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מינוי נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

אישור טכנולוגיה לחתימה אלקטרונית מאובטחת

לפי חוק נציבות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות,
התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק נציבות תלונות הציבור
על מייצגי המדינה בערכאות ,התשע"ו ,12016-בהסכמת השר
לביטחון הפנים והיועץ המשפטי לממשלה ,ובהתייעצות עם
נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את דוד רוזן לנציב
תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות.

לפי תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת,
מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות) ,התשס"ב2001-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (9ב) לתקנות חתימה אלקטרונית
(חתימה אלקטרונית מאובטחת ,מערכות חומרה ובדיקת
בקשות) ,התשס"ב( 12001-להלן  -התקנות) ,אני מפרסם בזה
את דבר אישורה ביום א' באדר התשע"ז ( 27בפברואר )2017
של הטכנולוגיה המיושמת במוצר  IDPprotectשל חברת NXP
 ,Semiconductors Israel LTDתאגיד מס'  ,51-270875-1משד'
אבא אבן  ,10הרצליה ( 4672528להלן  -החברה) כטכנולוגיה
שעומדת בדרישות שנקבעו בתקנה ()1(8ב) לתקנות.

תוקף המינוי לחמש שנים ,מיום ד' בטבת התשע"ז ( 2בינואר
.)2017
כ' בכסלו התשע"ז ( 20בדצמבר )2016
(חמ )3-5386
1

איילת שקד
שרת המשפטים

ס"ח התשע"ו ,עמ' .1162

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו1975-
אני מודיע כי הסכום הנקוב בהגדרה "עוסק פטור" שבסעיף
 1לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו( 11975-להלן  -החוק) ,תואם
כאמור בסעיף (126א) לחוק ,ולפיכך מיום ג' בטבת התשע"ז
( 1בינואר  ,)2017הסכום הוא  98,707שקלים חדשים.
י"ג בשבט התשע"ז ( 9בפברואר )2017
משה כחלון
(חמ )3-518
שר האוצר
 1ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;52י"פ התשע"ו ,עמ' .4237

אישור הטכנולוגיה ניתן בהתבסס על הצהרות
והתחייבויות החברה כמפורט בטופס הבקשה שהגישה ,והוא
ניתן לביטול לפי החוק.
האישור המלא ניתן לצפיה באתר הרשות למשפט,
טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) בכתובת:
http://www.justice.gov.il/Units/ilita/subjects/
HatimaElectronic/MeidaMeRashamCA/Pages/
IshorTech.aspx
א' באדר התשע"ז ( 27בפברואר )2017
אלון בכר
(חמ )3-4403
רשם גורמים מאשרים
ראש הרשות למשפט ,טכנולוגיה ומידע
 1ק"ת התשס"ב ,עמ' .2

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים ואחת

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף (23ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה על שינוי בהרכבה של
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ואחת ,כמפורט להלן:

נמסרת בזה הודעה ,כי לוחות הזכויות של גושי הרישום
מס'  - 400530 ,400281נגב ,הוצגו ביום י"ז באלול התשע"ו
( 20בספטמבר  ,)2016למשך  30ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין אזור הדרום ,קריית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר
שבע ,בלשכת הממונה על מחוז הדרום ,משרד הפנים  -קריית
הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע.

חברותו של נדב עשהאל מטעם סיעת ש"ס פסקה ביום
ד' בתשרי התשע"ז ( 6באוקטובר .)2016
י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר )2017
(חמ -3-16ה)1
1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות לעיריית טייבה
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב)(2ב) לחוק הרשויות המקומיות
(בחירות) ,התשכ"ה ,11965-אני קובע בזה כי הבחירות הבאות
לעיריית טייבה יתקיימו ביום כ"ח בחשוון התש"ף ( 26בנובמבר
.)2019
י"ג בשבט התשע"ז ( 9בפברואר )2017
אריה מכלוף דרעי
(חמ -3-709ה)1
שר הפנים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ג ,עמ' .548
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י"ז באלול התשע"ו ( 20בספטמבר )2016
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הדרום

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':חפ /1010 /ד
שם התכנית :מסדר הכרמליטים  -מתחם כיכר פריז
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :חפ /1010 /ד
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
חפ /1010 /א
שינוי
כפיפות חפ /1400 /שש
כפיפות חפ422 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :דרך העצמאות  ,58העיר התחתית
גושים וחלקות:
גוש 10839 :חלקות במלואן.17 - 15 ,12 ,3 :
גוש 10839 :חלקי חלקות.49 ,41 ,31 ,13 :
מטרת התכנית:
פיתוח ושיקום מתחם הכרמליטים בכיכר פריז שיכלול בין
היתר את המבנה הגובל ברח' נתנזון בככר פריז  ,מבנה הכנסיה
וחצרותיה של הכניסיה ,תוך הפיכת מבנה בית היתומים ,כולל
שטחי המסחר שבו ,למוזיאון ושטחי מסחר ומתן הוראות בנייה
ושימור.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי סיווג הקרקע הכלולה בתכנית מאזור מסחרי ,שטחפרטי פתוח ודרך למבנים ומוסדות ציבור ,עם חזיתות
מסחריות ,משרדים שטח פרטי פתוח ושטח מקורה עם
זכות מעבר לציבור ,במטרה לאפשר פיתוח ושיקום מתחם
הכרמליטים בכיכר פריז.
 ייעוד הבניינים לשימור וקביעת זכויות בנייה ,שימורופיתוח בשטחים הכלולים בתכנית.
 ביטול דרך מאושרת.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/05/2011ובילקוט הפרסומים  ,6222התשעא ,עמוד ,3584
בתאריך .10/04/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה,
ביאליק  3חיפה טלפון ,04-8356807 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

שינוי
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

חפ /394 /א
חפ /מק /1400 /יב1 /
תמא38 /
תמא /34 /ב4 /
חפ /1400 /שש
חפ /1400 /יב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :תורה ועבודה  ,11 , 9קריית שמואל.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11566 :חלקות במלואן.184 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 :
גוש 11566 :חלקי חלקות.182 ,61 :
גוש 11569 :חלקות במלואן.107 ,92 ,90 :
גוש 11569 :חלקי חלקות.111 :
מטרת התכנית:
הסדרת מתחם בתי הכנסת ומבנה המקווה בקריית שמואל.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ב' למבנים ומוסדות ציבור.
ב .איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים תוך יצירת תאי
שטח נפרדים בהתייחס למבנים הקיימים.
ג .תגבור זכויות בנייה ,ותוספת מבנים ,מתן הוראות בנייה
ושינוי קווי בניין.
ד .קביעת שימושים בתאי השטח המיועדים למבנים ולמוסדות
ציבור.
ה .ביטול שביל הולכי רגל החוצה את המתחם וקביעת זיקת
הנאה למעבר הולכי רגל בשטח שבחזית המתחם הפונה
לשצ"פ הגובל ( תא שטח .) 2001
ו .הרחבת רחוב תורה ועבודה  2002מ– 12.00מ' ל– 15.00מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7318התשעו ,עמ'  ,8950בתאריך
.9/8/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה,
ביאליק  3חיפה טלפון ,04-8356807 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'304-0074294:
שם התכנית :חפ - 2345 /הסדרת מתחם בתי כנסת
בקריית שמואל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
304-0074294
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
חפ /229 /ט1 /
שינוי
חפ /מק /229 /ט2 /
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
354-0079038
שם התכנית :חלוקה ללא הסכמה לחלקה מס' 17
בגוש  8764בבאקה והגדלת אחוזי בנייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'354-0079038 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ענ /במ360 /
שינוי

4431

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באקה אל גרבייה .
השטח נמצא בחלק המערבי של באקה בשכונת אוםאלרקאקי
גושים וחלקות:
גוש ,8764 :מוסדר ,חלקות במלואן.17 :
מטרת התכנית:
חלוקה חדשה והסדרת החזקה והבעלות בין הבעלים ,הגדלת
אחוזי הבנייה ויח"ד ,ייעוד חזית מסחרית לתא מס'  ,12שימוש
בתא מס'  401למבני ציבור ויצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים
קיימים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד אזור מגורים א'  ,לאזור מגורים ב'
ב .שינוי ייעוד אזור מגורים א'  ,לאזור מגורים ג' לתא מס' 12
ומגורים ג' עם חזית מסחרית לתא מס' .16
ג .הגדלת אחוזי בנייה.
ד .הגדלת מס' יח"ד לצפיפות  10י"ד לדונם.
ה .חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים.
ו .הקטנת קווי בניין לפי הקיים בתשריט.
ז .שינוי וקביעת הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/7/2015ובילקוט הפרסומים  ,6884התשעד ,עמ'  ,8222בתאריך
.21/9/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עירון,
עארה ערערה  30025טלפון ,04-6351789 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'304-0173849:
שם התכנית :חפ/2328/א הגדלת אחוזי בנייה
והסדרת בנייה קיימת ברח' תורן  ,5עין הים.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'304-0173849 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
חפ166 /
שינוי
חפ645 /
שינוי
חפ /229 /ה
שינוי
כפיפות חפ /229 /י1 /
כפיפות חפ /229 /ד
כפיפות חפ /1400 /יב
כפיפות חפ928 /
כפיפות חפ /מק /229 /י2 /
כפיפות חפ /מק /1400 /יב4 /
כפיפות חפ /מק /1400 /פמ
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כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

חפ /229 /י5 /
תמא38 /
חפ /מק /1400 /יב1 /
חפ /229 /י
חפ /1179 /א
חפ /מק /1400 /תט
חפ /מק /1400 /גב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :התורן . 5
המגרש נמצע ברחוב תורן בשכונה עין הים בחיפה
גושים וחלקות :מוסדר:
גוש 10802 :חלקות במלואן.2 :
גוש 10802 :חלקי חלקות.4 :
גוש 11673 :חלקי חלקות.20 :
מטרת התכנית:
בניית אגף חדש בין שני אגפי מבנה קיים תוך הריסת האגף הישן.
עיקרי הוראות התכנית:
 .aתוספת זכויות בנייה
 .bתוספת קומות
 .cתוספת יחידות דיור בהתייחס להיתרים הקיימים בחלקה
 .dשינוי קווי בניין
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
חיפה ,ביאליק  3חיפה טלפון04-8356807 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'303-0162990:
שם התכנית :משתלת לינת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
303-0162990
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
משח16 /
		
שינוי
תממ6 /
		
כפיפות
תמא35 /
		
כפיפות
תמא /34 /ב5 /
		
כפיפות
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כפיפות
		
כפיפות
אישור ע"פ תמ"א

תמא /34 /ב3 /
תמא /34 /ב4 /
תמא3 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גבע כרמל .
קרקע חקלאית בתחום משבצת מושב גבע כרמל מצידו המזרחי
של כביש  4לפני הכניסה לשמורת טבע נחל מערות
גושים וחלקות:
גוש ,11899 :מוסדר ,חלקי חלקות.14 :
מטרת התכנית:
קביעת זכויות בנייה במתחם למשתלה  -בתי גידול לצמחים
ולנקודת מכירה של שתילים צמחים ועציצים.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות והוראות בנייה למתחם המשתלה
קביעת תכליות
קביעת הנחיות מיוחדות לשטח החקלאי
קביעת קווי בנין
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/5/2016ובילקוט הפרסומים  ,7281התשעו ,עמ'  ,7684בתאריך
.9/6/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף
הכרמל ,עין כרמל  30860טלפון ,04-8136213 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'354-0159269:
שם התכנית :אולם אירועים ומסחר אבו סרור

מטרת התכנית:
הסדרת השימוש בקרקעות תחום התוכנית ע"י שינוי ייעוד
חלק מהחלקות מאזור חקלאי לשטחי למסחר ומשרדים  ,אולם
אירועים  ,דרכים ומסחר ומבנים ומוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור מסחר ומשרדים . שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לאולם אירועים סגור . שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור מסחר ומבניםומוסדות ציבור.
 קביעת הוראות בנייה. הסדרת מערך הדרכים בתחום התוכנית. יצירת מסגרת תכנונית חוקית לרישוי בנייה קיימת.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/2/2015ובילקוט הפרסומים  ,6989התשעה ,עמ'  ,3545בתאריך
.16/2/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  ,15חיפה  ,33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עירון,
עארה ערערה  30025טלפון ,04-6351789 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה ,גלילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
399-0205872
שם התכנית :מסעדה ואולם קבלת פנים
בדאלית אל כרמל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'399-0205872 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג400 /
שינוי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
354-0159269
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג400 /
שינוי
ענ /488 /מ332 /
שינוי
ענ583 /
שינוי
כפיפות תממ6 /
כפיפות תמא /34 /ב5 /
כפיפות תמא1 /35 /

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11499 :חלקי חלקות.30 :
גוש 11501 :חלקי חלקות.87 :
גוש 11502 :חלקות במלואן.1 :
גוש 11502 :חלקי חלקות.57 :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אום אל-פחם .

מטרת התכנית:
הסדרת אולם קבלת פנים ומסעדה הקיימות במקום.

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 20338 :חלקי חלקות.195 ,11 ,10 :
גוש 20354 :חלקות במלואן.29 ,12 ,11 ,10 :
גוש 20354 :חלקי חלקות.59 ,38 ,37 ,36 ,35 ,28 ,23 ,9 ,8 :

עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת ייעוד קרקע למסחר שישמש למסעדה ואולם קבלת
פנים ,בהיקף של  1000מ"ר שטחים למטרות עיקריות.
ב .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למסחר ,שטח פרטי פתוח וחניון.
ג .קביעת השימושים המותרים באתר.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :דאלית אל-כרמל .
האתר מצוי במזרח דאלית אל כרמל בצמוד לשכונת מגורים
מאושרת ומדרום לקרית הספורט המאושרת של הישוב.

4433

ד .קביעת הוראות בנייה ופיתוח השטח.
ה .קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7347התשעו ,עמוד ,1141
בתאריך .20/09/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מקומית מחוזית מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  ,וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה ,מורדות הכרמל

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת
מס' :חפ /2300 /מכ782 /
שם התכנית :מנהרת תשתיות חוצה חיפה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מס':
חפ /2300 /מכ ,782 /שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965פורסמה בעיתונים
בתאריך  08/01/2016ובילקוט הפרסומים  ,7191התשעו ,עמוד
 ,2872בתאריך .19/01/2016
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
חפ1912 /
שינוי
חפ1469 /
שינוי
חפ1928 /
שינוי
חפ2097 /
שינוי
חפ2004 /
שינוי
חפ1953 /
שינוי
חפ /1754 /א
שינוי
חפ146 /
שינוי
חפ506 /
שינוי
חפ647 /
שינוי
חפ222 /
שינוי
חפ /1970 /ג
שינוי
חפ423 /
שינוי
כפיפות חפ1133 /
כפיפות חפ /2096 /א1 /
כפיפות חפ /מק /1400 /תט
כפיפות חפ /מק /1778 /א
כפיפות חפ /מק2079 /
כפיפות חפאג981 /
כפיפות תמא3 /13 /
כפיפות משח3 /
כפיפות חפאג719 /
כפיפות חפאג399 /
כפיפות חפאג752 /
כפיפות חפ /1158 /ב
כפיפות חפ1158 /
כפיפות חפ /718 /א
כפיפות חפ1687 /
כפיפות חפ1577 /
כפיפות חפ1346 /
כפיפות חפ /1346 /א
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כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

חפ /2036 /א
חפ /1975 /א
חפ1115 /
חפ1215 /
חפ1674 /
חפ1654 /
חפ1383 /
חפ /853 /א
חפ1103 /
חפ1882 /
חפ1662 /
חפ1562 /
חפ1252 /
חפ1091 /
חפ1161 /
חפ /1161 /א
חפ1590 /
חפ /1970 /ד
חפ /1970 /א
חפ /1040 /א
חפ1630 /
חפ1000 /
חפ45 /
חפ /1 /ד
חפ136 /
חפ229 /
חפ264 /
חפ279 /
חפ429 /
חפ424 /
חפ535 /
חפ615 /
חפ606 /
חפ622 /
חפ815 /
חפ857 /
חפ1052 /
חפ /1562 /א
חפ1884 /
חפ1971 /
חפ /מק2113 /
חפ /2185 /א
חפ /2077 /א
חפ /2119 /א
חפ2000 /
מכ /מק /518 /א
חפ /2096 /א
תמא15 /23 /
תמא15 /
תמא35 /
תמא /37 /ב
תמא30 /
תממ6 /
תמא /10 /א4 /
תמא78 /3 /
תמא /34 /ב3 /
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כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

תמא /34 /ב4 /
תמא /37 /א4 /2 /
תמא /34 /ב5 /
תמא /37 /ב3 /
304-0098590

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה  -יישוב :טירת כרמל.
מיקום פורטלים:
 פורטל חוף שמן  -צומת רח' אופיר וחירם. פורטל ביכורים  -רח' ביכורים ,בין תחמ"ש ביכורים ומרכזספורט מכבי (בין כתובת ביכורים .)23-25
 פורטל זמיר  -מזרחית למתקן מקורות ותחמ"ש זמיר (מערביתלדרך משה פלימן).
מנהרת התשתיות עוברת מצומת ולקן (מחלף ההסתדרות)
לאורך רחוב משה דיין ,הדייגים ,משה דיין ,העתיד ואופיר עד
לפורטל חוף שמן ,מתחת לרכס הכרמל עד לפורטל זמיר ,דרך
פורטל הביכורים ולאורך רח' אברהם רוטנברג וכביש מס' ,4
המנהרה עוברת מתחת לשכונה ואדי סאליב ,הדר ,הדר עליון,
כרמל מרכזי ,שמבור ואחוזה.
לפרוט נוסף ניתן לעיין בנספח הגושים והחלקות.
גושים וחלקות:
גוש 10683 :חלקי חלקות.2 :
גוש 10685 :חלקי חלקות.20 - 18 ,9 - 6 ,2 :
גוש 10722 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש 10724 :חלקי חלקות.39 :
גוש 10725 :חלקות במלואן.69 ,66 :
גוש 10725 :חלקי חלקות.68 ,20 - 18 ,15 :
גוש 10728 :חלקות במלואן.134 :
גוש 10728 :חלקי חלקות.169 ,132 ,121 ,65 - 60 :
גוש 10733 :חלקי חלקות.48 - 47 ,31 - 30 :
גוש 10766 :חלקי חלקות,78 ,69 ,67 ,66 ,57 ,56 ,37 ,10 ,8 ,6 - 1 :
.106 ,104 ,100 ,82 ,81
גוש 10767 :חלקי חלקות.74 - 73 ,33 - 29 ,8 - 5 :
גוש 10768 :חלקי חלקות.1 :
גוש 10775 :חלקי חלקות.2 - 1 :
גוש 10776 :חלקי חלקות.59 :
גוש 10778 :חלקי חלקות.42 ,40 - 39 ,36 - 33 ,14 - 10 :
גוש 10779 :חלקי חלקות.108 ,101 ,54 - 50 ,17 ,1 :
גוש 10789 :חלקי חלקות,60 ,48 - 44 ,42 ,25 ,22 - 20 ,10 ,2 - 1 :
.125 - 123 ,121 ,116 ,112 - 108 ,100 ,87 ,84 - 81
גוש 10808 :חלקי חלקות.76 ,74 - 72 ,70 ,69 ,57 - 44 ,31 ,27 ,26 :
גוש 10809 :חלקי חלקות- 234 ,231 ,212 - 209 ,91 ,14 ,12 ,7 - 5 :
,502 ,491 ,490 ,435 - 433 ,431 - 428 ,426 ,377 ,376 ,366 ,282 ,236
,704 ,604 ,603 ,599 ,598 ,595 ,578 - 576 ,571 - 569 ,567 ,563 ,503
.722 ,721 ,719 ,717 ,714 ,712
גוש 10846 :חלקי חלקות.33 ,29 ,27 - 26 ,7 :
גוש 10847 :חלקי חלקות.85 ,16 - 15 :
גוש 10850 :חלקות במלואן.79 ,68 :
גוש 10850 :חלקי חלקות,99 ,90 - 86 ,80 ,78 ,69 ,67 ,44 ,32 ,31 :
.187 ,171 ,169 ,167 ,110 ,100
גוש 10861 :חלקי חלקות.178 :
גוש 10864 :חלקות במלואן.83 ,47 :
גוש 10864 :חלקי חלקות,84 ,82 ,76 - 71 ,64 - 62 ,55 - 52 ,48 ,46 :
.175 ,95 - 93 ,91 ,90
גוש 10865 :חלקות במלואן.83 :
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גוש 10865 :חלקי חלקות,82 ,76 ,48 ,43 ,42 ,38 ,35 ,34 ,28 - 25 :
.111 ,109 ,105 ,104 ,101 ,100 ,93 ,90 ,89 ,87
גוש 10866 :חלקי חלקות.102 ,37 ,36 :
גוש 10869 :חלקות במלואן.154 ,153 :
גוש 10869 :חלקי חלקות,167 ,155 ,134 ,128 ,124 ,122 ,51 ,49 :
.175 ,170 ,168
גוש 10871 :חלקות במלואן.34 ,32 ,30 ,18 ,16 :
גוש 10871 :חלקי חלקות.36 :
גוש 10874 :חלקות במלואן.110 ,108 ,107 ,13 :
גוש 10874 :חלקי חלקות.66 ,64 ,41 ,15 ,14 ,2 :
גוש 10875 :חלקות במלואן.40 ,39 ,34 :
גוש 10875 :חלקי חלקות.33 - 31 ,28 - 25 ,17 ,15 - 10 :
גוש 10896 :חלקות במלואן.45 ,39 ,31 ,27 :
גוש 10896 :חלקי חלקות.15 :
גוש 10897 :חלקות במלואן.52 ,32 - 31 ,26 ,25 ,11 :
גוש 10897 :חלקי חלקות.46 - 44 ,16 ,8 ,6 ,3 :
גוש 10898 :חלקות במלואן.19 ,15 :
גוש 10898 :חלקי חלקות.41 ,31 ,30 ,25 ,24 ,20 ,17 ,14 ,12 ,9 ,5 ,1 :
גוש 10899 :חלקות במלואן.19 ,14 :
גוש 10899 :חלקי חלקות.32 ,26 ,25 ,16 ,15 ,13 ,12 ,7 ,4 - 2 :
גוש 10900 :חלקות במלואן.51 ,28 :
גוש 10900 :חלקי חלקות.85 ,79 ,76 ,20 ,18 ,4 - 2 :
גוש 11359 :חלקי חלקות.23 ,16 ,12 ,3 - 2 :
גוש 11610 :חלקות במלואן.9 :
גוש 11610 :חלקי חלקות.10 ,8 ,6 ,2 :
גוש 11633 :חלקי חלקות.2 :
גוש 11634 :חלקי חלקות.74 :
גוש 11635 :חלקי חלקות.30 - 22 ,19 - 17 ,15 - 6 :
גוש 11640 :חלקות במלואן.36 - 31 ,27 - 25 ,22 ,20 - 15 ,12 ,10 ,9 :
גוש 11640 :חלקי חלקות.49 ,38 ,37 ,28 ,23 ,21 ,11 ,8 :
גוש 11641 :חלקות במלואן.7 :
גוש 11641 :חלקי חלקות.8 ,6 ,1 :
גוש 11644 :חלקי חלקות.31 - 30 ,4 ,2 :
גוש 11645 :חלקות במלואן.62 ,30 - 23 :
גוש 11645 :חלקי חלקות.63 ,31 ,22 - 12 ,9 :
גוש 11646 :חלקי חלקות.4 ,2 :
גוש 12509 :חלקי חלקות.2 - 1 :
גוש 12517 :חלקי חלקות.23 - 22 ,19 - 18 ,12 :
מטרת התכנית:
הקמת מנהרת תשתית תת קרקעית אשר תחצה את העיר חיפה
ותרכז את כל התשתיות ,הדלקים ,הכימיקלים  ,הגז ,החשמל,
המים ,הביוב והתשתיות העירוניות במובל אחד.
מנהרת התשתיות תחצה את חיפה מצומת וולקן ועד מבואותיה
הדרום מערביים של העיר.
אורכה כ– 12ק"מ.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת התוואי למנהרת תשתיות. קביעת תכולת המנהרה. קביעת הנחיות לעבודות /ופעולות המנהור. קביעת הנחיות לבינוי הפורטלים ולשטחי התארגנותלעבודות המנהור וההקמה.
 שינוי ייעוד מתעשיה ,מסחר ,שצ"פים ,פרוזדור נפטודרכים לשטח ביעוד מתקנים הנדסיים ,תעשיה ,דרכים,
מסילה ,מפגש דרך-מסילה ורצועת תשתיות.
 -קביעת מגבלות בנייה לאורך תוואי המנהרה.
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קביעת הוראות סביבתיות בנושאים הבאים :שיקום
נופי ,מניעת מפגעי רעש ורעידות ,מטרדי אבק ,קביעת
הנחיות לשלב התכנון המפורט ולפיקוח על הביצוע,
קביעת הוראות בנושא שטחי התארגנות ומרחקי הפרדה
ממקורות סיכון.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה 33095
טלפון ,04-8633455 :ובמשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
חיפה ,ביאליק  ,3חיפה ,טלפון ,04-8356807 :ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,כורי  2חיפה  33093טלפון:
 ,04-8676296בימים ושעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל .וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
353-0433938
שם התכנית :תוספת יחידת דיור ושטחי בנייה
ברחוב החלוצים ,זכרון יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון
מופקדת תכנית מפורטת מס'353-0433938 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ש /22 /ב
שינוי
ש207 /
שינוי
ש22 /
שינוי
ש /מק1474 /
שינוי
ש /1121 /א
כפיפות
ש /מק /950 /א
כפיפות
ש /22 /א
כפיפות
ש555 /
כפיפות
ש /מק /383 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :זכרון יעקב רחוב :החלוצים . 14
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11318 :חלקות במלואן.149 :
גוש 11318 :חלקי חלקות.148 :
מטרת התכנית:
תוספת יחידת דיור ושטחי בנייה למגרש  101ברחוב החלוצים,
זכרון יעקב.
עיקרי הוראות התכנית:
א) תוספת יחידת דיור לסה"כ  4יחידות.
ב) תוספת  230מ"ר שטח עיקרי ל 490-מ"ר מאושרים מעל לקרקע
 סה"כ  720מ"ר.ג) תוספת  200מ"ר שטח עיקרי מתחת לקרקע  -סה"כ  200מ"ר.
ד) תוספת  21מ"ר שטח שרות ל 179-מ"ר מאושרים מעל לקרקע
 סה"כ  200מ"ר.ה) תוספת  120מ"ר שטח שרות מתחת לקרקע  -סה"כ  120מ"ר.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך
על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד
הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שומרון ,המיסדים
 54זכרון יעקב  30950טלפון04-6305522 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
ליאת פלד
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
210-0388199
שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה ,צפיפות ותוספת
קומות רח' ויצמן  125נהריה ג22608/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה
מופקדת תכנית מפורטת מס' 210-0388199 :גרסת :הוראות 19 -
תשריט 11 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג9088 /
שינוי
ג /במ14 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה רחוב :ויצמן  ,125שכונת עין שרה רח' ויצמן 125
נהריה
קואורדינטה X: 208925
קואורדינטה Y: 766738
גושים וחלקות:
גוש ,19915 :מוסדר ,חלקות במלואן.8 :
גושים ישנים:
גוש נוכחי - 19915 :גוש ישן.18134 :
מטרת התכנית:
הקמת  3מבניי מגורים במגרש

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .1הוספת יח"ד ,הגדלת אחוזי בנייה ,הוספת קומות ,הגדלת
תכסית ,גובה והבלטת גזוזטראות בק.ב .קדמי ואחורי.
 .2הקמת ח .שנאים עפ"י דרישת ח.ח.י.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה טלפון04-9879827 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :קריית שמונה

הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת והודעה מתוקנת בדבר אישור
תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' :ג19257 /
שם התכנית :רובע יובלים א'  -קרית שמונה
נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג 19257 /שפורסמה בעיתונים
בתאריך  10/07/2013ובילקוט הפרסומים  ,6611התשעג ,עמוד
 ,5417בתאריך  .20/06/2013וכי בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-נמסרת הודעה מתוקנת בדבר אישור
תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' :ג ,19257 /מדובר
בטעות סופר (השמטה מקרית וטעות דפוס)
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג9700 /
שינוי
ג /בת297 /
שינוי
ג5815 /
שינוי
משצ10 /
שינוי
ג11993 /
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב3 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא19 /23 /
כפיפות תממ64 /2 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא /34 /ב5 /
כפיפות תמא19 /3 /
כפיפות ג4712 /
כפיפות תמא15 /

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית שמונה .
גושים וחלקות:
גוש 13170 :חלקות במלואן,86 ,79 ,73 - 71 ,31 ,30 ,27 ,13 - 7 ,1 :
.119 ,107 ,105 ,100 - 91
גוש 13170 :חלקי חלקות,36 ,34 - 32 ,29 ,28 ,26 ,17 - 14 ,6 - 2 :
.108 ,106 ,102 ,101 ,75 ,74 ,52
גוש 13171 :חלקי חלקות.65 :
גוש 13181 :חלקות במלואן.50 - 48 ,45 :
גוש 13181 :חלקי חלקות.47 ,37 ,34 ,25 ,16 ,10 :
גוש 13182 :חלקי חלקות.7 ,5 ,3 :
גוש 13183 :חלקי חלקות.8 :
גוש 13185 :חלקי חלקות.5 ,1 :
גוש 13236 :חלקי חלקות.8 ,6 - 4 ,2 :
גוש 13280 :חלקי חלקות.17 ,10 ,8 :
גוש 13328 :חלקי חלקות.37 :
גוש 13446 :חלקי חלקות.25 ,20 - 18 :
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בהיקף של כ 910 -יח"ד לאורך פארק נחל
עיון ופתחי שטחי מסחר ,תעסוקה ותירות לאורך כביש .909
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעודי שטחים מחקלאות  ,תירות ,תעשיה ודרכים,
 .2קביעת ייעוד שטחים למגורים ,קביעת אזורי מגורים
וזכויות בנייה בשיעור של כ– 910יח"ד ,קביעת אזור למסחר,
תעסוקה ומלונאות.
 .3ייעוד שטחים לצרכי ציבור-שטח ציבורי פתוח (שצ"פ),
שטח לבניני ציבור (שב"צ).
 .4התווית דרכים חדשות וביטול דרכים מאושרות.
 .5קביעת הוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בנייה.
 .6קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .7הקלה בקו בניין של  25מ' (במקום  80מ')מציר דרך אזורית
מס'  909עבור ייעוד מלונאות ונופש (מדרום לציר).
 .8הקלה בקו בניין של  25-30מ' בהתאם למסומן בתשריט
(במקום  80מטר) מציר דרך אזורית מס'  909עבור ייעוד
מסחר ,תעסוקה ותיירות (מצפון לציר).
 .9הקלה בקו בניין של  25מ' (במקום  80מ') מציר דרך אזורית
מס'  909עבור דרך מקומית קיימת מס' ( 110מדרום לציר).
 .10הקלה בקו בניין של  26מ' (במקום  80מ') מציר דרך אזורית
מס'  909עבור דרך מקומית קיימת מס' ( 19מצפון לציר).
 .11התחברות דרכים מקומיות  19 ,2ו– 102לדרך אזורית מס'
.909
 .12צמצום רצועה לתכנון של דרך ראשית מס'  90ל– 245מ'
(במקום  300מ') ( 95מ' במקום  150מ' מציר הרצועה לכיוון
מערב).
 .13צמצום רצועה לתכנון של מחלף מוצע עבור מפגש ציר
הדרכים  90/909ל–150מ' (במקום  300מ').
 .13אישור התכנית בתחום רצועה לתכנון של מסילת ברזל
לפי תמא.19 /23 /
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/10/2012ובילקוט הפרסומים  ,6491התשעג ,עמוד ,709
בתאריך .01/11/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון ,04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
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קרית שמונה ,הרצל  37קרית שמונה  11019טלפון,04-6942454 :
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג21690 /
שם התכנית:חלקה  ,97ראש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג21690 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג12074 /
שינוי
ג5626 /
שינוי
ג8600 /
שינוי
כפיפות תמא35 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות ג16450 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראש פינה .
גושים וחלקות:
גוש 13940 :חלקות במלואן.97 :
גוש 13940 :חלקי חלקות.96 ,77 :
קואורדינטה X: 763700
קואורדינטה Y: 250645
מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה בין מס' חלקות קטנות לצורך יצירת מגרש
הראוי לבנייה למגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1צירוף חלק מחלקה ( 77המהווה פחת תכנוני מתכנית
ג )5626 /למגרש היזם.
 .2איחוד וחלוקה בהסכמה.
 .3הגדרת זכויות והוראות בנייה.
 .4הסדרת קווי בניין בהתאמה לקיים.
 .5הקטנת גודל מגרש מימאלי מ– 900מ"ר ל– 260מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/01/2016ובילקוט הפרסומים  ,7168התשעו ,עמוד ,2036
בתאריך .20/12/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אצבע הגליל ,חצור הגלילית טלפון ,04-6800077 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0353979
שם התכנית:שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר,
חלקה  51גוש 10270-שפרעם-ג22741/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות
אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 261-0353979 :גרסת:
הוראות  8 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג10567 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם ,רחוב מס'  ,250סולטאן באשא אלאטרש ליד בית
מטבחיים עירוני ישן
קואורדינטה X: 215598
קואורדינטה Y: 746592
גושים וחלקות:
גוש ,10270 :מוסדר ,חלקי חלקות.54 ,51 ,9 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א למגורים מסחר ומשרדים ,ויצירת
מסגרת תכנונית למתן היתרים ואישורים בשטח התוכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד ממגורים א למגורים  ,מסחר ומשרדים
ב .שינוי בקווי בניין כמסומן בתשריט.
ג .הגדלת סה"כ אחוזי בנייה ל–.366%
ד .הגדלת תכסית קרקע ל– ,71%ול– 100%תכסית לחניון תת
קרקעי.
ה .הגדלת מס' קומות ל– 5ויח"ד ל– 4יח"ד למגרש.
ו .הגדלת גובה בניין ל– 17מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם טלפון04-9502017 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0447078
שם התכנית:שיוניי בהוראות וזכויות הבנייה במגרש
 - 38/3/1שפרעם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0327213
שם התכנית:תכנית מפורטת ג 22764/לשינויי ייעוד
ממגורים א למגורים ב  -שפרעם

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה – ( 1965להלן" :החוק") ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס'261- :
 0447078גרסת :הוראות  9 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג7025 /
שינוי
ג19593 /
שינוי
ג9262 /
שינוי
ג9915 /
שינוי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'261-0327213 :
גרסת :הוראות  11 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג10567 /
שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם .
המגרש נמצא בשכונה הדרומית של שפרעם שנקראת שכונת
אלח'רוביה אשר נמצאת דרומית לדרך  , 79על המגרש קיים
מבנה בהיתר לשלוש קומות שלוש יח"ד לבני משפחה אחת.
קואורדינטה X: 215691
קואורדינטה Y: 744609
גושים וחלקות:
גוש ,10283 :מוסדר ,חלקי חלקות.38 :
מטרת התכנית:
הגדלת מס' יח"ד וזכויות הבנייה במגרש  38/3/1באזור מגורים
בשפרעם
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת אחוז בנייה  200%במקום .120%
 .2הגדלת מס קומות מ 3-קומות ל 5-קומות.
 .3הגדלת גובה בנין 15.0מ' במקום  10.0מ'
 .4הגדלת מס' מבנים במגרש  -2בניינים במקום אחד.
 .5קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם טלפון04-9502017 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם .
בצד המערבי של העיר שפרעם,שכונת אלוסטאני
גושים וחלקות:
גוש ,10265 :מוסדר ,חלקי חלקות.24 :
קואורדינטה X: 214870
קואורדינטה Y: 747085
מטרת התכנית:
שינויי ייעוד קרקע ממגורים א לפי תכנית ג 10567/למגורים ב.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינויי ייעוד קרקע ממגורים א לפי תכנית ג10567/
למגורים ב.
 .2הקטנת שטח מגרש מינימלי מ– 450מ"ר ל– 400מ"ר.
 .3הגדלת אחוזי בנייה מ– 102%עיקרי ל– 176%עיקרי,הגדלת
אחוז בנייה מ– 18%שירות ל– 24%שירות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7278התשעז ,עמוד ,695
בתאריך .15/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
גבעות אלונים ,שפרעם טלפון ,04-9502017 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0415232
שם התכנית:הקטנת תכסית קרקע והגדלת אחוזי בנייה,
יח"ד ומס' קומות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'261-0415232 :
גרסת :הוראות  9 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בקצה הדרומי של היישוב יפיע.

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג10567 /
שינוי
ג16197 /
שינוי
ג9915 /
שינוי
ג7025 /
שינוי

גושים וחלקות:
גוש ,16874 :מוסדר ,חלקי חלקות.19 ,10 ,8 ,6 :
קואורדינטה X: 226400
קואורדינטה Y: 731325

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בסמוך לרחוב הראשי בכניסה המערבית לשפרעם.

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה-יפיע

גושים וחלקות:
גוש ,10260 :מוסדר ,חלקי חלקות.97 :
קואורדינטה X: 214670
קואורדינטה Y: 746560

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי בקווי בניין לפי קו אדום מקווקו בתשריט.
 .2הגדלת תכסית קרקע 50% ,במקום .42%
 .3הגדלת אחוזי בנייה 240% ,במקום .168%
 .4הגדלת מס' יח"ד במגרש 8 ,יח"ד במקום .6
 .5הגדלת מס' קומות 5 ,קומות במקום .4
 .6הגדלת גובה מבנה.

מטרת התכנית:
הקטנת תכסית קרקע והגדלת אחוזי קרקע,מס' יח"ד,מס' קומות
ושינויי קווי בנין  -שפרעם

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7347התשעו ,עמוד ,10148
בתאריך .20/09/2016

עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת אחוזי בנייה מ– 180%ל– 160%( 300%עיקרי ו–40%
שירות ו– 100%שירות לחניה )
 .2הקטנת תכסית קרקע מ– 60%ל–.50%
 .2הגדלת מס' יח"ד מ– 3.5יח"ד ל– 14יח"ד.
 .3הגדלת מס' הקומות מ– 3קומות ל– 4קומות מעל קומת חניה.
 .4בנית קומת חניון תת קרקעי מתחת לקומת הכניסה (קומת
הקרקע).
 .5במידה וייבנו שני מבנים בתא שטח אחד המרחק ביניהם
לא יפחת מ– 6מ'.

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

מגרשים:
 7בהתאם לתכנית ג16197/
 102בהתאם לתכנית ג16197/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7378התשעז ,עמוד ,692
בתאריך .15/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
גבעות אלונים ,שפרעם טלפון ,04-9502017 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
257-0311506
שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות בנייה-יפיע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'257-0311506 :
גרסת :הוראות  9 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג9607 /
שינוי
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
255-0199687
שם התכנית:ג 22906/שינוי ייעוד בנחלה 70
במושב צוריאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'255-0199687 :
גרסת :הוראות  9 -תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג9149 /
שינוי
ג9953 /
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות ג20063 /
כפיפות ג17090 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :צוריאל .
נחלה  70במושב צוריאל
גושים וחלקות:
גוש ,19902 :מוסדר ,חלקי חלקות.1 :
קואורדינטה X: 230150
קואורדינטה Y: 768038

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

מגרשים:
 70בהתאם לתכנית ג9149/
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע בנחלה  70כדי ליצור מסגרת תכנונית
מתאימה לבנייה והשימושים הקיימים בפועל והמתוכננים,
תוך שמירה על מדיניות הועדה המחוזית בנושא שימושים לא
חקלאיים ביישוב חקלאי בעל נחלות חקלאיות.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי קרקע:
 oשינוי ייעוד מ–"אזור מגורים א'" ו–"אזור למבני משק"
למגורים בישוב כפרי.
 oקביעת השימושים המותרים למגורים בישוב כפרי.
קביעת זכויות והוראות בנייה למגורים בישוב כפרי בתא שטח
מס' :70A
 oהוספת יחידת הורים בשטח של עד  55מ"ר.
 oקביעת מס' יחידות האירוח.
 oקביעת שטחי הבנייה העיקריים ושטחי השירות.
 oקביעת תכסית הקרקע.
 oהגדרת גובה המבנים ומס' הקומות וקביעת הנחיות
למדידת הגובה.
 oשינוי קווי הבנין בהתאם למצב הקיים והמתוכנן בשטח.
 oקביעת הנחיות בינוי ופיתוח השטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7378התשעז ,עמוד ,684
בתאריך .15/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל ,מעונה טלפון ,04-9979659 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.
.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלות תרשיחא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'223-0436089:
שם התכנית:ג 22986/שינוי זכויות והוראות בנייה
בגוש  18873חלקה  3תרשיחא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלות
תרשיחא מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'223-0436089 :
גרסת :הוראות  6 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג4370 /
שינוי
כפיפות ג13342 /
כפיפות ג12159 /

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מעלות-תרשיחא רח' :שביל אלחרירי ,גרעין הכפר תרשיחא
קואורדינטה X: 225476
קואורדינטה Y: 768063
גושים וחלקות:
גוש ,18873 :מוסדר ,חלקות במלואן.3 :
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ,מס' יח"ד ושינוי הוראות בנייה ,בגוש
 18873חלקה  ,3מעלות-תרשיחא.
עיקרי הוראות התכנית:
 oהגדלת שטחי הבנייה המרביים במגורים ב' ל– 174%מתוכם
 150%עיקריים.
 oהגדלת מס' יחידות הדיור מ 1-ל 3-יח"ד.
 oהוספת  2קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
 oמתן הנחיות למדידת הגובה.
 oהתאמת קוי בנין למצב הקיים בשטח.
 oהגדלת תכסית הקרקע ל.60%-
 oהנחיות בינוי ,קביעת הוראות לפיתוח השטח.
 oקביעת הוראות למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,האורנים  1מעלות-תרשיחא
 24952טלפון04-9973630 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
214-0339218
שם התכנית :שינוי ייעוד לחניון משאיות-
קיבוץ מעגן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק
הירדן מופקדת תכנית מפורטת מס' 214-0339218 :גרסת:
הוראות  8 -תשריט 4 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג5123 /
שינוי
עה /מק014 /17850 /
שינוי

4441

שינוי
כפיפות

ג17850 /
ג1593 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מעגן .
ממזרח למתחם צמח תערובות
קואורדינטה X: 255498
קואורדינטה Y: 734281
גושים וחלקות:
גוש ,15715 :מוסדר ,חלקי חלקות.20 ,19 :
מגרשים:
 401בהתאם לתכנית ג17850 /
 301בהתאם לתכנית ג17850 /
 101בהתאם לתכנית עה /מק014 /17850 /
מטרת התכנית:
הקמת חניון משאיות לתוצרת חקלאית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד משטח חקלאי (הצמוד ליעודים :מבני משק
ומסחר ותעסוקה) ,לשטח לחניון משאיות לתוצרת חקלאית.
 .2מתן הוראות והנחיות בינוי ופיתוח שטח בהתאם.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה עמק הירדן ,טלפון04-6757636 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
יהונתן כהן ליטאנט
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז צפון

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
12 /114 /03 /2
שינוי
כפיפות 101 /02 /2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת.
קואורדינטה X: 384788
קואורדינטה Y: 195658
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 40177 :חלקות במלואן.7 ,6 :
מגרשים:
40א בהתאם לתכנית 12 /114 /03 /2
40ב בהתאם לתכנית 12 /114 /03 /2
מטרת התכנית:
הקמת מקום ייעודי לדוכני רוכלים ,ואירועי תרבות ופנאי
ציבוריים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מ" ''נופש ,בידור ומסחר" כהוראתה בתכנית
 12/114/03/2ליעוד שטח "מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי".
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת,
חטיבת הנגב  1אילת טלפון08-6367114 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת

מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
72 /114 /03 /2
שם התכנית :שוק רוכלים  -אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת
מופקדת תכנית מפורטת מס'72 /114 /03 /2 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות

4 442

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
602-0172957
שם התכנית :בית כנסת מגרש  776שחמון רובע 6
אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת
מופקדת תכנית מפורטת מס' 602-0172957 :גרסת :הוראות 12 -
תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /2מק417 /
שינוי
214 /03 /2
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת רחוב :מרווה .2
פינת רחובות מרווה ודפנה
קואורדינטה X: 193500
קואורדינטה Y: 383800
גושים וחלקות:
גוש ,40127 :מוסדר ,חלקות במלואן.52 :
מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית להגדלת זכויות בנייה במגרש
 776המיועד למבנים ומוסדות ציבור לדת  -בית כנסת.

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
124 /101 /02 /4
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשקלון רחוב :בורוכוב . 15
מגרש הנמצא בשכונת מגדל ,ברובע האמנים ,באשקלון.
קואורדינטה X: 161063
קואורדינטה Y: 619547
גושים וחלקות:
גוש ,1257 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.76 :
מגרשים:
 103בהתאם לתכנית 124/101/02/4
מטרת התכנית:
התכנית מיועדת להקמת בנין מגורים ל 42-יח"ד וקומת קרקע
מסחרית.

עיקרי הוראות התכנית:
 )1שינוי זכויות הבנייה :שטח עיקרי מותר 250.0 :מ"ר,
מוצע 550.0 :מ"ר (תוספת של  300.0מ"ר).
שטח שירות מותר 45.0 :מ"ר,
מוצע 70.0 :מ"ר (תוספת של  25.0מ"ר).
 )2שינוי מפלס ה :0.00-מאושר,86.50+ :
מוצע( 86.20+ :סטייה של עד  0.5מ' מעל או מתחת לא
תחשב כסטייה מהתכנית).
 )3הגדרת גובה מרבי :מוצע 9.5 :מ'.
 )4שינוי תכסית :מאושר 295 :מ"ר (,)52%
מוצע 400 :מ"ר (.)70.54%

עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת שינוי ייעוד המגרש ממבנים ומוסדות ציבור
למגורים ומסחר .תחום התכנית כולל חלק משביל ומדרך,
השביל ישמש למעבר הולכי רגל ותשתיות.
 .2סימון זיקת הנאה ,בתחום המגרש ,לאורך תוואי השביל
והדרך במקביל לחזית המסחרית.
 .3קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בנייה.
 .4הנחיות לתכנון מפורט ולעיצוב אדריכלי.
 .5קביעת השימושים המותרים.
 .6קביעת תנאים למתן היתר בנייה

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת,
חטיבת הנגב  1אילת טלפון08-6367114 :

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אשקלון ,הגבורה  7אשקלון טלפון08-6792355 :

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

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

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
604-0200170
שם התכנית :בורוכוב  15אשקלון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
אשקלון מופקדת תכנית מפורטת מס' 604-0200170 :גרסת:
הוראות  39 -תשריט 12 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0183251
שם התכנית :מלון בוטיק ברח' החלוץ ,44
העיר העתיקה ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 605-0183251 :גרסת :הוראות
  43תשריט 29 -איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

4443

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
4 /08 /20
שינוי
177 /03 /5
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :החלוץ .44
המגרש נמצא בעיר העתיקה ,באר שבע
קואורדינטה X: 179838
קואורדינטה Y: 571891
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 38004 :חלקות במלואן.140 ,134 :
גוש 38004 :חלקי חלקות.45 ,34 ,30 :
מגרשים:
 1בהתאם לתכנית 101/177/03/5
 7בהתאם לתכנית 101/177/03/5
מטרת התכנית:
הקמת מלון בוטיק (עד  50חדרים) ברח' החלוץ  44בעיר העתיקה,
באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מ–"שטח למתקנים הנדסיים" ו–"אזור
מגורים משולב" ל–"מלונאות (אכסון מלונאי)" עם חזית
מסחרית.
 .2קביעת השימושים והתכליות באזור מלונאות.
 .3קביעת זכויות בנייה מעל הקרקע (עיקרי  +שירות) בהיקף
של  4800מ"ר.
 .4קביעת זכויות בנייה מתחת לקרקע (שרות) בהיקף של 1400
מ"ר.
 .5קביעת תכסית מרבית .85% -
 .6קביעת מס' קומות 3 :קומות וקומה רביעית בנסיגה.
 .7קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .8קביעת הוראות לשימור אופיו של המתחם ,המרקם הקיים
וחיזוקו.
 .9קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 .10מתן פתרון לחנייה תת-קרקעית במגרש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע ,בגין מנחם  2באר שבע טלפון08-6463807 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'605-0415307:
שם התכנית :רח' קלישר  13באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 605-0415307 :גרסת:
הוראות  9 -תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
111 /108 /03 /5
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :קלישר .13
מרכז הקליטה קלישר
קואורדינטה X: 182038
קואורדינטה Y: 573788
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 38076 :חלקות במלואן.22 :
גוש 38076 :חלקי חלקות.54 ,51 :
מגרשים:
 22בהתאם לתכנית 111 /108 /03 /5
מטרת התכנית:
לאפשר שימושי מגורי סטודנטים ומגורי עולים במסגרת ייעוד
"מגורים מיוחד".
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הוספת שימוש "מגורי עולים" לייעוד "מגורים מיוחד".
 .2קביעת הוראות ,זכויות ומגבלות בנייה.
 .3קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע ,בגין מנחם  2באר שבע טלפון08-6463807 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0419564
שם התכנית :מגורים ושביל ציבורי
ברח' הכותל המערבי  ,27שכ' א' ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 605-0419564 :גרסת :הוראות
  15תשריט 11 -איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
27 /107 /03 /5
שינוי
8 /107 /03 /5
שינוי
כפיפות 155 /102 /02 /5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :הכותל המערבי .27
שטח התכנית נמצא בשכ' א' ,רח' הכותל המערבי  ,27באר שבע
קואורדינטה X: 179625
קואורדינטה Y: 572900
גושים וחלקות:
גוש ,38116 :מוסדר ,חלקי חלקות.54 :
גוש ,38024 :לא מסודר ,חלקי חלקות.999 :
מטרת התכנית:
הסדרת גבולות ,קווי בניין וזכויות בנייה למגרש מגורים מס'
 27ברח' הכותל המערבי  ,27שכ' א' ,באר שבע בהתאם למצב
הקיים ולשביל הצמוד אליו ממזרח.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה תכנוניים והוראות וחלוקה קנייניים לאחר
הליך הסדר רישום חלקות ובכפוף לו.
 .2שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח למגורים ושביל.
 .3הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית.
 .4קביעת שטחי שרות.
 .5קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה.
 .6שינוי וקביעת קווי בניין.
 .7קביעת תכסית מרבית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע ,בגין מנחם  2באר שבע טלפון08-6463807 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
607-0180505
שם התכנית :מגורים מתחם "כיתן" בדימונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
דימונה מופקדת תכנית מפורטת מס' 607-0180505 :גרסת:
הוראות  48 -תשריט 32 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
10 /101 /02 /25
שינוי
כפיפות תממ23 /14 /4 /
כפיפות תמא15 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מתחם כיתן דימונה ,בחלק המערבי של העיר
קואורדינטה X: 202220
קואורדינטה Y: 553115
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39515 :חלקי חלקות.73 ,65 :
גוש 39521 :חלקי חלקות.79 :
גוש 39926 :חלקות במלואן.18 ,15 ,14 :
גוש 39926 :חלקי חלקות.16 ,13 ,7 ,1 :
גוש 400505 :חלקי חלקות.1 :
לא מוסדר:
גוש 100256 :חלקי חלקות.9999 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים עבור יח"ד
צמודות קרקע ,בנייה רוויה בת  6קומות ומגדלי מגורים בני 10
קומות ו 6קומות מגורים מעל מסחר .לרבות שטחי מסחר ,שטח
למבני ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,פארק עירוני ושימור חלק
ממבני "כיתן דימונה" במתחם "כיתן" דימונה.
עיקרי הוראות התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים במתחם "כיתן"
דימונה ,ע"י:
 .1שינוי ייעוד הקרקע מאזור תעשיה למגורים א' ,מגורים ב',
מגורים ג' ,מסחר ותעוסקה ,מבנים ומוסדות ציבור ,דרכים
ושצ"פ.
 .2שינוי ייעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח למגורים א' ,מגורים
ב' ,מגורים ג' ,מבנים ומוסדות ציבור ,דרכים ושצ"פ.
 .3שינוי ייעוד הקרקע ממגורים ג' ל–מגורים א' ,דרכים
ושצ"פ.
 .4שינוי ייעוד הקרקע משטח למתקנים הנדסיים לפארק/גן
ציבורי ,מגורים א' ודרכים.
 .5קביעת שימושים מותרים בכל ייעוד
 .6קביעת זכויות והוראות בנייה
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 .7קביעת הוראות בינוי ,פיתוח ועיצוב אדריכלי
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .9רישום זיקת הנאה
 .10שימור וקביעת הוראות בנייה למבנה המקורי כיתן דימונה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
דימונה ,שד הנשיא  1דימונה  8600טלפון08-6563182 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :דימונה

הודעה בדבר אישור תכנית דרך מס'607-0320622 :
שם התכנית :דימונה מתחם הרכבת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית דרך מס'607-0320622 :
גרסת :הוראות  35 -תשריט 22 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
101 /02 /25
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :דימונה רחוב :הפועלים .
אזור תחנת רכבת דימונה
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39927 :חלקי חלקות.1 :
גוש 400523 :חלקי חלקות.1 :
גוש ,100256 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.9999 :
קואורדינטה X: 200980
קואורדינטה Y: 553180
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית למתחם תחזוקה קיים ולתחנה לתחבורה
ציבורית בדימונה המשמשת כתחנה זמנית עד להקמת תחנה
חלופית במסגרת תכנית מפורטת אחרת.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1ייעוד שטחים למסילת ברזל.
 .2ביטול דרך קיימת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/07/2016ובילקוט הפרסומים  ,7283התשעו ,עמוד ,7753
בתאריך .14/06/2016
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
דימונה ,שד הנשיא  1דימונה  8600טלפון ,08-6563182 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.
.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :חבל אילות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
3 /121 /03 /12
שם התכנית :קיבוץ גרופית  -הרחבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'3 /121 /03 /12 :
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
משד13 /
שינוי
1 /121 /03 /12
שינוי
121 /03 /12
שינוי
כפיפות תמ''א35 /
כפיפות תמ''א /34 /ב3 /
כפיפות תמ''א22 /
כפיפות תמ''מ14 /4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 39167 :חלקות במלואן.30 - 20 ,18 - 15 ,13 - 2 :
גוש 39168 :חלקות במלואן.29 - 28 ,23 :
מוסדר:
גוש 39167 :חלקי חלקות.19 ,14 :
גוש 39168 :חלקות במלואן.15 - 9 :
גוש 39168 :חלקי חלקות.35 ,30 ,27 - 26 ,20 - 19 ,16 ,7 :
קואורדינטה X: 206000
קואורדינטה Y: 428000
מטרת התכנית:
הרחבת שטח המגרשים של הישוב הקיים מכ– 200יח"ד ל–400
יח"ד.
הסדרת זכויות ומגבלות בנייה באזורים השונים.
הסדרת יעודי הקרקע בהתאם לתכליות הקיימות והמתוכננות
באזורים השונים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ומשטח לתכנון בעתיד למגורים.
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למסחר ספורט ונופש.
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים (מתקן מקורות
קיים בשטח).
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח פרט פתוח.
קביעה ופרוט התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה והתנאים למתן היתר בנייה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/05/2016ובילקוט הפרסומים  ,7262התשעו ,עמוד ,6048
בתאריך .10/05/2016

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חבל
אילות ,אילות טלפון ,08-6355819 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :חבל אילות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
608-0170951
שם התכנית :בריכות שיזפון למים מליחים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'608-0170951 :
גרסת :הוראות  16 -תשריט 9 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
170 /02 /12
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב5 /
כפיפות תממ14 /4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפון-מערב לצומת שיזפון
גושים וחלקות:
גוש ,39105 :מוסדר ,חלקי חלקות.8 :
קואורדינטה X: 200540
קואורדינטה Y: 440271
מגרשים:
 502בהתאם לתכנית 170/02/12
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן הנדסי  -בריכת אגירה
למים מליחים (לא מי שתייה).
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע משטח שבו לא חלה תכנית מקומית
למתקנים הנדסיים ולשטחים פתוחים.
ב .קביעת שימושים מותרים.
ג .קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים ולשטחי שרות.
ד .קביעת הנחיות ומגבלות בנייה.
ה .קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
ו .קביעת הנחיות לצמצום השפעות סביבתיות ונופיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7361התשעז ,עמ'  ,148בתאריך
.13/10/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חבל
אילות ,אילות טלפון ,08-6355819 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :שפיר ,לכיש

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
634-0313155
שם התכנית :מערכת הולכת הגז הטבעי -
רחבת תחנות גז סגולה וקרית גת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'634-0313155 :
גרסת :הוראות  36 -תשריט 22 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות 224 /02 /6
כפיפות תמא /37 /א1 /
כפיפות תמא1 /37 /
כפיפות תמא /37 /א6 /1 /
כפיפות תמא /37 /ת
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תחנת סגולה  -דרומית לכביש  353ומזרחית לכביש .40
תחנת קרית גת  -דרומית למסילת חלץ ומערבית לכביש .40
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 1572 :חלקי חלקות.61 ,53 :
גוש 1700 :חלקי חלקות.18 ,15 ,13 :
גוש 3088 :חלקי חלקות.37 ,33 ,32 :
קואורדינטה X: 178200
קואורדינטה Y: 617400
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת השטח של תחנות גז קריית גת
וסגולה ,אשר זכויותיהם נקבעו בתמ"א /37א.1/
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית למתקן הנדסי.
 .2קביעת שטח תחנת הגז באופן שיבטיח הקמת מערכת
הולכה שתענה על צרכים קיימים ועתידיים ,לרבות
מערכות חלוקה.
 .3קביעת המגבלות על שימושי הקרקע הנובעים ממערכת
הגז הטבעי.
 .4קביעת מסדרון תשתיות ת"ק עבור מערכת הגז הטבעי.
 .5קביעת תנאים והוראות להקמת תחנת גז.
 .6קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת מערכת הגז הטבעי.
 .7קביעת תנאים להפעלת מערכת הגז הטבעי.
 .8קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכות הגז הטבעי.
 .9מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה מהקמת
מערכת הגז הטבעי ,והוראות להסדרת השטח ושיקומו.
 .10קביעת הוראות לגבי גמישות מיקום מערכת הגז הטבעי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/12/2016ובילקוט הפרסומים  ,7385התשעז ,עמוד ,989
בתאריך .23/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שפיר,
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שפיר  79411טלפון ,08-8508904 :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
לכיש ,נהורה  79340טלפון ,08-6871685 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0250159
שם התכנית :מגרש מס  404שכ' צ ,2 -לקיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0250159 :גרסת:
הוראות  25 -תשריט 19 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
10 /183 /02 /7
שינוי
 /7במ215 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לקיה .
מגרש מס  404שכ' צ ,2-לקיה
קואורדינטה X: 186611
קואורדינטה Y: 582713
מרחבי תכנון גובלים :בני שמעון.
גושים וחלקות:
גוש ,400089 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.1 :
מגרשים:
 404בהתאם לתכנית /7במ215/
 404בהתאם לתכנית 10/183/02/7
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה. שינוי קווי הבניין כמסומן בתשריט. תוספת חזית מסחרית.תוספת יח"ד מ 2-ל 3-יח"ד.תוספת קומות מ 2-ל 4-קומות.עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת חזית מסחרית למגרש 70 (.מ"ר שטח עיקרי למסחר
ו– 30מ"ר אחסנה למסחר).
ב .קביעת שטחי בנייה מרביים ל–( 100%מתוכם  562שטחים
עיקריים ו  225מ"ר שטחי שרות).
ג .קביעת מס' יחידות הדיור במגרש.
ד .קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
ה .קביעת הנחיות לבינוי ולעיצוב אדריכלי.
ו .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
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 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
652-0307520
שם התכנית :מגרשים  3,4שכ'  42כסייפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'652-0307520 :
גרסת :הוראות  8 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
3 /324 /03 /7
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כסייפה . 4 , 3
מגרשים  4,3שכונה  42כסייפה.
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 100584 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100586 :חלקי חלקות.1 :
קואורדינטה X: 208808
קואורדינטה Y: 572073
מגרשים:
 3בהתאם לתכנית 3/324/03/4
מטרת התכנית:
שינוי קוי בנין והגדלת אחוזי בנייה  ,קביעת מס' יח"ד במגרשים
 ,3,4תוספת קומה ,3שכונה  42בכסיפה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קוו בנין עפ"י המסומן בתשריט
מצב מוצע.
ב .קביעת שטחי בנייה המירביים לשטחים עיקריים ושטחי
שירות.
ג .הגדלת מס' יח"ד מ 2-יח"ד ל 4 -יח"ד לכל מגרש.
ד .קביעת מס' המבנים ל 2 -מבנים בכל מגרש.
ה .גובה הבנייה עד  3קומות.
ו .קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ז .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ח .קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/10/2016ובילקוט הפרסומים  ,7327התשעו ,עמוד ,9332
בתאריך .24/08/2016

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון ,08-6230966 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :בני שמעון ,נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
651-0339135
שם התכנית:מערכת הולכת הגז הטבעי -
רחבת תחנות גז שובל והר נעים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת מס'651-0339135 :
גרסת :הוראות  20 -תשריט 18 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
56 /305 /02 /7
שינוי
כפיפות תמא1 /37 /
כפיפות תמא /37 /ת
כפיפות 1 /120 /03 /11
כפיפות תמא /37 /א1 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
א .תחנת הגז שובל הנמצאת בסמוך לכביש  ,264דרומית
לקיבוץ שובל.
ב .תחנת הגז הר נעים הנמצאת בסמוך לכביש  ,40צפונית
לאזור התעשייה נאות חובב.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39774 :חלקי חלקות.2 :
גוש 2/100178 :חלקי חלקות.1 :
גוש 9/100231 :חלקי חלקות.47 ,28 ,27 ,23 ,22 ,21 ,15 :
קואורדינטה X: 173722
קואורדינטה Y: 589648
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת השטח של תחנות גז שובל והר
נעים ,אשר זכויותיהם נקבעו בתמ"א /37א.1/
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מחקלאי למתקנים הנדסיים.
 .2קביעת שטח תחנת הגז האופן שיבטיח הקמת מערכת
הולכה שתענה על צרכים קיימים ועתידיים ,לרבות
מערכת חלוקה.
 .3קביעת המגבלות על שימושי הקרקע הנובעים ממערכת
הגז הטבעי.
 .4קביעת מסדרון תשתיות ת"ק עבור מערכת הגז הטבעי.
 .5קביעת תנאים והוראות להקמת תחנת גז.
 .6קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת מערכת הגז
הטבעי.
 .7קביעת תנאים להפעלת מערכת הגז הטבעי.
 .8קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכות הגז הטבעי.

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

 .9מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה מהקמת
מערכת הגז הטבעי ,והוראות להסדרת השטח ושיקומו.
 .10קביעת הוראות לגבי גמישות מיקום מערכת הגז הטבעי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/12/2016ובילקוט הפרסומים  ,7401התשעז ,עמוד ,1553
בתאריך .15/12/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בני
שמעון ,בית קמה בית קמה  85300טלפון ,08-6257920 :ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה נגב מערבי ,טלפון ,08-6834700 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
651-0352443
שם התכנית :תחנת שאיבה  -שבי דרום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'651-0352443 :
גרסת :הוראות  18 -תשריט 13 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
6 /203 /03 /7
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ניר משה .
דרומית מערבית למושב ניר משה
גושים וחלקות:
גוש ,100245 :מוסדר ,חלקי חלקות.21 ,9 :
קואורדינטה X: 164225
קואורדינטה Y: 597730
מגרשים:
 924בהתאם לתכנית 6 /203 /03 /7
 701בהתאם לתכנית 6 /203 /03 /7
מטרת התכנית:
קביעת תא שטח לתחנת שאיבה לביוב במקום תא השטח
שאושר בתכנית מס'  6/203/03/7בשל המצב הטופוגרפי.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת הוראות ,זכויות ומגבלות בנייה בתחום התכנית. קביעת ייעודים בשטח ללא תכנית מפורטת ל–"מתקניםהנדסיים" ול"קרקע חקלאית" ושינוי מ"מתקנים
הנדסיים" ל"קרקע חקלאית" ו"יער נטע אדם מוצע".
 קביעת השימושים המותרים לכל ייעודי הקרקע. קביעת קווי הבניין. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7373התשעז ,עמוד ,545
בתאריך .08/11/2016
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון08- :
 .6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מערבי ,טלפון ,08-6834700 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מ"שטח לתכנון בעתיד"" ,קרקע
חקלאית" ו"שטח שמור" ל"מתקן הנדסי".
 .2קביעת שימוש למתקנים לקידוח ,הפקת ושאיבת מים
בתחום "שמורת טבע" ו"שמורת נוף".
 .3מתן הנחיות לבנייה ופיתוח.
 .4מתן הנחיות לצמצום מטרדים סביבתיים.
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בנייה ו/או הרשאות לביצוע.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
301 /03 /10
שם התכנית :קידוחי מים -מפעלי ים המלח

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7352התשעו ,עמוד ,10305
בתאריך .28/09/2016

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :תמר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'301 /03 /10 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
100 /02 /10
שינוי
תמא /34 /ב5 /
פירוט
כפיפות 1 /100 /02 /10
כפיפות תמא /34 /ב3 /
כפיפות תממ14 /4 /
כפיפות תמא8 /
כפיפות תמא35 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סדום(מפעלי ים המלח) .
דרומית מערבית לים המלח ,מני צדי הדרך של כביש מס' .90
מצפון  -נחל יעלים
דרום  -עין עופרים
מערב  -מצוק ההעתקים
מזרח  -בריכות אידוי ים המלח וגדר הגבול.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 100143/1 :חלקי חלקות.1 :
גוש 3968 :חלקי חלקות.7 :
גוש 39061 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39063 :חלקי חלקות.2 ,1 :
גוש 39064 :חלקי חלקות.5 ,1 :
גוש 39678 :חלקי חלקות.6 ,3 :
גוש 39679 :חלקי חלקות.2 :
גוש 39680 :חלקי חלקות.5 :
גוש 39683 :חלקי חלקות.7 ,4 :
גוש 39689 :חלקי חלקות.4 - 3 :
גוש 39690 :חלקי חלקות.2 :
גוש 39691 :חלקי חלקות.6 - 2 :
גוש 100143 :חלקי חלקות.5 :
גוש 100146 :חלקי חלקות.2 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה ,פיתוח והפעלת מתקנים
הנדסיים להפקת מים ושאיבתם.
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תמר,
נוה זהר  86910טלפון ,08-6688841 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
דוד לפלר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז דרום

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר 38280-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ש.מ.א 1984 .שיווק מוצרי אלומניום,
ח"פ ,51-102454-9
והמבקש :ג'מאל עלמי ,ע"י ב"כ עו"ד רפאל מכתבי ,רח' זאב
שרף  ,6/3פסגת זאב ,ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.11.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  20.4.2017בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .13.4.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רפאל מכתבי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 18953-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ש .איתן שירותי הסעדה בע"מ ,ח"פ
,51-402840-6

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

והמבקשים :מצליח לוי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד
ו/או עדי כהן ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר ( 1קומה  ,)18רמת גן
 ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.5.2017בשעה .10.15

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.4.2017בשעה .10.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה ,עד השעה .12.00

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.4.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 35699-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלמרוה מרכז רפואי בע"מ ,ח"פ
,51-536293-7
והמבקש :שבאנה עלאא ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד יונס ,מרח'
צלאח א–דין  ,22ירושלים ,טל'  ,02-6266900נייד .058-6266900
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.5.2017בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.23.5.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יונס מוחמד ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שגיב עזרא ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 32109-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דר מ .לוין  -מדיקליניק בע"מ ,ח"פ
,51-266508-4
והמבקשים :יקיר ויצמן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד
ו/או עדי כהן ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר ( 1קומה  ,)18רמת גן
 ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 30.4.2017בשעה .12.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .20.4.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 38940-01-17

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
פר"ק 56080-02-17

ובעניין פירוק חברת דר' מרק לוין  -רופא שיניים בע"מ,
ח"פ ,51-313833-9

ובעניין פירוק חברת או אנד אר חלומות בע"מ ,ח"פ
,51-478517-9

והמבקשים :ענבל שניידר ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד
ו/או עדי כהן ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר ( 1קומה  ,)18רמת גן
 ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196

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

והמבקשים :ברכה שטרית ו– 6אח' ,ע"י ב"כ עו"ד עזרא
ואח' ,מרח' הגדוד העברי  ,10ת"ד  ,79אשקלון .7859507

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 30.4.2017בשעה .12.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.26.3.2017

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .20.4.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חן דיין שלום ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 44844-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גד  -ח.ד.ד .שיווק ויזמות בע"מ ,ח"פ
,51-485347-2

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 36071-02-17

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד יובל אלון ,מרח'
איסרליש  ,22תל אביב .67014

ובעניין פירוק חברת י.ג .שירותי מזון בע"מ ,ח"פ
,51-325061-3

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.4.2017בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.4.2017בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .16.4.2017

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

והמבקש ,ABERHA DAWIT :ע"י ב"כ עו"ד מומי זרקא,
מרח' נחלת בנימין  ,70ת"ד  ,483תל אביב .6610203

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.14.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מומי זרקא ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 43266-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קפה מיכל בע"מ ,ח"פ ,51-386744-0
והמבקש ,ASFAHA AWET :ע"י ב"כ עו"ד חן דיין שלום,
מרח' י"ל פרץ  ,8תל אביב .6685308
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.4.2017בשעה .8.30
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל אלון ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 52927-02-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת סמינר בית יעקב למדעי המחשב,
ע"ר .58-035586-5
המבקשים :שינדי אינהורן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל ,מרח'
הגבעה  ,4רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס' .03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.5.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום
.18.4.2017

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

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

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 59019-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 57788-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת לתפוס את היום  -ניהול ואחזקות
בע"מ ,ח"פ ,51-363959-1
והמבקש :גלאמין ,ע"י ב"כ עו"ד מנור תמרי ,מרח' אבן
גבירול  ,76ת"ד  ,16106תל אביב  ,61160טל'  ,03-6033535פקס'
.077-4701862
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.5.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.23.4.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מנור תמרי ,עו"ד
בא כוח המבקש

ובעניין פירוק חברת רק  -טל בנין ופיתוח בע"מ ,ח"פ
,51-187081-8
והמבקשת :א.י.ק.נ בע"מ ,ח"פ  ,51-385659-1ע"י ב"כ עו"ד
אייל רייף ו/או חזי כהן ו/או חדוה אסבג ו/או סיוון דניאל
ו/או נורית הרבסט ו/או לינדי חזום ויסגר ו/או לריסה קלנדרוב
ו/או הגר גרטי ,מרח' מנחם בגין  ,11רמת גן ,טל' ,03-6126699
פקס' .03-6131616
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.4.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .1.4.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אייל רייף ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בנצרת

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 52285-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פריים סיילס בע"מ ,ח"פ ,51-493953-7
והמבקשים :רפאל קרימן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד
ו/או עדי כהן ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר ( 1קומה  ,)18רמת גן
 ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.4.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .9.4.2017
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פר"ק 13947-09-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלף בא בע"מ ,ח"פ ,51-305977-4
והמבקש :שרבל מויס ,ע"י ב"כ עו"ד סלאם עלי ,מרח'
הנביאים  ,7ת"ד  ,44732חיפה  ,33501טל'  ,077-5517050/40פקס'
.04-8642255
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.9.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.7.2017בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.4.7.2017
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סלאם עלי ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אדיב פלוס בע"מ
(ח"פ )51-265890-7

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 70797-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג.ג בניה ומתכת ,ח"פ ,51-508055-4
והמבקש :בוגנוב זקיר ,ע"י ב"כ עו"ד יעקב שניטמן ,מרח'
טשרניחובסקי  ,35בניין "אסטרה" ,חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.5.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.16.5.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעקב שניטמן ,עו"ד
בא כוח המבקש

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2017בשעה  ,10.00אצל שלום ערוסי ,רח'
הנביאים  ,11חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום ערוסי ,מפרק

אקספולייט סחר בינלאומי בע"מ
(ח"פ )51-397844-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2017בשעה  ,12.00במשרד המפרק,
רח' צייטלין  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלירן כהן ,עו"ד ,מפרק

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 42960-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שפיט ( )1991רחובות בע"מ ,ח"פ
,51-454066-8
והמבקשת :ביכורי השדה צפון  1994ג.ד .בע"מ ,ח"פ
 ,51-206200-1ע"י ב"כ עו"ד אביב פריצקי ,מטישמן ,פריצקי,
לוין ,צדוק ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' הארבעה  ,10ת"ד ,20609
תל אביב  ,61205טל'  ,03-5620563פקס' .03-5620565
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.5.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אביב פריצקי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

4 454

נקסט ברידג' בע"מ
(ח"פ )51-525628-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.4.2017בשעה  ,10.00אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק,
הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1הבניין העגול ,תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ברוך סאוטה ,עו"ד ,מפרק

פלפל גריל בר בע"מ
(ח"פ )51-321268-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' דיזנגוף ,24
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

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

דירות רחוב פרג  4בע"מ
(ח"פ )51-014479-3
(בפירוק מרצון)

טל ס"ע הובלות ומטענים בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-192785-7

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.5.2017בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' פרג ,4
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל רוט ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דיזנגוף ,24
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד פלר ,מפרק

נועם קולורטק בע"מ
(ח"פ )51-487595-4
(בפירוק מרצון)

מרקור קפיטל רר בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-496080-6

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.5.2017בשעה  ,10.00אצל ראב"ד מגריזו בנקל,
עורכי דין ונוטריונים ,שד' שאול המלך  ,37תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
נועה הדר ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

הופדייט בע"מ
(ח"פ )51-496085-5

אר-מייק בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-199134-1

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.5.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' כורש  ,1דקל
מערב ,אפרתה  ,90435לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד אברמוף\ ,מפרק

אטמקו (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-010039-9

פאי נאמנויות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-346714-2

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.5.2017בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.5.2017בשעה  ,10.30במשרד עורכי דין גורניצקי
ושות' ,רח' רוטשילד  ,45קומה  ,12תל אביב  ,6578403לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
רנה באום ,עו"ד ,מפרקת

4455

פוני טויס בע"מ

שוק משני ( )1בע"מ

(ח"פ )51-483531-3
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )52-003663-3

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל פוניי ,מרח' משעול
סוסיא  ,3/4באר שבע ,טל'  ,054-9012661למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יגאל פוניי ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,9.00במשרדי א .רבינוביץ ושות',
רח' הנחושת  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אשר רבינוביץ ,מפרק

דיגיטל וויז'ן בע"מ
(ח"פ )51-293291-4
(בפירוק מרצון)

פוני טויס בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-483531-3
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הנרקיסים  ,18/2קריית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,9.6.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' משעול סוסיא ,3/4
באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל פוניי ,מפרק

ל.ב.מ .הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-351623-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אבא
הלל  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מקסים מיכאלי ,עו"ד ,מפרק

אבי לפ ,מפרק

אורעד  -החברה הישראלית לדלק וגז בע"מ
(ח"פ )51-355702-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה  ,18.00במשרד המפרק ,רח'
הלוטם  ,23עפולה  ,912105לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי שבו ,מפרק

י.ל.צ.א בע"מ
(ח"פ )51-537677-0

נ.א .אין דיזיין בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-332159-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' משה
אביב  ,10אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
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  ,4.5.2017בשעה  ,17.00אצל עו"ד מורן בן–חיים ,רח'
דרך עכו  ,189קריית מוצקין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צביקה תרץ ,מפרק

רחל רייפר פלח ,עו"ד ,מפרקת
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קלינארט בע"מ

ג'י.זי.ווי בע"מ

(ח"פ )51-472425-1

(ח"פ )51-289216-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2017בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,מגדלי
התאומים  ,2קומה  ,8רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2017בשעה  ,13.00אצל משרד עורכי דין גולדפרב
זליגמן ושות' ,רח' יגאל אלון  ,98תל אביב ,אצל המפרק ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

רועי אחיעזר ,עו"ד ,מפרק

ניל סטו ,מפרק

לובט השקעות ונכסים בע"מ
(ח"פ )51-299408-8

מרכז רפואי ים המלח (מ.ר.י ).בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-254713-4

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' חיותמן ,6
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דין ישראל חבס ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.5.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' העבודה ,11
ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
חן סנדר ,מפרק

חצר המלכה בע"מ

ש.מ .שרותי מחנאות ומזון ( )1986בע"מ

(ח"פ )51-263216-7
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-112623-7

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,משק  ,34קיבוץ
שפיר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר מלכה ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.5.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' העבודה ,11
ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
חן סנדר ,מפרק

ש.ח.ל .מסעדות בע"מ

מירג'ין בע"מ

(ח"פ )51-314154-9
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-547331-2

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' דרך
דגניה  ,80נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון חן ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.5.2017בשעה  ,10.00אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק,
הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1הבניין העגול ,תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אור וייס ,מפרק
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י.ג.ר.ו יזום יעוץ וניהול בע"מ
(ח"פ )513219170
(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  15/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל
רוזנטל ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/05/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל רוזנטל ,מפרק

סינקו סאייס בע"מ
(ח"פ )514344050
(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  07/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירן
רוזן ,מרח' ברקת  ,49אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/07/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מירן רוזן ,מפרק

חוצה ערד בע"מ
(ח"פ )513838797
(בפירוק מרצון)

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  28/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חסין
ג'ברין ,מרח' הגורן  ,4עומר ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/06/2017
בשעה  ,10:00אצל זידאן ,יועץ מס ,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.
חסין ג'ברין ,מפרק

מכולה אחזקות ( )2004בע"מ
(ח"פ )513502138
(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  16/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עמירם הקטין ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/05/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמירם הקטין ,מפרק

מיוזיק  -אאודיו טכנולוגיות בע''מ
(ח"פ )514028844
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  28/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שי סיני ,מרח' הסירה  ,3יבנה ,למפרק החברה.

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/04/2017
בשעה  ,15:00במשרדי החברה ,רח' מאירוביץ  ,60ראשון לציון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שי סיני ,עו"ד ,מפרק

קפה אמה ק .חיים  2015בע"מ
(ח"פ )515251387
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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  15/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/05/2017
בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 09/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז
אורן ,מרח' דובדבן  ,2קריית ביאליק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בועז אורן ,מפרק

א.ל דור הלבשה ספורטיבית בע"מ
(ח"פ )511916926
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 15/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
קובי ליבוביץ ,מרח' קרמניצקי  ,14תל–אביב-יפו ,6789912
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קובי ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

קסקו איטליה בע"מ

פיין באלאנס פארמסוטיקלס בע"מ

(ח"פ )512641226

(ח"פ )513843151

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  15/03/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאלה בן
שלום ,מרח' תובל  ,5תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 15/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסתר סדיס ,מרח' אלונים  ,16זכרון יעקב  ,3090000למפרקת
החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דניאלה בן שלום ,עו"ד ,מפרקת

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסתר סדיס ,עו"ד ,מפרקת

נע.לי.ד.מרקט ( )1998בע"מ

הראל רפי וגל השקעות בע"מ

(ח"פ )512584210

(ח"פ )515276616

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 15/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל
הראל ,מרח' מוהליבר  ,35תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רפאל הראל ,מפרק

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

"תשתית" החברה להתחדשות עירונית באשדוד בע"מ

גל"ש גשם לשלום בע"מ

(ח"פ )513788893

(ח"פ )514116474

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 16/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
צביקה ברק ,מרח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן  ,5268102למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צביקה ברק ,עו"ד ,מפרק

לזוז-מיין דה גאפ בע"מ
(ח"פ )515176410
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 15/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איריס בתיה טל ,מרח' רפפורט  ,3כפר סבא ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איריס בתיה טל ,עו"ד ,מפרקת

טו בי יונייטד
(ח"פ )515138717
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 16/03/2017
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איתי גור ,מרח' נחל קנה  ,17צור יצחק ,למפרק החברה.

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 14/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי לב,
מרח' הגדוד העברי  ,10אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רמי לב ,מפרק

עודמקס בע"מ
(ח"פ )514625912
(בפירוק מרצון על ידי נושים)

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  28/01/2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון על ידי נושים ולמנות את
עודד מקסימוב ,מרח' המפעל  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עודד מקסימוב ,מפרק

ד.מ.נ.ט אינטרנשיונל טרידינג בע"מ
(ח"פ )512638693
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  15/06/2017בשעה  ,14:00אצל המפרק ,רח'
סוקולוב  ,48רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ניר גורן ,עו"ד ,מפרק

אלי מורון ,מפרק

כאצר בניה ופיתוח ( )1991בע"מ
(ח"פ )511560088
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  07/05/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' צה"ל
 ,6חדר  ,225אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שבתאי בירן ,רו"ח ,מפרק

Sf Solutions strategic international 2010 Ltd
(ח"פ )514435387
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  02/05/2017בשעה  ,14:00אצל המפרק ,רח' א ד ג
6א ,פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גיא העליון ,עו"ד ,מפרק

ווטרשילד בע"מ

קסאפיו בע"מ

(ח"פ )513409847
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )513604231
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  04/05/2017בשעה  ,15:00אצל גלעד שר ושות',
עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה  ,17רח' דרך בגין  ,132תל–
אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
דניאל פיינסוד ,מפרק

ע.י גלובל אורבניקס  -בנייה והתחדשות עירונית בע"מ
(ח"פ )514858083
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  30/04/2017בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח' קק"ל
 ,5אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אברהם עומר ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 12/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי לקס,
מרח' מעונה  ,24מעונה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אבי לקס ,מפרק

ווטרשילד בע"מ
(ח"פ )513409847
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  02/05/2017בשעה  ,12:00אצל עו"ד מוחמד כריים,
רח' דרך העצמאות  ,43חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אבי לקס ,מפרק

אוואגום בעמ
(ח"פ )511947970

הוד ארומה בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )51-360464-5
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  01/05/2017בשעה  ,10:00אצל עו"ד אדיר זאבי ,רח'
יוסף זריצקי  ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

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

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אחמד סעדי,
מרח' הבנקים  ,3חיפה ,טל'  ,04-8555155למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.4.2017
בשעה  ,13.00במשרדי 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.
אחמד סעדי ,עו"ד ,מפרק

הגר  -נועם שרותים בע"מ
(ח"פ )51-344048-7
(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  ,9.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם אפורי,
מקיבוץ גבעת השלושה ,טל'  ,050-5588808למפרק 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 ,21.6.2017
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.
נועם אפורי ,מפרק

דרימסמייל בע"מ
(ח"פ )51-379032-9
(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  ,1.3.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלירן כהן ,מרח' צייטלין  ,1תל אביב ,טל'  ,03-5600047למפרק
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  ,2.7.2017בשעה
 ,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.
אלירן כהן ,עו"ד ,מפרק

אמירה חג'אג' עסקים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-497086-2
(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  ,9.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אמירה חג'אג' ,מרח' אל משרוע ,ת"ד  ,2615טירה  ,4491500טל'
 ,050-5807095למפרק החברה.

נעם  -דניאל אחזקות בע"מ

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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  ,26.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
איריס דמאיו ,מרח' החותרים  ,3תל אביב ,טל' ,054-4521906
למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.7.2017בשעה
 ,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.

(ח"פ )51-532725-2
(בפירוק מרצון)

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 ,26.6.2017
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.
איריס דמאיו ,מפרקת
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אמירה חג'אג' ,מפרק

בי .אס .ד  -מובייל בע"מ
(ח"פ )51-482515-7
(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  ,5.3.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה טולדנו,
מרח' שבזי  ,3ראש העין ,טל'  ,054-7807010למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

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 ,10.7.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה טולדנו ,מפרק

קווי בנג'ו צנרת ותשתית בע"מ
(ח"פ )51-235727-8
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,3.3.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את בנימין חגג ,מרח' שטרן  ,3קומה  ,4דירה  ,14בת ים ,טל'
 ,03-5514708למפרק 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 ,10.7.2017
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.
בנימין חגג ,מפרק

אחזקות נוסיבה גוש  30056חלקה  24בע"מ
(ח"פ )51-314120-0
(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  ,8.3.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מוחמד יונס ,מרח' צלאח א–דין  ,22ירושלים ,טל' ,02-6266900
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 ,13.7.2017
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.
מוחמד יונס ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

אריק טל בע"מ
(ח"פ )51-263899-0
(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  ,1.3.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
יחזקאל דוד ,מרח' אבא הלל  ,7רמת גן ,טל'  ,050-7442962למפרק
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 ,13.7.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יחזקאל דוד ,רו"ח ,מפרק

אלונים א.ח.י .סחר והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-366628-9
(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  ,9.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ירין אטיאס ,מת"ד  ,9054בית קריית המשרדים ,קומה  ,4אילת,
טל'  ,08-6317370למפרק 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 ,16.7.2017
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.
ירין אטיאס ,עו"ד ,מפרק

ורידיאן דיינמיקס
(ח"פ )51-509899-4
(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  ,5.3.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
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ניצן ניידורף ,מרח' ויצמן  ,43כפר יונה ,טל'  ,054-6731416למפרק
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 ,16.7.2017
בשעה  ,11.00במשרדי 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.
ניצן ניידורף ,עו"ד ,מפרק

קו שמיים עסקים בע"מ
(ח"פ )51-471806-3
(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  ,27.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבי מורה ,מרח' מצדה  ,7מגדל בסר  ,4קומה  ,40בני ברק ,טל'
 ,03-6915590למפרק החברה.

אוטאווה מסחר בע"מ

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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  ,26.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיוריאל קופרמן ,משד' פלי"ם  ,2חיפה  ,3309502טל' ,04-8699390
למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.8.2017בשעה
 ,15.00במשרדי 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 )51-528789-4
(בפירוק מרצון)

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  ,30.7.2017בשעה
 ,11.00במשרדי 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.
מיוריאל קופרמן ,עו"ד ,מפרקת

תבור גולדמן הפרקליטים חברת עורכי דין
(ח"פ )51-419028-9
(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  ,5.3.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תבור גולדמן ,מרח'
יצחק שדה 54א ,קריית טבעון ,טל'  ,077-2122333למפרק 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  ,5.8.2017בשעה
 ,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.
תבור גולדמן ,מפרק
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אבי מורה ,עו"ד ,מפרק

אחים מאהלי חב' לבניין ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-306772-8
(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  ,5.3.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רביע
מאהלי ,מרח'  ,6000/34ת"ד  ,6037נצרת  ,16000טל' ,050-8258424
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 ,15.8.2017
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.
רביע מאהלי ,מפרק

א.ש דברת חברה ליזמות ובניה בע"מ
(ח"פ )51-236261-7
(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  ,26.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב גינזבורסקי,
מרח' חיים מורי 1ב ,רחובות ,טל'  ,053-7753637למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

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 ,29.5.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דב גינזבורסקי ,מפרק

אינטר-פק אריזות ומוצרי נייר בע"מ
(ח"פ )51-397052-5
(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  ,22.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שחר בן אהרון ,מרח' לוינסקי  ,39תל אביב ,טל' ,050-6659580
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 ,11.6.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר בן אהרון ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

אירוטאק ישראל בע"מ
(ח"פ )51-496476-6
(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  ,13.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מירי רדומסקי ,מרח' קוסובסקי  ,10/8תל אביב ,טל' ,052-3855823
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.6.2017
בשעה  ,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.
מירי רדומסקי ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

שער מרדכי פרוייקטים בנדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-492190-7
(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  ,23.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוד פלר ,מרח' דיזינגוף  ,24נתניה ,טל'  ,09-7949102למפרק
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 ,27.6.2017
בשעה  ,13.00במשרד 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.
דוד פלר ,מפרק

דאבל ווין מועדון חברים בע"מ
(ח"פ )51-501799-4
(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  ,27.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל'
 ,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 ,27.6.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אר סי אנד סי רינה קונספט אנד קופירייטינג בע"מ
(ח"פ )51-186832-5
(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  ,28.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
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עו"ד אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל'
 ,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.

א.ק .דיוור והפצה בע"מ
(ח"פ )51-424836-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.6.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אסף זבולוני ,מרח' ז'בוטינסקי  ,138בית דוד ,רמת גן ,טל'
 ,03-5755325למפרק החברה.

עמית סיטי בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.7.2017בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-544139-2
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית סבן ,מרח'
מנחם בגין  ,1רמת השרון ,טל'  ,052-2292559למפרק 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 ,28.6.2017
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עמית סבן ,מפרק

אגם אירועים בטרומן בע"מ
(ח"פ )51-404914-7
(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  ,28.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נח צימרמן ,מרח'
עוזיאל  ,99רמת גן ,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 ,28.6.2017
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נח צימרמן ,מפרק
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אסף זבולוני ,עו"ד ,מפרק

"אסף" ש.פ .ייעוץ והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-374382-3
(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  ,1.3.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלון פלס ,מרח' דרך מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,קומה ,9
רמת גן ,טל'  ,03-5755228למפרק 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  ,1.7.2017בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון פלס ,עו"ד ,מפרק

פאוור און שירותים מפוארים בע"מ
(ח"פ )51-476314-3
(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  ,26.2.2017התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירון אמינוף,
מאשבול  ,230מיקוד  ,8535500טל'  ,052-3511684למפרק 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.

מובילי צרפתי  2000בע"מ
(ח"פ )51-303149-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.7.2017בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,ת"ד  ,292נתיבות  ,8777212לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני צרפתי ,מרח'
הרב קוק  ,10אור עקיבא  ,3060000טל'  ,050-7614228למפרק החברה.

פרודקטיביטי אינטראקטיב

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.

מירון אמינוף ,מפרק

(ח"פ )51-356527-5
(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  ,1.3.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צפריר זינגר ,מרח' נחל בשור  ,12כפר יונה ,טל' ,050-7770637
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  ,2.7.2017בשעה
 ,13.00אצל עו"ד יובל ג'משיד ,רח' פרנקפורט  ,13תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
צפריר זינגר ,מפרק

ליאור ברייר תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-467491-0
(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  ,1.3.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אליהו,
מרח' העצמון  ,24חולון ,טל'  ,052-8570008למפרק 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  ,2.7.2017בשעה
 ,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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.7.2017בשעה
 ,17.00במשרדי 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.
רוני צרפתי ,מפרק

ב.ר .מאור פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-351375-4
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד בני וקנין ,מרח' הטייסים  ,42אשקלון
 ,7847542טל'  ,050-3737373למפרק 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  ,5.7.2017בשעה
 ,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.
בני וקנין ,עו"ד ,מפרק

יעיל מיטב ניהול אירגוני ופיננסי מערכות מידע בע"מ
(ח"פ )51-356253-8
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד בני וקנין ,מרח' הטייסים  ,42אשקלון
 ,7847542טל'  ,050-3737373למפרק החברה.

אברהם אליהו ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

4467

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  ,5.7.2017בשעה
 ,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.
בני וקנין ,עו"ד ,מפרק

א.א.י .ניר יזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-336148-5
(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  ,28.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון חיות ,מרח'
עוזיאל  ,14גבעת שמואל ,טל'  ,09-7444735למפרק 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.

נוי וים בע"מ
(ח"פ )51-331954-1
(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  ,22.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לזר ,מרח'
יצחק שדה  ,17תל אביב  ,67775טל'  ,03-6237777למפרק 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 ,23.7.2017
בשעה  ,9.00במשרדי רואה חשבון שטראוס לזר ,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

נאני'ז סקול ישראל בע"מ
(ח"פ )51-360226-8
(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.7.2017בשעה
 ,10.00אצל עו"ד שמשון לרנר ,רח' הבנים  ,14הוד השרון ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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  ,27.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לזר ,מרח'
יצחק שדה  ,17תל אביב  ,67775טל'  ,03-6237777למפרק החברה.

רפי ברזילי אחזקות בע"מ

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

אהרון חיות ,מפרק

(ח"פ )51-377200-4
(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  ,28.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רעות פלדר ,מרח'
יעקב  ,26רחובות ,טל'  ,050-4477005 ,08-9332303למפרקת 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  ,15.7.2017בשעה
 ,10.00במשרדי 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.
רעות פלדר ,מפרקת
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.7.2017
בשעה  ,10.00במשרדי רואה חשבון שטראוס לזר ,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

וי.סי תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-469264-9
(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  ,1.3.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל
הררי ,מרח' תובל  ,21רמת גן ,טל'  ,054-3975656למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

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  ,1.8.2017בשעה
 ,10.30במשרדי 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.
מיכאל הררי ,מפרק

בן-בה יעוץ ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-310133-7
(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  ,1.3.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך בן ברוך ,מרח'
תובל  ,21רמת גן ,טל'  ,054-3975656למפרק 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  ,1.8.2017בשעה
 ,10.30במשרדי 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.
ברוך בן ברוך ,מפרק

טלכור ספקי כח בע"מ
(ח"פ )51-055904-0
(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  ,6.3.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון דיאמנט,
מרח' בן גוריון  ,115אזור ,טל'  ,052-3590000למפרק 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  ,6.8.2017בשעה
 ,16.00אצל שבלת ושות' ,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.
בן ציון דיאמנט ,מפרק

מליס  -בן גור אדריכלות בע"מ
(ח"פ )51-529958-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורי לזר ,למפרק
החברה ולהסמיכו לחתום על כל מסמך הקשור לפירוק החברה.
אורי לזר ,רו"ח ,מפרק

זאב רז שיווק והפצה בע"מ
(ח"פ )51-364756-0

ש .רונאל ייזום וניהול בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-393887-8

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

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב רז,
מרח' נחשונים  ,57/4אריאל ,טל'  ,052-8000911למפרק 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  ,5.8.2017בשעה
 ,9.00במשרדי 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.
זאב רז ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז ברנוביץ ,מרח' מאיר
יערי  ,15תל אביב ,למפרק החברה.
ארז ברנוביץ ,מפרק

גלעד או אנד אם בע"מ
(ח"פ )51-471171-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבישי גדסי ,מרח'
משכית  ,27הרצליה ,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.
אבישי גדסי ,רו"ח ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גד לנדאו ,מרח'
בן גוריון  ,2רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גד לנדאו ,עו"ד ,מפרק

אי בי בי נגב אנרג'י ונצרס בע"מ

קול מוסד בע"מ

(ח"פ )51-258824-5

(ח"פ )51-527842-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמרי כבירי ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף פוירשטיין ,מחב'
איי.בי.בי טכנולוגיות בע"מ ,רח' נחום חת  ,5ת"ד  ,15081חיפה,
טל'  ,04-8502111למפרק החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אביגיל שקוביצקי ,רו"ח ,דירקטורית

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

חנידור בע"מ

ויז'נמפ בע"מ

(ח"פ )51-218837-6

(ח"פ )51-347586-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נמרוד ירון (משפטן),
מרח' המירון 14א ,21/מבשרת ציון ,טל'  ,054-6655966למפרק
החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביטל רוזנברג ,מת"ד
 ,2250חיפה  ,3102102טל'  ,073-3354033/4584למפרקת החברה.

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אביטל רוזנברג ,עו"ד ,מפרקת

אלון סלולר בע"מ

דלקו שיפוצים בע"מ

(ח"פ )51-449389-9

(ח"פ )51-091421-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.12017התקבלה החלטה
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רענן קליר ,ממשרד

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות' ,רח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון,
תל אביב ,טל'  ,03-7770111למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

יו-קור תעשיות צבע וציפויים בע"מ

נחלת אמיר בגוש  6108בע"מ

(ח"פ )51-384643-6
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-021672-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח גיל פרידמן ,מרח'
שמואל הנציב  ,25נתניה ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכה יוסף רבאו ,ממושב
גבעת ניל"י ,ת"ד  ,81ד"נ מנשה  ,37825למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

ש.ר.ר .פריים אחזקות בע"מ

אינטיוב נ.ס.ב .בע"מ

(ח"פ )51-365942-5
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-525189-0

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום ביום  ,9.5.2017בשעה  ,14.00במשרד המפרק ,רח' בגין
 ,5/3יהוד  ,5647803לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל קדם ,מרח'
סוטין  ,14תל אביב  ,6468406טל'  ,03-5249963למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמואל קדם ,עו"ד ,מפרק

לורן שרותי מחשב בע"מ
(ח"פ )51-261736-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח גיל פרידמן ,מרח'
שמואל הנציב  ,25נתניה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7469כ"ב באדר התשע"ז20.3.2017 ,

וובפאלס בע"מ
(ח"פ )51-401059-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שחר כהן ,מרח' אחד
העם  ,9מגדל שלום ,מבואה מערבית ,קומה  ,20תל אביב ,6129302
טל'  ,03-5445095למפרק 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.
שחר כהן ,עו"ד ,מפרק

4471

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

כתובת
שם החייב
התל  ,18קריית
פולדי רפאל
ביאליק
עארה 0
חדרה אבו
ערערה
הלאל
הדקל ,16/50
ניסים חז'אז'
עכו
הירדן ,4/4
רחל שאש
קריית ים
פיכמן  ,22חיפה
אריה גבריאל
אדוארד שיינזון פבזנר  ,14חיפה
מחל ,56
דינה מתתיהו
תל אביב
בארי  ,67דירה
פטריסיה אד
 ,6נתניה
פופובסקי
חטיבת כרמלי
מעיין חבאני
 ,7דירה ,29
אשדוד
הנביאים ,58
דפנה יעקובי
בת ים
הגפן  ,15אפרת
שלומית קיפגן
סבירסקי ברטה האתרוג ,6
אשדוד
פאולינה
שלמה בן
יהודה הלוי
 ,163אופקים
סלומון
ליאה חננשוילי העצמאות ,12
אשדוד
העצמאות ,60
מרק זיידנוורג
דירה  ,13מגדל
העמק

לשכת
ההוצאה
לפועל שבה
מתנהל מסלול
הפטר
נצרת

מספר התיק
5150660416

מועד אחרון
להגשת
התנגדות לפי
תאריך
סעיף 69י11
הדיון
לחוק
19.6.2017
1.3.2017

לשכת ההוצאה
לפועל שבה
מתקיים הדיון
נצרת

שעת
הדיון
10:00

קריות

1299540129

7.6.2017

11.7.2017

קריות

10:45

קריות

0899900041

5.3.2017

11.7.2017

קריות

09:00

קריות

5168930117

31.5.2017

19.9.2017

קריות

09:00

קריות
קריות
נתניה

0299931100
0299193117
1899952111

3.3.2017
31.5.2017
9.6.2017

25.9.2017
26.9.2017
10.7.2017

קריות
קריות
ראשל"צ

11:00
09:00
10:30

נתניה

1699568109

9.6.2017

10.7.2017

ראשל"צ

09:30

נתניה

1799965101

9.6.2017

10.7.2017

ראשל"צ

11:30

תל אביב

0198663997

13.6.2017

9.11.2017

תל אביב

10:00

תל אביב
תל אביב

0198983127
0198053040

13.6.2017
13.6.2017

7.11.2017
27.9.2017

תל אביב
תל אביב

09:00
11:00

נתניה

2099974042

12.6.2017

10.7.2017

נתניה

12:00

נתניה

1799758101

12.6.2017

6.7.2017

נתניה

09:30

נתניה

1799904074

12.6.2017

3.7.2017

נתניה

09:30
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