ,22ובמשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז תל-אביב ,כתובת :בגין125,
תל-אביב טלפון  .7632585-03כל המעונין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
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מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
הר – 504-0267633 /הר/מק2324/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר .504-0267633
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי הר 1396 /
שינוי הר  / 1635 /א
שינוי הר  / 2000 /א
שינוי הר  / 2000 /ב
שינוי הר  / 2000 /מ
שינוי הר  / 253 /א
שינוי הר 549 /
שינוי הר  /מק  / 1635 /ב
שינוי הר  /מק  / 2000 /א 3 /
שינוי הר  /מק  / 2000 /מב
שינוי הר  /מק  / 2000 /מע
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה
מערב הרצליה .
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6517 :מחלקה 323 :עד 323 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו ביניין אחורי )מזרחי(
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 05/06/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7053עמוד
 ,6337בתאריך .04/06/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה הרצליה רח' סוקולוב  ,22ובמשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז תל-אביב ,כתובת :בגין125,
תל-אביב טלפון  .03-7632585כל המעונין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה
מרחב תכנון מקומי חולון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס':
505-0235937
שם התוכנית  :ח/מק 137/רח' התבור 6
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' 505-0235937 :גרסת :הוראות15 -
תשריט.11 -
איחוד וחלוקה  :ללא איחוד וחלוקה.
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היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
התייחסות לתוכנית הבאות:
מספר התוכנית
סוג היחס
ח1/
כפיפות
ח15/1/
כפיפות
ח23/1/
כפיפות
ח1/1/
שינוי
ח4/1/
כפיפות
ח8/1/
כפיפות
ח7/1/
כפיפות
תמא/36/א
כפיפות
תמא/10/א10/
כפיפות
תמא38/
כפיפות
תמא3/38/
כפיפות
תמא2/4/
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
גבולות התכנית:
צפון -חלקה 461
מזרח -חלקה 491
מערב -חלקה 458
דרום –רח' התבור
גושים וחלקות:
גוש  6021 -חלקה – 460
מטרת התכנית:
הסדרת קו בניין צידי והתאמתו לקיים
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין צידי שמאלי מ 3.0 -מ' לקו בניין לצד הנע
בין  1.5מ'  2.2מ' .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 20.11.15ובילקוט הפרסומים מספר  7167התשע"ו,
עמוד  1960בתאריך . 16.12.15
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון בבניין העירייה ברח' ויצמן  58חולון
טלפון .03-5027222 :וכן במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  125תל אביב
יפו  ,67012טלפון  . 03-7632588כל המעוניין רשאי
לעיין בתכנית  ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
זוהר נוימרק
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה חולון
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מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מיוחד  -חריש
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
307-0311456
שם התכנית :ניוד שטחים בין "מבנים ומוסדות
ציבור" ובין "שטח ציבורי פתוח"
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117בחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' 307-0311456 :גרסת :הוראות 7 -
תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים ו/או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חריש1 /
שינוי
חריש /1 /א
שינוי
חריש /1 /ה
כפיפות
חריש /1 /ט
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חריש ,רחוב :שד גמלא ,שכונת הפרסה.
גושים וחלקות:
גוש ,9072 :מוסדר ,חלקות במלואן.21 ,19 ,8 ,7 :
קואורדינטה X: 204094
קואורדינטה Y: 707224
מגרשים:
 274בהתאם לתכנית חריש/1/א
 310בהתאם לתכנית חריש/1/א
 221בהתאם לתכנית חריש/1/א
מטרת התכנית:
שינוי גבולות המגרשים במתחם יח עפ"י נספח בינוי
תכנית חריש/1/א.
 .1החלפת שטחים בין "שטח ציבורי פתוח" ובין
"מבנים ומוסדות ציבור".
 .2הסדרת גבולות שטחי ציבור במתחם.
 .3ביטול סימון מבנים להריסה בתחום מגרש  310לפי
תכנית חריש/1/א.
התכנית אינה משנה זכויות בנייה בייעודי הקרקע
הכלולים בתכנית.
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1הסדרת גבולות שטחי ציבור במתחם כדי לאפשר
תכנון יותר מתאים לשכונה בשטחים אלה.
 .2התכנית אינה משנה זכויות בנייה בייעודי הקרקע
הכלולים בתכניות החלות על השטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/11/2015ובילקוט הפרסומים  ,7155התשע"ו,
עמוד  ,1409בתאריך .29/11/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת -
חריש ,חריש .טלפון 04-6661150 :וכן במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה :רחוב פל-ים 15א'.
טלפון 04-8633455 :ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilהמעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מיוחד  -חריש
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
307-0325159
שם התכנית :שינוי זכויות בנייה בשכונת קוטג'ים
הוותיקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117בחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' 307-0325159 :גרסת :הוראות 6 -
תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים ו/או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מק /מ /201 /ב
שינוי
חריש /1 /א
שינוי
מ /במ /201 /א
שינוי
חריש1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חריש ,רחוב :הגולן ,שכונת "הפרסה" ,חריש
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 9074 :חלקות במלואן,99 ,98 ,38 ,37 ,19 ,18 :
,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,102 ,101 ,100
.116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111
גוש 9074 :חלקי חלקות.35 ,26 ,11 :
גושים ישנים:
גוש נוכחי - 9074 :גוש ישן.8706 :
גוש נוכחי - 9074 :גוש ישן.8700 :
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קואורדינטה X: 204094
קואורדינטה Y: 707030
מגרשים:
 7616בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7617בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7611בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7610בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7601בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7618בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7602בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7603בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7604בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7612בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7619בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7613בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7615בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7605בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7609בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7608בהתאם לתכנית חריש/1/א
 7614בהתאם לתכנית חריש/1/א
מטרת התכנית:
מטרת התכנית היא להוסיף זכויות בנייה לשטח עיקרי
ושטחי שירות כדי לאפשר לתושבי השכונה הוותיקה
לשפר איכות חיים ולהוסיף מבני עזר לכל יחידת דיור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת שטחי בנייה לעליית גג לכל יחידת דיור
בשכונה.
 .2שינוי קווי בניין.
 .3תוספת שטחי בנייה למחסנים וחניות מקורות.
 .4תוספת ברכת שחייה.
 .5תוספת שטחי פרגולות.
 .6תוספת שטחים למרפסות מקורות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/11/2015ובילקוט הפרסומים  ,7155התשע"ו,
עמוד  ,1409בתאריך .29/11/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת -
חריש ,חריש .טלפון 04-6661150 :וכן במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה :רחוב פל-ים 15א'.
טלפון 04-8633455 :ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilהמעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
דוד מגן – מונסונגו
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חריש

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

מרחב תכנון מורדות כרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
355-0202549
שם התכנית :מכ/מק 855/שינוי הוראות בינוי,
רחוב השקד  -רכסים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות כרמל ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז חיפה ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר .355-0202549
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות מכ 1 /
כפיפות מכ 201 /
שינוי מכ 231 /
כפיפות תמ"מ 6 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.מ רכסים
ישוב :רכסים  -מקום :חלקה הצפון מערבי של שכונת
גבעה ג'.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11145 :מחלקה 198 :עד 198 :שלם
גוש 11145 :מחלקה 280 :עד 280 :חלקי
מגרש 62 :שלם מתוכנית :מכ231 /
מטרת התכנית:
שינוי קוו בניין אחורי ,הגדלת מס' יח"ד והגדלת אחוזי
בניה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת מספר יחידות דיור מ 2-ל ,4-בהתאם
לס"ק 62א )א()(8
 .2שינוי בקו בנין אחורי בהתאם לס"ק 62א )א( )(4
 .3תוספת אחוזי בניה בהתאם לס"ק 62א )א( )(16
 .4שינוי בהוראות בינוי ועיצוב אדריכלי בהתאם לס"ק
62א)א()(5
 .5שינוי בגובה מבנה בהתאם לס"ק 62א)א()4א(
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,מורדות כרמל ,כורי 2
חיפה טלפון .04-6433400 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית חיפה – שד' פל ים  15חיפה ,
טלפון04-8633427 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט  .1989 -כמו כן
ניתן לעיין במסמכי התוכנית באתר האינטרנט של

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

הוועדה המקומית  ,www.mordotcarmel.orgובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
סמי מלול
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות כרמל
מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
351-0156307
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תוכנית מפורטת
מספר .351-0156307
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל -מ  / 101 /א
כפיפות ל מ 345 /
שינוי ל -מ  / 395 /א  /ש
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית:
ישוב :כפר פינס
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10069 :מחלקה 54 :עד 54 :חלקי
גוש 12225 :מחלקה 78 :עד 78 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת גבולות משק  79בהתאם לחלקה מאושרת ,78
החלפת שטחים בין קרקע חקלאית למגורים בישוב כפרי
ושינוי צורה ומיקום האזור החקלאי עם הנחיות מיוחדות,
תוך כדי שמירה על גודל ייעודי הקרקע מתכנית
מ/395/א/ש שינוי קווי בנין בהתאם לבניה קיימת
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות
בתאריך  ,11/09/15ובילקוט הפרסומים מספר 7133
עמוד  ,709בתאריך 261015
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מנשה אלונה ,מרכז אזורי מנשה ,ד.נ.
חפר ,טלפון  .04-6177307ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז חיפה ,קריית הממשלה רחוב פלים 15א חיפה,
טלפון  .04-8616222כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אילן שדה
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה-אלונה
מרחב תכנון מקומי עירון
הודעה בדבר אישור שינוי תוכנית מתאר
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה  ,התשכ"ה  1965בדבר אישור שינוי תוכנית
מתאר מס'  354-0136861שינוי לתוכנית מתאר מס'
ען , 125/ען/במ ,359/ען/מק710/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה אל ג'רבייה

3987

גושים וחלקות:
חלק מגוש מוסדר

חלקות בחלקן

8780

7,11,17-19,21

8781

9-10,12-13,17

עיקרי הוראות התוכנית:
א( הרחבת דרך והארכתה לצורך חיבור לדרך מאושרת.
ב( שינוי בקווי בניין.
ג( שינוי בהוראות בדבר בינוי .
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום
, 01/07/2015בילקוט הפרסומים מס'  7067התשע"ד,
עמ'  6978ביום 1/7/2015
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז
חיפה  ,רח' פל"ים  15א' חיפה טל, 04 - 8633448 .
כל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי עירון
הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה  ,התשכ"ה  ,1965בדבר אישור שינוי תוכנית
מתאר מס'  354-0152918שינוי לתוכנית מתאר מתאר
מס' ען , 129/ען/מק822/
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם :באום אל פחם
גושים וחלקות:
חלק מגוש מוסדר

חלקות בחלקן

20324

29-31 ,27 ,25 ,23 ,20-21 ,17

20426

26 ,24-25 ,19-21 ,17 ,14-15

עיקרי הוראות התוכנית:
קביעת הוראות בינוי לתשתיות בתחום שני המתחמים
המוגדרים בתשריט בתא שטח  1ו2 -
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום
, 15/08/2015בילקוט הפרסומים מס'  7109התשע"ד,
עמ'  8567ביום 3/9/2015
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז
חיפה  ,רח' פל"ים  15א' חיפה טל, 04 - 8633448 .
כל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
פתוחים לקהל.
נאדר יונס
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון – ואדי עארה
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הועדה לתכנון ובניה קריות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
352-0361832
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה קריות ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה חיפה ,מופקדת תכנית מפורטת מספר
.352-0361832
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק408/
שינוי ק/408/ד
כפיפות ק/408/ג
כפיפות ק/408/ג1/
כפיפות 352-0141994
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית מוצקין
כתובת :משכנות אומנים  ,קרית מוצקין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10423 :מחלקה 73 :עד 73 :בשלמות
גוש 10423 :מחלקה 74 :עד 74 :בשלמות
גוש 10423 :מחלקה 75 :עד 75 :בשלמות
גוש 10423 :מחלקה 76 :עד 76 :בשלמות
גוש 10423 :מחלקה 77 :עד 77 :בשלמות
גוש 10423 :מחלקה 78 :עד 78 :בשלמות
גוש 10423 :מחלקה 79 :עד 79 :בשלמות
מטרת התכנית:
הקמת מתחם מגורים בן  6מבנים בני  4קומות כל
אחד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד מגרשים מס'  109-115כמסומן בתשריט
ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן .1
 .2שינוי הוראות בינוי ע"פ 62א )א( סעיף קטן 5
בנושאים:
א .הגדלת מספר הבנינים המותר להקמה במגרש.
ב .שינוי מרווחי הבניה בהתאם לנספח בינוי מחייב.
ג .שינוי הוראות בינוי בעניין כניסות נפרדות לקומות
 3ו.4
ד .ביטול נסיגה של  2מ' בקומה העליונה כמוצג
בנספח הבינוי.
ה .השלמת קומה רביעית לקומה מלאה.
ו .שינוי גובה מבנים מקסימלי מ 13-מ' ל 16-מ' ,לא
כולל מתקנים טכנים על הגג.
ז .הגדלת תכסית מ 45%-ל.65%-
 .3תוספת  500מ"ר לשטחים העיקריים עבור מגורים
ע"פ 62א )א( סעיף קטן )16א().(1
 .4שינוי קו בנין צידי מ 4-מ' ל 3-מ' ע"פ סעיף 62א
)א( סעיף קטן .4
 .5תוספת  4יח"ד,מ 42-יח"ד ל 46-יח"ד ע"פ סעיף
62א )א( סעיף קטן .8

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .ובאתר האינטרנט
של הועדה בכתובת WWW.VKRAYOT.CO.IL
כל מעוניין בקרקע בבנין או בכל פרט תיכנוני אחר
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סע'  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה קריות ,רח' הגדוד העברי  4קרית מוצקין ,טלפון:
 , 04-8715291העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית חיפה ,כתובת :רח' פל ים  ,15חיפה,
טלפון.04-8616222 :
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 – .1989
הועדה לתכנון ובניה קריות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
352-0298935
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר .352-0298935
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק408/
שינוי ק/408/ד
כפיפות 352-0141994
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית מוצקין
ישוב :קרית מוצקין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10423 :חלקות במלואן,105 ,103 ,102 ,101 :
106
גוש 10423 :חלקי חלקות104 :
גוש 10426 :חלקות במלואן629 ,628 ,626 :
גוש 10426 :חלקי חלקות997 ,648 ,633 ,627 :
מטרת התכנית:
שינוי הוראות בינוי למגרשים  409-418בתכנית ק408/
כורדני
עיקרי התכנית:
שינוי הוראות הדירוג הקבועות בתכנית ק 408/סעיף
: 2.3.2
 .1ביטול הצורך בדירוג לכיוון הדרך
 .2שינוי אופן הדירוג לכיוון דרום/מזרח ,הפונה לשצ"פ
והמגורים

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה קריות רח' הגדוד העברי  4קרית מוצקין,
טלפון 04-8715291 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
חיפה ,כתובת :רח' פל ים  ,15חיפה ,טלפון:
 .04-8616222ובאתר האינטרנט של הועדה בכתובת
 WWW.VKRAYOT.CO.ILכל המעונין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסי אזריאל
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות
מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי הוד-השרון
הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת 423-0198614
הנקראת  :הר/מק12/1304/
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק
התכנון והבניה התשכ"ה  1965 -בדבר אישור התוכנית
המהווה שינוי לתוכנית – הר1304/
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
גוש ,6443 :חלקה36 :
כתובת :שכונת גרינברג
מטרות התוכנית:
 .1תוספת יח"ד לפי סעיף  62א )א( 8.
 .2הארכת דרך קיימת ע"י שינוי ייעוד משצ"פ לדרך
מוצעת לפי סעיף  2א')א(  3וסעיף  62א )א.5 (1
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1תוספת  2יח"ד למגרשים  37ו 38-מתוכנית
הר , 1304/ובסה"כ יותרו  6יח"ד בכל מגרש.
 .2הארכת דרך קיימת ע"י שינוי ייעוד משצ"פ )מגרש
 (614לדרך ,על מנת לאפשר נגישות למגרשים 37
ו.38-
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתון האחרון
צומת השרון בתאריך  3.7.15ובילקוט הפרסומים מס'
 7068עמוד  7019בתאריך. 1.7.15
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
מרכז רחוב הרצל  91רמלה טלפון ,08-9788444 :וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון
רחוב בן גמלא  28הוד השרון טלפון .09-7759666 :כל
המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חי אדיב
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13/11/2015ובילקוט פרסומים מספר  , 7142עמוד
 ,1054בתאריך .11/11/2015

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

3989

מרחב תכנון מקומי יהוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
411-0339556
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר  - 411-0339556איחוד וחלוקה בהסכמה,
במתחם  ,Aלפי תכנית יד.6156/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות תמא2/4/
כפיפות יד/במ2001/
כפיפות יד/מק/2001/ג
כפיפות יד6156/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :יהוד-נווה אפרים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6692 :מחלקה 40 :עד 40 :בשלמות
גוש 6692 :מחלקה 41 :עד 41 :בשלמות
גוש 6692 :מחלקה 27 :עד 27 :חלקי
גוש 6692 :מחלקה 42 :עד 42 :חלקי
מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 -1אישור תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה לפי פרק ג'
סימן ז' הכולל טבלאות איזון ,כמתחייב מהוראות תכנית
יד) 6156/להלן" -התכנית הראשית"(
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 06/10/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7129עמוד
 ,579-580בתאריך .12/01/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה "יהוד-מונוסון"  ,רח' מרבד הקסמים ,6
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז ,כתובת :הרצל
 ,91קריית הממשלה רמלה ,טלפון .08-9788444 :כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
יעלה מקליס
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון
מרחב תכנון מקומי לוד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
406-0314716
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מספר 406-
 - 0314716שער העיר לוד -תיקון  -2לד/מק.2 /6131/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 406-0083576
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :לוד
יוספטל גיורא ,לוד
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 4026 :מחלקה 28 :עד 28 :חלקי
גוש 4026 :מחלקה 29 :עד 29 :חלקי
גוש 4026 :מחלקה 30 :עד 30 :חלקי
גוש 4026 :מחלקה 31 :עד 31 :חלקי
גוש 4026 :מחלקה 372 :עד 372 :חלקי
מטרות התכנית:
לאפשר בניית מרפסות סוכה לכיוון השצ"פ ,בהתאם
לסעיף .62א) .א( )(4
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת קו בניין למרפסות זיזיות פתוחות ,לא מקורות,
ללא קירות ו/או עמודים תומכים ,לכיוון השצ"פ ,בהתאם
לסעיף .62א) .א( )(4
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,לוד ,שד' דוד המלך .2
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
)כתובת :הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה ,טלפון08- :
.(9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי לוד
הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מספר
 - 406-0137679לד/מק3501/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תוכנית מפורטת
מספר  - 406-0137679לד/מק 3501/בניין עיריית לוד.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
תכנית זו מהווה תכנית מפורטת לתכנית לד1001/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :לוד
רחוב גולומב ,לוד
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 3957 :חלקה102 :
גוש 3958 :מחלקה 68 :חלקי 71 ,70 ,חלקי80 ,
חלקי 96 ,חלקי 102 ,חלקי  103 -חלקי 271 ,חלקי -
 272חלקי.

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

מטרות התכנית:
תכנון מפורט של שטח התכנית ע''פ לד ,1001/לצורך
קביעת הוראות המאפשרות הוצאת היתרי בנייה בתחום
התכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי של הוראות לפי תכנית בינוי או עיצוב
אדריכליים בהתאם לסעיף  62א )א( )(5
 .2שינוי בקו בניין הקובע בתכנית בהתאם לסעיף 62
א )א( )(4
 .3הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף
בהתאם לסעיף  62א )א( )(3) ,(2
 .4הוספת שטחי שירות שנקבעו ע''י הועדה המקומית
בהתאם לסעיף  13לתקנות התכנון והבניה )חישוב
שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים(.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 25/07/2013ובילקוט פרסומים מספר  ,6629עמוד
 ,6886בתאריך .05/07/2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה "לוד" ,שד' דוד המלך  ,2ובמשרדי הועדה
המחוזית ,מחוז מרכז ,כתובת :הרצל  ,91קרית
הממשלה רמלה ,טלפון .08-9788444 :כל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
יאיר רביבו
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד
מרחב תכנון מקומי מודיעין
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
420-0249698
שינוי לתכניות מתאר מקומיות מס' מד20/
מד/מק1 /20/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מודיעין מופקדת תכנית
מפורטת  420-0249698שינוי לתכניות מתאר מקומיות
מס' מד 20/מד/מק1 /20/
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
מודיעין-מכבים-רעות ,שכונה :מרכז עינב ,רחוב הסתת
קואורדינאטות:
ציר 196510:X
ציר 643630:Y
גוש וחלקה:
גוש ,5892 :חלקות בשלמותן37 :
מטרות התכנית:
תוספת שטחי בניה
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  40%מסה"כ כל השטח לבניה ) 40%מ601-
מ"ר( שהם  240מ"ר למטרות עיקריות.

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
טל08- :
לתכנון ובניה מודיעין רח' תלתן  ,1מודיעין,
 ,9726058וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל) .שעות קבלת
קהל מחלקת הנדסה ,עיריית מודיעין-מכבים-רעות:
בהתאם למפורסם באתר העירייה(.כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונות ,למשרדי
עיריית מודיעין ת.ד 1 .מודיעין טל' .08-9726058
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
חיים ביבס
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מספר 408-0293373
נת/מק/14/537/ג  -אגם  3איחוד וחלוקה
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מספר  408-0293373המהווה שינוי לתוכניות
הבאות:
שינוי לתוכנית
כפיפות תמא1/12/
שינוי נת/14/537/א
שינוי נת7/400/
שינוי נת537/
שינוי נת/מק/14/537/א2/
שינוי נת/מק/14/537/א3/
שינוי נת/14/537/ב
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :שד בן צבי שכונה :אגם 3
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7180 :חלקות במלואן,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 :
,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11
,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23
36
גוש 7940 :חלקות במלואן,164 ,163 ,162 ,161 :
,175 ,174 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165
,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176
,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185
,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194
,211 ,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203
,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212

3991

,223
,232
,241
,250

,224
,233
,242
,251

,225
,234
,243
,252

,226
,235
,244
,253

,227
,236
,245
,259

,228
,237
,246
,261

,229
,238
,247
,262

,222 ,221
,231 ,230
,240 ,239
,249 ,248
2 ,263
גוש 7940 :חלקי חלקות,254 ,173 ,172 ,149 ,21 :
255
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת הבעלים .עפ"י
סעיף 62א )א( ) (1לחוק.
 .2שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים .עפ"י סעיף
62א )א( ) (6לחוק.
 .3שינוי לבינוי .עפ"י סעיף 62א )א( ) (5לחוק.
 .4שינוי הוראות בדבר גובהם של בניינים .עפ"י סעיף
62א )א( )4א(.
 .5קביעת זיקות הנאה לרכב חירום בשצפ"ים .עפ"י
סעיף 62א )א(  19לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 28/08/2015ובילקוט הפרסומים מספר  ,7103בעמוד
 , 8377בתאריך .26/08/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ועדה מקומית לתכנון ובניה ,הצורן ,6
אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טלפון 09-8603170 :ובמשרדי
הועדה המחוזית מחוז מרכז ,כתובת :רח' מוצקין ,91
רמלה ,טלפון .08-9788444 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ש .שר
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה נתניה
מרחב תכנון מקומי ראש העין
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
מספר 418-0313437
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת שינוי תכנית מתאר
מקומית מספר  - 418-0313437יהודה שרון
רנ/מק.152/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית אפ2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית:
ראש העין הותיקה שבזי ,ראש העין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 4271 :מחלקה 143 :עד 143 :בשלמות
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מטרות התכנית:
שינוי קו בנין צדדי בהתאם למבנה קיים לפי סעיף
62א)א( 4לחוק.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין צדדי צפוני מ  4 -מ' ל  2.95 -מ' ול 1.79 -
מ' כמסומן בתשריט לפי סעיף 62א)א( 4לחוק.
קביעת הוראות להיתרי בניה לפי סעיף 62א)א( 5לחוק.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,ראש העין ,שילה ,21
ראש העין טלפון ,03-9007289 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת :הרצל ,91
קרית הממשלה ,רמלה ,טלפון.(08-9270170 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ראש העין
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
מספר 418-0342113
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת שינוי תכנית מתאר
מקומית מספר  - 418-0342113שבזי  64רנ/מק.157/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית רנ10/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית:
שבזי שבזי ,ראש העין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 4271 :מחלקה 191 :עד 191 :חלקי
מטרות התכנית:
שינוי קו בנין לפי סעיף 62א)א( ס"ק ) (4לחוק.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין קדמי לרחוב שבזי מ  5 -מ' ל  1.1 -מ'
בסמכות מקומית לפי סעיף 62א)א() (4לחוק התכנון
והבניה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
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רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,ראש העין ,שילה ,21
ראש העין טלפון ,03-9007289 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת :הרצל ,91
קרית הממשלה ,רמלה ,טלפון.(08-9270170 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ראש העין
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
418-0190165
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר  - 418-0190165אבנר מג'הז רנ/מק- 154/
בנייה על הגג רחוב העצמאות )נצר זהב(.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי רנ10/
שינוי רנ/מק/10/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראש העין
ראש העין הותיקה העצמאות 26 ,ראש העין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 4271 :מחלקה 149 :עד 149 :חלקי
מטרות התכנית:
הרחבת שטחה של יחידת דיור לפי סעיף 62א)א( ס"ק
) (12לחוק.
עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת זכויות בנייה לבניין ב' שבחלקה  ,149קומהט ,בדירה  A2בהיקף של  45מ"ר.
 קביעת הוראות בנייה לביצוע תוספת הבנייה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 12/08/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7092עמוד
 ,7948בתאריך .12/08/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה "ראש העין"  ,רחוב שילה  ,21ראש העין
טלפון 03-9007289 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
מרכז ,כתובת :הרצל  ,91קרית הממשלה רמלה ,טלפון:
 .08-9270170כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שלום בן-משה
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה ראש העין
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מרחב תכנון מקומי דרום השרון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר
417-0255760
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מספר  - 417-0255760שינוי תבע מגרש 60
כפר מעש  -שד/מק.23/1060/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי משמ106/
שינוי שד1/1060/
שינוי שד1060/
שינוי שד20/1060/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :דרום השרון
האורנים ,מע"ש
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6721 :מחלקה 60 :עד 60 :בשלמות
מטרות התכנית:
קביעת קווי בניין לפי סעיף  62א)א(4
.1
תוספת שטחי שירות מתחת לקרקע לפי סעיף
.2
 62א )א( .15
תוספת שטח עיקרי לפי סעיף  62א )א( .17
.3
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת קווי בניין:
בתא שטח :001קו בניין קידמי צפוני  5 -מ'.
קו בניין קידמי מערבי  4.5 -מ'.
קו בניין צידי מזרחי  16.4 -מ'.
קו בניין צידי דרומי  4 -מ' ) 1.6מ' במקום בו
יש בית קיים(.
בתא שטח :002קו בניין חזיתי  5 -מ' )במקום  19מ'(.
קו בניין צידי  3 -מ'.
קו בניין אחורי  3 -מ'.
 .2תוספת שטחי שירות מתחת לקרקע  10 -מ"ר
למגרש.
 .3תוספת זכויות בניה 50 -מ"ר שטח עיקרי לכל תא
שטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 11/11/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7142עמוד
 ,1057בתאריך .11/11/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה "דרום השרון"  ,קרית המועצה ת.ד500 .
נוה ירק  49945טלפון 03-9000560 :ובמשרדי הועדה
המחוזית ,מחוז מרכז ,כתובת :הרצל  ,91קרית
הממשלה רמלה ,טלפון .08-9270170 :כל המעוניין
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רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מוטי דלג'ו
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון
מרחב תכנון מקומי חוף-השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית 401-0341487
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה התשכ"ה  1965בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מקומית מספר  401-0341602המהווה שינוי לתכניות
חש/במ ,104/חש 104/א' – שינוי בהוראות בינוי והקמת
בריכת שחיה פרטית.
בשטח כלולים בתכנית ומיקומם:
מושב בצרה
גוש ,7659 :חלקי חלקה147 :
שטח התכנית 0.504 :דונם
עיקרי הוראת התכנית:
 .1לקבוע הנחיות והוראות להקמת בריכת שחיה
פרטית בתחום התכנית ללא תוספת זכויות בניה.
 .2לקבוע קווי בנין לבריכת השחייה הפרטית ומתקניה.
 .3להבטיח תנאי בריכות ואיכות סביבה נאותים בעת
הקמת בריכת השחייה הפרטית.
 .4לקבוע הוראות תפעול לבריכת השחייה הפרטית
על מנת למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד בתנאי
תברואה.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית וכן הזכאי לכך על-פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום
ממועד פרסומה של ההודעה המאחרת בין הפרסומים
בעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה,
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית.
התנגדות לתכנית תתקבל ולא תידון ,אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות וליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
חוף-השרון ,קיבוץ שפיים מיקוד  ,60990טלפון
 09-9596505וכן במשרדי הועדה המחוזית ברמלה,
רחוב הרצל  ,91טלפון  .08-9788444כל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים אמורים
להיות פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חוף-השרון
הודעה בדבר אישור תכנית 401-0304196
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה התשכ"ה  1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מקומית מספר  401-0304196שינוי לתכנית מקומיות
חש.5/28/
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בשטח כלולים בתכנית ומיקומם:
כפר חרוצים
גוש ,7696:חלקה1 :
שטח התכנית 768 :מ"ר
עיקרי הוראת התכנית:
א .קביעת הנחיות והוראות בינוי להקמת בריכת שחיה
פרטית בתחום התכנית ,הכול ללא תוספת זכויות
בניה.
ב .הבטחת תנאי בריאות ואיכות סביבה נאותים בעת
הקמת בריכת השחייה.
ג .קביעת הוראות תפעול לבריכת השחייה הפרטית
על מנת למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד בתנאי
התברואה.
הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 7142
מתאריך .11/11/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
חוף-השרון קיבוץ שפיים מיקוד  60990טלפון
 ,09-9596505וכן במשרדי הועדה המחוזית ברמלה
רחוב הרצל  91טלפון  .9788444-08כל המעונין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים אמורים להיות
פתוחים לקהל.
אלי ברכה
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון
מרחב תכנון מקומי עמק חפר
הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת מספר
עח  /מק 14 / 138 /
שם התכנית ,409-0139964 :הדר עם  ,דניז אשר,
הסדרת קווי בניין בנחלה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור שינוי תכנית
מפורטת מספר עח  /מק .14 / 138 /
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי עח 138 /
שינוי עח 200 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א עמק חפר
ישוב :הדר-עם
הקו הכחול כמסומן בתשריט
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 8302 :מחלקה 31 :עד 31 :שלם
מטרת התכנית:
הקטנת קוי בנין למבנים קיימים.
עיקרי הוראות התכנית:
א( שינוי קו בנין צידי צפוני מ 3-מ' ל 0- 1.82-מ'
למבנה קיים המשמש למגורים.
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ב( שינוי קו בנין קדמי דרומי מ 5-מ' ל 2.51- 3.15-מ'
למבנה קיים המשמש למגורים.
ג( הריסת מבנים כמסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 25/04/2014ובילקוט פרסומים מספר  ,6806עמוד
 ,5686בתאריך .25/04/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה "עמק חפר" ליד מדרשת רופין ,טלפון:
 09-8981661ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
כתובת :הרצל  ,91קרית הממשלה רמלה ,טלפון:
 .08-9788466כל המעונין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רן אידן
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק חפר
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
) 262-0242164גלג( 68/14/9169/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
.262-0242164גרסת תשריט  , 8גרסת הוראות 8
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג9169/
שינוי ג12906/
שינוי ג668/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :סח'נין
ישוב :סח'נין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19315 :חלקי חלקות120 ,102 :
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת קווי בניין במגרש  900/4להתאמתו בניה חדשה
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,ת.ד 80.סכנין ,טלפון
.04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב ובה פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
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התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
) 262-0299156גלג.(24/15/12906/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר .262-0299156גרסת תשריט ,12הוראות . 17
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג9169/
שינוי ג12906/
שינוי ג12735/
שינוי ג/לג16/02/9169/
שינוי ג668/
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19280 :חלקי חלקות77 ,30 :
עיקרי הוראות התכנית:
מטרת הקטנת קווי בניה בהתאם למתואר בתשריט
מוצע  ,והקטנת קווי בניה בין שני מבנים באותו מגרש
בהתאם למתואר בתשריט .
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,ת.ד 80.סכנין ,טלפון
.04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב ובה פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
נביל דאהר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
209-0346684
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מרום הגליל ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
 :209-0346684מגרשים  - 21+20ביריה.
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המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג2289/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מרום הגליל
ישוב :ביריה
שטח התוכנית 1.1020 :דונם
גושים וחלקות:
גוש 13755 :חלקות במלואן21 ,20 :
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת זכויות בניה למגרשים:
איחוד וחלוקה בהסכמה
שינוי קווי בניין
תוספת  7%לשטח עיקרי
מתן אפשרות לניוד  80מ"ר בין המגרשים ,בהסכמת
הבעלים
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה מרום הגליל ,ת.ד.
 90000דאר צפת  13110טלפון 04-6919806 :פקס:
 04-6987734העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית ,מחוז צפון כתובת :ת.ד ,595 .נצרת עילית,
מיקוד  - 17000טלפון .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
עמית סופר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מרום הגליל
מרחב תכנון מקומי משגב
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר
205-0344341
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מתאר מקומית מספר
 :205-0344341אז"ת בר לב  -שינוי קווי בניין למבנים
ולמתקני עזר במגרשי התעסוקה.
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג19428/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :משגב
אזור תעשייה בר לב
שטח התוכנית 553.6770 :דונם
גושים וחלקות:
גוש 18507 :חלקות במלואן,30 ,29 ,28 ,16 ,15 ,14 :
46 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31
גוש 18507 :חלקי חלקות44 ,11 :
גוש 19774 :חלקות במלואן21 ,2 :
גוש 19774 :חלקי חלקות1 :
עיקרי הוראות התכנית:
 מתן אפשרות לבניית מבנים ומתקני עזר )כגון:מבנה שמירה ,אצירת אשפה ,מתקנים הנדסיים
וכיוצ"ב ,האמורים לשרת את מבנה התעשיה
והאחסנה( ,במרווח שבין גבול המגרש לקו הבניין.
 שינוי הגדרת שטחי הגינון.כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
לקהל וכן באתר
המשרדים האמורים פתוחים
האינטרנט של הועדה המקומית http://www.vaada-
 .misgav.org.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה משגב ,אזור תעשיה תרדיון ,ד.נ.
משגב - 20179 ,טלפון .04-9990102 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון
שכתובת :ת.ד ,595 .נצרת עילית ,מיקוד - 17000
טלפון .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
רון שני
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מספר
603-0214577
שם התכנית חלוקת מגרש למגורים וקביעת זכויות
והנחיות בניה ,רובע א'
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר 603-0214577

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

כתובות שבהן חלה התכנית:
רח' קדושי בלזן  , 17רובע א.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 2061 :מחלקה 26 :עד 26 :שלם
גוש 2061 :מחלקה 65 :עד 65 :חלקי
מרחב תכנון גובל :לא רלוונטי
 0.906ד'.
שטח התכנית בדונם :
יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות:
שינוי ל 27/102/03/3
שינוי ל 63/102/03/3
מטרת התכנית
 .1איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ,לפי סעיף
62א )א( )(1
 .2קביעת קווי בניין ,לפי סעיף  62א )א( ).(4
 .3שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש מינימלי,
לפי סעיף  62א )א( ).(7
 .4הגדלת מספר יח"ד ,ללא הגדלת סך כל השטחים
למטרות עיקריות ,לפי סעיף  62א )א( ).(8
עיקרי הוראות התכנית:
 .1חלוקת מגרש  26לשני תאי שטח  A 26וB 26-
בהסכמת הבעלים
 .2קביעת קו בניין  0בין המגרשים החדשים.
 .3שינוי גודל שטח מגרש מינימלי שמותר להקים עליו
בניין מ 450 -מ"ר ל 388-מ"ר.
 .4הגדלת מספר יח"ד מ 2-יח"ד ל 4-יח"ד  ,ללא
הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 14/08/2015ובילקוט פרסומים מספר  ,7109עמוד
 ,8577בתאריך  ,03/09/2015י"ט ב אלול התשע"ה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה אשדוד .בית עירית אשדוד הקריה ת.ד.
 28אשדוד .טל'  ,08-8545318-9פקס' ,08-8677810
וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה ,מחוז דרום.
רחוב התקוה  ,4ת.ד ,68 .באר-שבע .טל' – 6263757
 .08כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרדכי ליברמן
מ"מ יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד
מרחב תכנון מקומי באר  -שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0208850
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס'
605-0208850
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :
שינוי / 5במ 3 / 73 /
שינוי  / 5במ 73 /

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :באר שבע ,רח' פרומקין גד 5
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38132 :מחלקה 19 :עד 19 :חלקי
גוש 38132 :מחלקה 89 :עד 89 :חלקי
גוש 38132 :מחלקה 90 :עד 90 :חלקי
גוש 38132 :מחלקה 91 :עד 91 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתכניות /5במ/5 ,73/במ 3/73/במגרש מס'
 B179חד-משפחתי עם קיר משותף באזור מגורים א'
בעל תוספת סטנדרטית לפי תכנית בינוי מס'
/5במ (9)3/73/על ידי:
 .1הגדלת זכויות בניה מסה"כ  158מ"ר ל 213-מ"ר
כמפורט להלן:
 שטח עיקרי  -מ 135-מ"ר ל 178-מ"ר. שטחי שירות מ 23-מ"ר ל 35-מ"ר )עבורמחסן 8 -מ"ר ,חניה 15 -מ"ר וממ"ד 12 -מ"ר(.
 .2שינוי הבינוי הסטנדרטי.
 .3שינויים בקווי בניין .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 15/10/2015בילקוט פרסומים  ,7083עמ' ,7601
בתאריך .28.7.2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר – שבע
טל08 : 6463650:
טל אל-על
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה באר שבע
מרחב תכנון מקומי דימונה
הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מקומית
מספר 607-0325746
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה דימונה ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת
מקומית מספר .607-0325746
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 41 / 102 / 03 / 25
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39506 :מ חלקה 38 :עד 38 :חלקי
גוש 39506 :מ חלקה 88 :עד 88 :חלקי
גוש 39506 :מ חלקה 105 :עד 105 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
תוכנית זו מטפלת במגרש  2050המיועד למגורים א'
הנמצא בשכונת שבעת המינים ברח' הרימון 34
בדימונה .התוכנית המוצעת מאפשרת:
 שינוי קווי בניין צידי עבור חניה מקו  0.0לקו בניין 0.35מ'
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 שינוי קו בניין קדמי מקו  5.0מ' לקו בניין  2.85מ'. שינוי גובה גג רעפים. ניוד מיקום מחסן לקומת המרתף. הגדלת תכסית מ  182.8מ"ר ל  194מ"ר ללא שינוישל סה"כ השטח המותר לבניה .עפ"י מצב בניה
קיים בשטח .לפי סעיפים62 :א)א(62, 4א)א( 4א,
62א)א(62 , 5א)א( . 6בבית מגורים ברח' הרימון
. 34
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,שדרות הנשיא דימונה,
ת.ד  1טלפון .08-6563182 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת :משרד הפנים קריית
הממשלה התקווה  4באר שבע טלפון .(08-6263799
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
בני ביטון
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דימונה
מרחב תכנון מקומי נתיבות
הודעה בדבר אישור תוכנית מספר 609-0190801
שם תכנית :תוספת זכויות בניה למגרשים 166,160
שכונת החורש ,נתיבות
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר .609-0190801
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 15/101/02/22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נתיבות
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 100279 :מחלקה 1 :עד 1 :חלקי
מטרות התכנית:
הוספת זכויות בנייה למגרשים  160ו  ,166תוך שינוי קו
בניין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה למגורים
במגרשים  160ו 166-ב.100%-בכל מגרש ישנה
תוספת של  205מ"ר לשטח העיקרי מעל הקרקע,
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 75מ"ר לשטחי השרות מתחת לקרקע ו  45מ"ר
לשטחי השרות מעל הקרקע .וכל זאת ע"פ סעיף
62א
 .2שינוי קו בניין צידי בתאי שטח  160מ 3מ' ל 2.8-מ'
כמסומן בתשריט.ע"פ סעיף  62א)א().(4
 .3שינוי קו בניין צידי בתא שטח  166מ 10.5מ' ל9.5
כמסומן בתשריט מ' ע"פ סעיף  62א)א().(4
 .4במגרש מס'  166תותר הקמת פרגולה בקו בנין 0
כמסומן בתשריט ע"פ סעיף  62א)א().(4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות
בתאריך 26/11/15ובילקוט פרסומים .7133
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה נתיבות ובמשרדי הועדה המחוזית,
כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה  4באר שבע,
טלפון ,08-6263791 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתיבות
הודעה בדבר אישור תוכנית מספר 609-0245688
שם תכנית :חמ"מ נתיבות
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור מספר
.609-0245688
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 3/104/03/22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נתיבות
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39583 :מחלקה 60 :עד 60 :חלקי
גוש 39584 :מחלקה 1 :עד 1 :בשלמות
מטרות התכנית:
הסדרת מגרש תעשייה
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי קוי בנין נקודתי מ 3.5-מ' לקו בניין  0כמסומן
בתשריט .עפ"י סעיף 62א )א( ס"ק .4
ב .הגדלת תכסית מ 60%ל 85%עפ"י סעיף 62א )א(
ס"ק .5
ג .ניוד שטחים בין הקומות עפ"י סעיף 62א)א( ס"ק .9
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 12/11/15ובילקוט פרסומים מס' . 7142
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה נתיבות ובמשרדי הועדה המחוזית,
כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה  4באר שבע,
טלפון ,08-6263791 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

מרחב תכנון מקומי נתיבות
הודעה בדבר אישור תוכנית מספר 609-0335364
שם תכנית :מגרשים  708,707ו 805-שכונת נתיבות
מערב
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר .609-0335364
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי /22מק2073/
שינוי 127/02/22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נתיבות
שכונה :נתיבות מערב
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39857 :מחלקה 96 :עד 96 :בשלמות
גוש 39857 :מחלקה 84 :עד 84 :חלקי
גוש 39857 :מחלקה 85 :עד 85 :חלקי
גוש 39857 :מחלקה 106 :עד 106 :חלקי
גוש 39857 :מחלקה 107 :עד 107 :חלקי
גוש 39857 :מחלקה 108 :עד 108 :חלקי
גוש 39858 :מחלקה 52 :עד 52 :חלקי
מטרות התכנית:
איחוד מגרשים ,הוספת קומות ,יח"ד וזכויות והוראות
בניה במגרשים  A707,ו.805-
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד מגרשים  707ו  708ויצירת מגרש A707
ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן .1
 .2הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה למגורים
במגרשים  A707,ו 805-כמפורט :בסעיף 62א)א(1
)) (1א( ).(2
במגרש -A707
א .תוספת  1545מ"ר לשטחים העיקריים
ב .תוספת  370מ"ר לשטחי השרות מעל הקרקע.
במגרש -805
א .תוספת  1993מ"ר לשטחים העיקריים .
ב .תוספת  615מ"ר לשטחי השרות מעל
הקרקע.
 .3העברת שטחי שרות ממתחת למפלס הכניסה
הקובעת אל מעל למפלס הכניסה הקובעת ע"פ
סעיף 62א)א( ).(6
א .במגרש  A707שטחי שרות בסך  750מ"ר.
ב .במגרש  805שטחי שרות בסך  492מ"ר.
 .4הוספת יח"ד ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן .8
א .במגרש  A707מ 45-יח"ד ל 72-יח"ד.
ב .במגרש  ,805מ 24-יח"ד ל 51-יח"ד.
 .5הוספת קומות ע"פ סעיף 62א )א( סעיף קטן 4א.
א .במגרש  A707הוספת  4קומות ,מ 5-קומות
ל 9-קומות.
ב .במגרש  805הוספת  5קומות מ 4-קומות ל9-
קומות.

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 19/11/2015ובילקוט פרסומים מס' .7151
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה נתיבות ובמשרדי הועדה המחוזית ,כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
יחיאל זוהר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתיבות
מרחב תכנון מקומי נתיבות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
609-0365023
שם תכנית :שינוי קו בנין במגרש מס' ,155
שכ' החורש ,נתיבות
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתיבות ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז דרום ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר ,609-0365023
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 15/101/02/22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נתיבות ,שכונה :החורש
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39829 :מחלקה 1 :עד1 :
גוש 39892 :מחלקה 1 :עד1 :
מטרות התכנית:
שינוי קווי בנין והסדרת המצב הקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בנין נקודתי כמסומן בתשריט ע"פ 62א )א(
סעיף קטן .4
א .שינוי קו בנין קדמי מ 5-מ' ל 0-מ' עבור חניה
מקורה.
ב .שינוי קו בנין צידי ימני מ 3-מ' ל 0-מ' עבור
חניה מקורה ,חדר אשפה ,פרגולה ,חדר
גנרטור ומטבחון.
ג .שינוי קו בנין צידי שמאלי מ 3.5-מ' ל 0-מ' עבור
פרגולה ומבנה שרות לבריכה.
ד .שינוי קו בנין אחורי מ 3.5-מ' ל 0-מ' עבור
פרגולות ,חדר גנרטור וחדר שרות לבריכה.
חדר הגנרטור ,חדר השרות לבריכה והחניה
המקורה ממוקמים בפינות המגרש.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל) ,טלפון לבירורים:
 .( 08-9938757ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל
ובתאום מראש .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
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תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה ,נתיבות ,העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת :קריית
הממשלה ,רח' התקווה  4באר שבע טלפון:
.( 08-6263791
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי נגב מערבי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר
651-0316091
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נגב מערבי ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז דרום ,מופקדת תכנית מתאר
מקומית מספר  - 651-0316091שינוי קווי בנין בקיבוץ
גבולות.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 03/7/111
שינוי 111/03/7/1
שינוי /7מק2055/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :אשכול ,קיבוץ גבולות ,גבולות
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 100310 :חלקי חלקות14 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין בחזית הדרום מזרחית מ 5 -מ' מגבול
המגרש ל 3-מ' מגבול הבנין.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה נגב מערבי ,מ.א
מרחבים צומת גילת ד.נ .הנגב  8410000טלפון:
 .08-6899696העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה
 4באר שבע ,טלפון.(08-6263791 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
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התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
אלי ברונשטיין
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נגב מערבי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ו.ק .פרוספיריטי בע"מ
(ח"פ )51-340625-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולדימיר
קליגמן ,מרח' הנטקה  ,61/15חיפה ,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 ,16.6.2016
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.
ולדימיר קליגמן ,מפרק

ורטה הפקות סרטים
(ח"פ )51-328066-9
(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  ,17.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דני ורטה ,מרח' השקד  ,107ת"ד  ,15כפר חנניה  ,20108טל'
 ,054-5531308למפרק 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 ,17.6.2016
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דני ורטה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

עמית אור החזקות בע"מ
(ח"פ )51-384598-2
(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  ,17.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית אור,
מת"ד  ,137כפר יעבץ ,טל'  ,054-7622566למפרק 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 ,19.6.2016
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,מרכז עזריאלי  ,5קומה  ,35תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
עמית אור ,מפרק

דווין גידולים בע"מ
(ח"פ )51-442564-4
(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  ,10.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מרדכי אזולאי ,מרח' ניצני סיני  ,21ד"נ חלוצה  ,8551300טל'
 ,08-6554564למפרק 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 ,19.6.2016
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי אזולאי ,עו"ד ,מפרק

אחוזת קבר בע"מ
(ח"פ )51-164518-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.2.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אייל ארליך ,מרח' גלבוע  ,2בני דרור  ,4581500טל' ,054-4559922
למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

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 ,23.6.2016
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.
אייל ארליך ,מפרק

קרן אם .ישראל  -ארה"ב בע"מ
(ח"פ )51-213449-5
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.2.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אייל ארליך ,מרח' גלבוע  ,2בני דרור  ,4581500טל' ,054-4559922
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 ,23.6.2016
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.
אייל ארליך ,מפרק

מישל גדיש בע"מ
(ח"פ )51-430049-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה
אליזרע ,משד' ירושלים  ,51/9אשדוד ,טל'  ,052-3297401למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2016
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.
שלמה אליזרע ,מפרק
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ע.מ.י שרותי טאבו ונדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-387626-8
(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  ,15.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמראן ח'טיב,
מרח' גלבוע  ,14ת"ד  ,1113נצרת עילית  ,1711002טל' ,050-5607752
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 ,30.6.2016
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמראן חמד ח'טיב ,מפרק

אבנר נווה בע"מ
(ח"פ )51-438865-1
(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  ,10.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד מוטי בר–און ,מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב  ,64731טל'
 ,077-5010955למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2016
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.
מוטי בר–און ,עו"ד ,מפרק

גימבו כימיקלים בע"מ
(ח"פ )51-485718-4
(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  ,10.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד מוטי בר–און ,מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב  ,64731טל'
 ,077-5010955למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2016
בשעה  ,12.30במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מוטי בר–און ,עו"ד ,מפרק

פאר המנוף ( )2004בע"מ
(ח"פ )51-359269-1
(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  ,1.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוחמד
אבורומי ,מת"ד  ,7020טמרה ,טל'  ,052-3716121למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.7.2016בשעה
 ,14.00אצל מוחמד נאיף אבורומי ,שכ' עלומה ,טמרה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
מוחמד אבורומי ,מפרק

השוקולד של חגית בע"מ
(ח"פ )51-354356-1
(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  ,10.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירב
שפיצר גוטליב ,מרח' התמר  ,2גבעת שמואל ,טל' ,054-4751017
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 ,10.7.2017
בשעה  ,16.00אצל 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.
מירב שפיצר גוטליב ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
פיני אמיר ,מרח' ז'בוטינסקי  ,138רמת גן ,טל'  ,03-6005852למפרק
החברה.

פט-מדס בע"מ
(ח"פ )51-524702-1
(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  ,11.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שרון בר אל ,מרח' יעקב סלמן  ,12/7רמת בית הכרם ,ירושלים,
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 ,11.7.2016
בשעה  ,12.00אצל 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.
שרון בר אל ,מפרקת

הצייד בע"מ
(ח"פ )51-297246-4
(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  ,3.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
פיני אמיר ,מרח' ז'בוטינסקי  ,138רמת גן ,טל'  ,03-6005852למפרק
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 ,12.7.2016
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.
פיני אמיר ,עו"ד ,מפרק

ד.ג.ס משאבי אנוש בע"מ
(ח"פ )51-268421-8
(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

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

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 ,12.7.2016
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.
פיני אמיר ,עו"ד ,מפרק

דהאן קולקשיין בע"מ
(ח"פ )51-439948-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים 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  ,10.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לילך קינן ו/או את עו"ד רועי בוקר ,ממשרד עורכי דין נאמן ,קינן
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,154בית קרדן ,קומה  ,4תל אביב ,למפרקי
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.7.2016
בשעה  ,11.00במשרדי נאמן ,קינן ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רועי בוקר ,עו"ד ,מפרק

דיזיין מעליות בע"מ
(ח"פ )51-391126-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
חיים סידי ,מרח' אצל  ,14אור יהודה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.7.2016
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים סידי ,מפרק

קבוצת ג .עוז השקעות בע"מ
(ח"פ )51-519879-4
(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  ,28.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ליאת סער ,מרח' קפלנסקי 46א ,כפר סבא ,טל' ,052-3939700
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 ,28.7.2016
בשעה  ,10.00אצל גלית בן ארויה ,יועצת מס ,רח' זרחין  ,10רעננה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ליאת סער ,מפרקת

התבור  26בע"מ
(ח"פ )51-376017-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.2.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורי לזר ,מרח' יצחק שדה  ,17תל אביב  ,67775טל' ,03-6237777
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  ,7.8.2016בשעה
 ,9.00אצל משרד רואה חשבון שטראוס לזר ושות' ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אורי לזר ,מפרק
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בית איסרליש בע"מ
(ח"פ )51-367962-1
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.2.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורי לזר ,מרח' יצחק שדה  ,17תל אביב  ,67775טל' ,03-6237777
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  ,7.8.2016בשעה
 ,9.30אצל משרד רואה חשבון שטראוס לזר ושות' ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אורי לזר ,מפרק

יהודית  25חברה לבניין בע"מ
(ח"פ )51-372822-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.2.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורי לזר ,מרח' יצחק שדה  ,17תל אביב  ,67775טל' ,03-6237777
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  ,7.8.2016בשעה
 ,10.00אצל משרד רואה חשבון שטראוס לזר ושות' ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אורי לזר ,מפרק

המרכז לאחריות חברתית וכלכלית בע"מ
(ח"פ )513981365
(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

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

תתכנס ביום  05/05/2016בשעה  ,12:00במשרד עו"ד צמח-
שאשא ,רח' פקדון  ,1חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יעל עזרא ,עו"ד ,מפרקת

הסטון קומפני בע"מ
(ח"פ )513716985
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

ימיני ,מרח' כנפי נשרים  ,15ירושלים ,טל'  ,02-6469839למפרק
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 26/06/2016
בשעה  ,10:00אצל אבולעפיה אביטל ושות' ,רואי חשבון,
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 לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  19/05/2016בשעה  ,12:00במשרדי המפרקת ,רח'
החילזון  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )514402593

שירלי בן עמי ,עו"ד ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

נועה נאמנות בע"מ
(ח"פ )512987538
(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  01/03/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אדיר לשם ,מרח' מנחם פלאוט  ,10רחובות  ,7670609טל'
 ,08-9477080למפרק 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.

אסף ימיני ,מפרק

פרדריק תקשורת שיווקית בע"מ

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  25/02/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף
ימיני ,מרח' כנפי נשרים  ,15ירושלים ,טל'  ,02-6469839למפרק
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 26/06/2016
בשעה  ,10:00אצל אבולעפיה אביטל ושות' ,רואי חשבון,
בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2016
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 )514330224

אדיר לשם ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

איבר יזמות והשקעות בע"מ
(ח"פ )514185495
(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  25/02/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

אסף ימיני ,מפרק

בי.אפ סיסטמס בע"מ

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 25/02/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיכאל דותן ,מרח' רוטשילד  ,68כפר סבא  ,44201טל' 09-
 ,7672480למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכאל דותן ,עו"ד ,מפרק

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.

סלפסטיק בע"מ

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.4.2016
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.

(ח"פ )513020073
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
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  28/02/2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רויטל גדות ואת ישראל פרץ,
אצל עו"ד רונן פריד ,רח' מנחם פלאוט  ,10רחובות  ,7670609טל'
 ,08-9477080למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רויטל גדות ישראל פרץ
מפרקים

טריקסל בע"מ
(ח"פ )513962506
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
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
 26/02/2016התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את מנחם לינדנפלד ואת שלומי גרנדס ,אצל עו"ד
רונן פריד ,רח' מנחם פלאוט  ,10רחובות  ,7670609טל'
 ,08-9477080למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מנחם לינדנפלד שלומי גרנדס
מפרקים

י .טורקניץ  -תעשיות  1988בע"מ
(ח"פ )51-134294-1
(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  ,16.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
פיני רובינשטיין ,מרח' כנרת  ,5מגדל ב.ס.ר  ,3קומה  ,12בני ברק
 ,5126237טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק החברה.
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פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

קרפיבין אנד קומפני בע"מ
(ח"פ )51-394794-5
(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  ,6.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ויקטור קרפיבין ,מרח' דבורה הנביאה  ,26אופקים ,טל' ,054-2014249
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.4.2016
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.
ויקטור קרפיבין ,מפרק

ישראדף יעוץ בטחון ואבטחה בע"מ
(ח"פ )51-483729-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליטל טיין ,מרח' דרך החורש  ,4יהוד ,טל'  ,03-6326686למפרקת
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  ,3.5.2016בשעה
 ,9.00אצל 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.
ליטל טיין ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

אר.אס.די .וילונות ודיקורציה בע"מ
(ח"פ )51-306657-1
(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  ,29.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד סמיר מולא ,מת"ד  ,2322תחנת דלק דור אלון ,קומה ,2
ירכא  ,2496700טל'  ,04-9563250למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.5.2016בשעה
 ,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.
סמיר מולא ,עו"ד ,מפרק

סינטרה שיווק יחסי ציבור ומיתוג בע"מ
(ח"פ )51-350339-1
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,8.2.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,67891
טל'  ,03-6218222פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.5.2016בשעה
 ,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.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

סימנטקום בע"מ
(ח"פ )51-480019-2
(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  ,10.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

משה אזולאי ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10רחובות ,טל'
 ,08-9477080למפרק 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 ,10.5.2016
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה אזולאי ,מפרק

גורן אילת בע"מ
(ח"פ )51-398112-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה דיין ,מרח' אבובן  ,6אילת ,טל'  ,050-5361663למפרק
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  ,12.00אצל עו"ד קריספין ,מרכז מור ,רח' האנפה ,1
קומה ב' ,אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה דיין ,מפרק

פרסום חוצות הים האדום מ.ד .בע"מ
(ח"פ )51-277407-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה דיין ,מרח' אבובן  ,6אילת ,טל'  ,050-5361663למפרק
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  ,12.00אצל עו"ד משה קריספין ,מרכז מור ,רח' האנפה ,1
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קומה ב' ,אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה דיין ,מפרק

פריים ונצ'רס בע"מ
(ח"פ )51-388952-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רותם שאול ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10רחובות ,טל'
 ,08-9477080למפרק 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 ,16.5.2016
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רותם שאול ,מפרק

בי"ס לנהיגה שגיא בע"מ
(ח"פ )51-229860-5
(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  ,21.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גיל שמואלי ,מרח' דגניה  ,67נתניה ,טל'  ,09-8823160למפרק
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 ,22.5.2016
בשעה  ,11.00אצל שגיא ,רח' האורזים  ,2קניון הדרים ,נתניה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיל שמואלי ,מפרק
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שגיא בית ספר לנהיגה בע"מ
(ח"פ )51-509751-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גיל שמואלי ,מרח' דגניה  ,67נתניה ,טל'  ,09-8823160למפרק
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 ,22.5.2016
בשעה  ,12.00אצל שגיא ,רח' האורזים  ,2קניון הדרים ,נתניה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיל שמואלי ,מפרק

טוטו טסט מערכות בדיקה בע"מ
(ח"פ )51-263572-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
צמח הילביץ ,מרח' מבצע קדש  ,2גבעת שמואל ,טל' ,077-4060590
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  ,1.6.2016בשעה
 ,18.00אצל 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.
צמח הילביץ ,רו"ח ,מפרק

ל.ק .בימובייל בע"מ
(ח"פ )51-467191-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,10.2.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
לאוניד קליבנוב ,מרח' משה דיין  ,64/22ירושלים ,טל' ,054-5335635
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 ,12.6.2016
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.
לאוניד קליבנוב ,מפרק

לייפקר סולושנס בע"מ
(ח"פ )51-413842-9
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.2.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מאיר בן דוד ,מרח' שפינוזה  ,33רעננה ,טל'  ,09-7740567למפרק
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 ,12.6.2016
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.
מאיר בן דוד ,מפרק

רונית בכר בע"מ
(ח"פ )51-386602-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
חן רון ,ממושב סלעית ,טל'  ,054-2211349למפרק 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 ,14.6.2016
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חן רון ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,

יוסף נויהאוז בע"מ
(ח"פ )51-386951-1
(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  ,14.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף נויהאוז ,מרח'
אליעזר יפה  ,45רעננה ,טל'  ,054-5400723למפרק 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 ,14.6.2016
בשעה  ,20.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף נויהאוז ,מפרק

אלמוג פלוס בע"מ
(ח"פ )51-523423-5
(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  ,15.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
בנימין הנר ,מרח' הרצל  ,5ת"ד  ,988אשקלון ,טל' ,074-7026909
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.6.2016
בשעה  ,17.00במשרד 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.
בנימין הנר ,עו"ד ,מפרק

דבי אברהם מומחה לרפואת נשים
(ח"פ )51-447182-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טל מייק ,מת"ד  ,5805הרצליה ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,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 ,16.6.2016
בשעה  ,20.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.6.2016
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

אביאלה אליה ,עו"ד ,מפרק

טל מייק ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-255164-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

עופרי נבו בע"מ
(ח"פ )51-441583-5
(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  ,8.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עידו קרן ,מרח' מודולייני  ,3/3קריית אתא ,טל' ,052-8777511
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.6.2016
בשעה  ,10.00אצל עו"ד סיון זילברמן ,רח' מקלף  ,19חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עידו קרן ,מפרק

א.פ .קבטים בע"מ
(ח"פ )51-473586-9
(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  ,16.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אביאלה אליה ,ממושב מסילת ציון ,משק  ,53ד"נ שמשון ,99773
טל'  ,052-2678142למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,14.2.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מחאגנה מוסטפא ,מת"ד  ,1163אום אל פחם  ,30010למפרק 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 ,16.6.2016
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מחאגנה מוסטפא ,מפרק

אשד הידראוליקה יבוא ,שיווק ושרות בע"מ
(ח"פ )51-274051-5
(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  ,11.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אהרון אריה ריזנמן ,מרח' אריה בן אליעזר 10/7א ,רמת גן ,טל'
 ,052-2492467למפרק 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 ,19.6.2016
בשעה  ,15.00אצל עו"ד אמילי שילת ,רח' ז'בוטינסקי  ,134רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אהרון ריזנמן אריה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7220כ"ג באדר א' התשע"ו3.3.2016 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

