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 29ו– 42לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה),
התשל"ה.21975-

בהתאם לסעיף  )4(6לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה שהרכב הוועדה לבחירת שופטים,2
השתנה כדלקמן :במקום "השופטת אסתר חיות  -חברה" יבוא
"השופט סלים ג'ובראן  -חבר".

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתו
של עורך הדין משה יהודה באגף לאיגוד שיתופי שבמשרד
הכלכלה.

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

תוקף השינוי מיום י"ד בתמוז התשע"ה ( 1ביולי .)2015

א' בתמוז התשע"ה ( 18ביוני )2015
(חמ -3-983ה)1
אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה

ו' בתמוז התשע"ה ( 23ביוני )2015
(חמ )3-814

2

איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

ק"ת התשל"ה ,עמ' .1366

מינוי וצו מיוחד

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ד ,עמ' .6890

לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את עורכת הדין אלה אלון
לעוזרת רשם האגודות השיתופיות (להלן  -הרשם) ומקנה לה
את סמכויות הרשם לפי הפקודה לעניין סעיפים ,26 ,)2(14 ,7
 52 ,50-46 ,45-43ו– 53לפקודה ,וכן לעניין תקנות 28א
עד  29לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה),
התשל"ה ,21975-תקנות (5א)( )2ו– 6לתקנות האגודות השיתופיות
(חברות) ,התשל"ג ,31973-וכל סמכויות הרשם לפי תקנות
האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) ,התשל"ב ,41972-וכן
כל סמכויות הרשם לפי תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,51984-ולפי הכללים למינוי מפרקים של אגודות
שיתופיות וקביעת שכרם ,התשנ"א.61991-
1

מינוי מפקחת
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו ,11985-אני ממנה את עובדת האגף לאיגוד שיתופי,
לימור רוזנטל ,למפקחת לגבי העבירות המינהליות המפורטות
בתוספת לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -אגודות
שיתופיות) ,התשס"ד.22003-
א' בתמוז התשע"ה ( 18ביוני )2015
(חמ )3-1923
אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה
1
2

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתה
של עורכת הדין אלה אלון באגף לאיגוד שיתופי שבמשרד
הכלכלה.

ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
ק"ת התשס"ד ,עמ' .84

א' בתמוז התשע"ה ( 18ביוני )2015
(חמ -3-983ה)1

מינוי וצו מיוחד
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את עורך הדין טל בר און לעוזר
רשם האגודות השיתופיות (להלן  -הרשם) ומקנה לו את
סמכויות הרשם לעניין סעיף  43לפקודה.

אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה

1

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתו
של עורך הדין טל בר און באגף לאיגוד שיתופי שבמשרד הכלכלה.

1
2
3
4
5
6

א' בתמוז התשע"ה ( 18ביוני )2015
(חמ -3-983ה)1

מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי

אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה
1

לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק טיפול בחולי נפש,
התשנ"א ,11991-אני ממנה את ד"ר אולג שומייקו ,רישיון מס'
 ,22773לסגן פסיכיאטר מחוזי במחוז הדרום במקומו של ד"ר
מיכאל דוברוסין.2

חוקי א"י כרך א' ,עמ' .336

מינוי וצו מיוחד
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את משה יהודה לעוזר רשם
האגודות השיתופיות (להלן  -הרשם) ומקנה לו את סמכויות
הרשם לעניין סעיפים  43 ,14ו– 44לפקודה ,וכן לפי סעיפים

1

ה' בתשרי התשע"ה ( 29בספטמבר )2015
(חמ )3-658
יעל גרמן
שרת הבריאות
1
2

1

חוקי א"י כרך א' ,עמ' .336

6 972

חוקי א"י כרך א' ,עמ' .336
ק"ת התשל"ה ,עמ' .1366
ק"ת התשל"ג ,עמ' .872
ק"ת התשל"ב ,עמ' .746
ק"ת התשמ"ד ,עמ' .4636
ק"ת התשנ"א ,עמ' .3098

ס"ח התשנ"א ,עמ'  58ועמ' .130
י"פ התשס"א ,עמ' .467

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

מינוי רשות מוסמכת

( )1אינפינטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ המנהלת את -
(א) אינפיניטי השתלמות (קוד גורם במערכת ההוצאה
לפועל ;)1028

לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט1979-
בתוקף סמכותי 1לפי ההגדרה "רשות מוסמכת" שבסעיף 1
לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט( 21979-להלן -
הפקודה) ,אני ממנה בזה את לאה מאושר ואת נחום ווליניץ
לרשות מוסמכת לעניין הפקודה.
מינוים של דוד גרינברג 3ושוש גולדמן - 4בטל.
ד' בתמוז התשע"ה ( 21ביוני )2015
(חמ -3-144ה)1

(ב) אינפיניטי גמל (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל ;)1027
(ג) אינפיניטי פיצויים (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל
;)1029
( )2ק.ה.ר .קרן השתלמות לרוקחים בע"מ (קוד גורם במערכת
ההוצאה לפועל ;)1090
( )3אי.בי.אי .גמל בע"מ המנהלת את -

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
1
2
3
4

י"פ התשי"ג ,עמ' .173
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
י"פ התשס"ו ,עמ' .1621
י"פ התשנ"ה ,עמ' .1284

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב
לפי תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים
של ליטר חלב) ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (9א) לתקנות תכנון משק
החלב (מנגנון לעדכון המחירים המזעריים של ליטר חלב),
התשע"ב ,12012-אני מודיע כי המחיר הרבעוני לרבעון שתחילתו
ביום י"ד בתמוז התשע"ה ( 1ביולי  ,)2015הוא כלהלן:
היחידה

מחיר ליחידה כולל
מחיר ליחידה
בשקלים חדשים ההיטל בשקלים חדשים

ליטר חלב

1.9423

ק"ג חלבון

32.8523

ק"ג שומן

17.6897

ליטר נוזלים

0.1942

1.9746

0.2265

ז' בתמוז התשע"ה ( 24ביוני )2015
(חמ )3-4463

1

שלמה בן אליהו
המנהל הכללי של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
ק"ת התשע"ב ,עמ'  ;1002י"פ התשע"ה ,עמ' .4623

הודעה על אישור צד שלישי מוכר
לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות ,שכר והוצאות),
התשכ"ח1968-
אני מודיע בזה ,בתוקף סמכותי לפי תקנה 4א לתקנות
ההוצאה לפועל (אגרות ,שכר והוצאות) ,התשכ"ח ,11968-כי
חברות המנהלות את הקופות המפורטות להלן אושרו כצד
שלישי מוכר הזכאי לתשלום לפי סעיף 49א לחוק ההוצאה
לפועל ,התשכ"ז:21967-
1
2

(א) אי.בי.אי גמל (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל ;)1286
(ב) אי.בי.אי .השתלמות (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל
;)1287
( )4קו הבריאות  -חברה לניהול קופות גמל בע"מ (קוד גורם
במערכת ההוצאה לפועל .)1281
זכאותו של צד שלישי מוכר לתשלום תחל  30ימים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת
ההוצאה לפועל.
ז' בתמוז התשע"ה ( 24ביוני )2015
(חמ -3-88ה)1
דוד מדיוני
מנהל מערכת ההוצאה לפועל

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה
מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור
תמ"א  /37א - 8 /1 /מערכת הולכת הגז הטבעי
בתוואי סדום  -ירדן
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה,
בישיבתה מס'  ,581מתאריך כ"ה בניסן התשע"ה ( 14באפריל
 ,)2015החליטה על העברת תמ"א /37א :8/1/מערכת הולכת
הגז הטבעי בתוואי סדום  -ירדן (להלן  -התכנית) ,להערות
הוועדות המחוזיות לפי סעיף  52לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-ולהשגות הציבור.
מטרת התכנית :התוויית רצועה להולכת גז טבעי בלחץ
גבוה והמיתקנים ההנדסיים הנלווים לה ,בין תחנת הגז 'סדום
 '2ועד לגבול עם ירדן.
תיאור המקום :מצדו המערבי של כביש  90החל מתחנת
הגז 'סדום  '2המצויה מערבית למפעלי ים המלח עד צומת
נאות הכיכר ,משם מזרחה צפונית לסוללה קיימת ודרומה תוך
הקפת בריכות האידוי הדרומיות (בריכה  )8,9של מפעלי ים
המלח עד לגדר הגבול עם ירדן.
מרחב תכנון מקומי :תמר; רשות מקומית :מועצה אזורית תמר.
גושים וחלקות בתחום התכנית:
חלקות בחלקן

חלק מגוש

סוג גוש

39203

מוסדר

1

39684

מוסדר

6 ,5 ,3 ,2

ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;2132התשס"ט ,עמ' .1236
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התש"ס ,עמ' .282
1

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

6973

חלקות בחלקן

למפקח בטיחות אש אשר לו הסמכויות לפי החוק ,כל אחד
מעובדי הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן  -הרשות)
ששמותיהם מפורטים להלן ,אשר עומדים בתנאי ההסמכה
שנקבעו בסעיף (47א) לחוק:

חלק מגוש

סוג גוש

39685

מוסדר

2

39687

מוסדר

2, 1

39688

מוסדר

2, 1

חיים תמם

39690

מוסדר

3-1

מני דורון

מרדכי טורמן

39691

מוסדר

4-2

טיטיאנה ליבשיץ

זקי לוי

בני אהרוני

אלי דהן

ברוך יונה

טיראן שמר

אלי שרביט

גבי ציוני

יורי נובצקי

גיא חליפי

הכול על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
מקום הצגת התכנית :התכנית האמורה ,נמצאת בארכיב
מינהל התכנון ,משרד הפנים ,קרית בן גוריון ,רח' קפלן ,2
ירושלים ,טל'  ,02-6701556/446ובארכיבי הוועדות המחוזיות
לתכנון ולבנייה:

יוסי דבח

ערן מעודד

נתנאל עוד

מישל אברגיל

יואל פרוינד

משה מזרחי

בירן רוזנברג

גיורא חיון

אופיר בוסני

שמעון אלול

אייל הנדין

דניאל פורטל

מרדכי ארז

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

אילנה שפילברג

איליה רבינוב

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

משה מדיוני

משה יעיש

חיים בר

שוקי מונסנגו

אבי חזן

יורי וולקוב

אליה משה

אדאורד דוידוב

בני כהן

שמעוני יצחק

ציפי אלון

יניב חן

אלכס קובלנקו

אילן אביטן

מחוז הצפון  ,בניין סיטי  ,1אזור תעשיה ג' ,רח' מעלה יצחק ,29
נצרת עילית ,טל' .04-6508553
מחוז חיפה  ,רח' פל–ים 15א ,מבנה ב' ,קריית הממשלה ,חיפה,
טל' .04-8633451/2
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91ת"ד  ,150רמלה ,טל' .08-9788459/61
מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125קריית הממשלה ,תל אביב,
טל' .03-7632603

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש .מידע
נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד הפנים http://
.www.moin.gov.il
כל המעוניין בקרקע ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו
והשגותיו לתכנית בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו
בעיתונות למזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,משרד
הפנים ,ת"ד  ,6158ירושלים  ;9195016הפנייה למועצה הארצית
תהיה בכתב ,בשלושה העתקים ותכלול פרטי התקשרות
מלאים (כתובת ,טלפון ,פקסימילה ,טלפון נייד ,דואר אלקטרוני);
הפנייה תלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך
לכך בחוק או על פיו.
כ"א בסיוון התשע"ה ( 8ביוני )2015
(חמ -3-697ה)2
שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים
יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

הסמכת מפקחי בטיחות אש
לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (47א) לחוק הרשות הארצית
לכבאות והצלה ,התשע"ב( 12012-להלן  -החוק) ,אני מסמיך
1
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שי בנימין

מרק חרמץ

דוד סבניצר

סיגלית אטל

דוד מאיר

דני אליהו

משה דהן

שמעון טויטו

אלכס יפרמוב

אבנר אלימלך

זוהר בנימין

ויסאם פרג'

יעיש אביטן

סלמן חיר

ליזמי דני

לודמילה אפשטיין

מרדכי קרויטרו

אורלי רוטר

משה אלון

סבטלנה שניידרמן

אליהו דרעי

רונן שטרית

לילך סאלמה

סער עודי

אורן דנן

ברוך לוי

יעקב אדרי

רפי לחיאני

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

מרדכי וקנין

חיים דהן

רעיה וסרמן

סטיב תורג'מן

סיוון פרימוביץ

אייל אופיר

יורם כהן

ויקטור שמואל

הסמכה זו תקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו ברשות
הארצית לכבאות והצלה.
י"א בכסלו התשע"ה ( 3בדצמבר )2014
(חמ )3-4949
שחר איילון
נציב כבאות והצלה

אליהו דרעי

פיני חיים

מרגריטה שושן

לאוניד ריבקין

הסמכת מפקחי בטיחות אש

ציון שאול

דניאל שמעיה

לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב2012-

לירון ינקוביץ

בתוקף סמכותי לפי סעיף (47א) לחוק הרשות הארצית
לכבאות והצלה ,התשע"ב( 12012-להלן  -החוק) ,אני מסמיך
למפקח בטיחות אש אשר לו הסמכויות לפי החוק ,כל אחד
מעובדי הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן  -הרשות)
ששמותיהם מפורטים להלן ,אשר עומדים בתנאי ההסמכה
שנקבעו בסעיף (47א) לחוק:

שמי מונזר
מאיה קסקי

תוקפה של הסמכה זו מיום כינון הרשות בהתאם לחוק,
וכל עוד המוסמך משמש בתפקידו ברשות.
י"א בכסלו התשע"ה ( 3בדצמבר )2014
(חמ )3-4949
שחר איילון
נציב כבאות והצלה

הסמכת מפקחי בטיחות אש
לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (47א) לחוק הרשות הארצית
לכבאות והצלה ,התשע"ב ,12012-אני מסמיך כל אחד מעובדי
הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן  -הרשות) ששמותיהם
מפורטים להלן למפקח בטיחות אש:

יוסי כהן
יפעת ארליך

פוגל אברהם

ציון אסייג

מוסלי אהרון

ארקדי בזומניק

מליחי דניאל

ארנסטו סמר

עמרני אבירם

איציק אלחרר

אוקון חדווה

אילן כהן

עדי למפרט

מיכל בן שבת

אשור עמרי

ריאד טרביה

שרה ארייך

ניסים בוזגלו

בלנדין אלכסיי

יחיאל שמו

גל פנחס

חן פרץ

אורי צ'בוטרו

דוד ביטון

יורי לידג'ינסקי

עמירם קריספיל

אטיאס דני

אמנה חסנין

רוני פתאל

אושרת קריספיל

בן עזרא אהוד

ראובן אזואלס

דני דיאי

הגר הדס בן עמי

שמואל מרדכי

דניאל תורג'מן

יוסי בן שמחון

ענבר ברוכיאל

אלי ג'ריפי

ראובן בר אל

גבי דביר

אילנית אליאס

אבו לבדה מחמד

מורן מרדכי

דניאל דינר

שמואל גולדשטיין

אביב שמואל

יששכר אלישע

דודו וענונו

גואל נגר

אקוע יוסף

אירה בנדרסקי

חמד מחג'אנה

דיאנה חדד

גיא דקל

אנה שפירו

אלה ליבשיץ

יאנה בביוף

פריד אסתי

חן לייבוביץ

יוסי מלכה

ענת כהן ברוך

פיניאן ליאור מאיר

שלומי עובדיה

ערן עמר

שמרית פורטל

עבד אלבאקי סאמר

אלון מילוא

שטרית דוד

סופר ארז

איציק בן דוד

יוגב מלאך

נאיף אלזיאדנה

איברהים יומנא

דרור גולן

עזרא מורד

חגית מנחם

אשריאל אביזמר

בני חכם

ארז צור

שלום אביטן
		

אביב במני
1

איתן סוקולובסקי

ציון סינואני
ליאור מסורי

1
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ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

6975

דן ברמסון

חנניב רוברט

יואל נחום

אשר גרשוני

עמנואל מושייב

שמעון כחלון

רונן וולך

מתי שטרית

שלמה לביא

שמעון גמליאל

שמעיה גבריאל

ניסן זריהן

יניב כותה

אלון שבתאי

דורון נתנאל

מתי זיקרי

נעמי כהן

רמי אברהם

חזי יהורם

צחי לוי

רמי מזרחי

אלי פרץ

יפרח אליהו

סופיה ציצלוק

גיל נתיב

ליאת מור יוסף

ראובן יצחק

ולרי בורלקוב

לידיה טוברסקי

גבאי יעקוב

מישל עמר

ולדימיר ורלינסקי

אדאורד קריבושייב

אבי הרוש

אבי בראשי

חיים דדוש

גבי פרחי

דוד לוי

זאהר עבדאלה

ישראל ערוסי

צ'יקו משה לוי

שלומי נגב

אהרון הרצל

רענן משה

יצחק שירזי

לירן כהן

ויקטור בן דוד

שמואל ינון

ליזי מסקלצ'י

יהודה קסנטני

אסולין דוד

צבי שמואל

גרגורי סברדלוב

דני אנגל

ונונו אבי

שמעון ויצמן

רינה בר און

תוקפה של הסמכה זו מיום כינון הרשות בהתאם לחוק,
וכל עוד המוסמך משמש בתפקידו ברשות.
ג' בטבת התשע"ה ( 25בדצמבר )2014
(חמ )3-4949
שחר איילון
נציב כבאות והצלה

הסמכת מפקחי בטיחות אש
לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (47א) לחוק הרשות הארצית
לכבאות והצלה ,התשע"ב( 12012-להלן  -החוק) ,אני מסמיך
למפקח בטיחות אש אשר לו הסמכויות לפי החוק ,כל אחד
מעובדי הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן  -הרשות)
ששמותיהם מפורטים להלן ,אשר עומדים בתנאי ההסמכה
שנקבעו בסעיף (47א) לחוק:

1

יעקוב מאסטי

שמואל חדשי

אפרימי אברהם

גיא בן יהודה

יאיר אלקיים

תמיר ארז

עמוס סבג

רוני יעקב

שחר צאירי

צביה קיטנר

אופיר בן סימון

יורי קוטיק

חזי לוי

אלי מרציאנו

עמית גולדמן

עדן רחמים

משה אבוטבול

איתן קוממי

משה ברקוביץ
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אבי אטיאס

יפרח יוסי

יחיאל לדני

גירון ישראל

צביקה מויאל

עובדיה דוד

מיכאל סנסורה

אבי כהן

גבי אזולאי

יוסף עמרנה

יגאל זוהר
תוקפה של הסמכה זו מיום כינון הרשות בהתאם לחוק,
וכל עוד המוסמך משמש בתפקידו ברשות.
א' בסיוון התשע"ה ( 19במאי )2015
(חמ )3-4949
שחר איילון
נציב כבאות והצלה

מינוי מפקחים ברשות המקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,11985-אני ממנה את עובד
המועצה האזורית עמק חפר ,טל רותם ,למפקח לגבי עבירות לפי
חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים ,התשנ"ז ,21997-אשר נקבעו
כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
 עבירת נהיגה ברכב בחוף הים) ,התשס"א ,32001-שנעברובתחומה של המועצה האזורית עמק חפר.
תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל
המתמנה לעבוד במועצה האזורית עמק חפר ,לפי המוקדם
שבהם.
כ' בסיוון התשע"ה ( 7ביוני )2015
(חמ )3-1923
רני אידן
ראש המועצה האזורית עמק חפר
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
 2ס"ח התשנ"ז ,עמ' .84
 3ק"ת התשס"א ,עמ' .1060

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

מרחב תכנון מקומי אונו

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'
 - 39927דימונה - 40187 ,40183 ,40182 ,אילת - 401005 ,נגב
( ,)N-95הוצגו ביום ח' בסיוון התשע"ה ( 26במאי  )2015למשך
 30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר
הדרום ,קריית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בלשכת
הממונה על מחוז הדרום ,משרד הפנים ,רח' התקווה  ,4באר
שבע ,בעיריית אילת ובעיריית דימונה.
ח' בסיוון התשע"ה ( 26במאי )2015
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אונו ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס'
 ,"508-0270892החלפת מיקום שטח למגורים ושטח ציבורי
פתוח ,מתחם ישעיהו ,שינוי לתכניות קא ,422/תממ ,284/קא/
מק.215/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ,רח' ישעיהו -
גוש  ,6496חלקות  281 ,279 ,278בשלמותן ,ח"ח .283 ,282 ,280
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת ייעודי קרקע במתחם
ישעיהו ,על ידי :א) איחוד וחלוקה מחדש בלא הסכמת הבעלים
ובלא שינוי בסך כל השטחים בייעודים השונים; ב) מתן זיקת
הנאה למעבר לכלל הציבור כמסומן בתשריט ,כדי לאפשר
מעבר חופשי לכלל הציבור לשטחים הפתוחים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אונו ,רח' יצחק רבין  ,41קרית אונו,
טל'  .03-5311166העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,רח' דרך מנחם בגין ,125
תל אביב ,טל' .03-7632580
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
" ,"508-0253070שינוי לתכניות מיתאר תממ ,183/תממ66/א,
קא.413/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ,רח' רחבת
הביטחון  ,14-4רח' צה"ל  - 102-90גוש  ,6490חלקות .251 ,250
מטרות התכנית :א) מתן אפשרות לבנייה לפי קא413/
תוך שינוי המרחקים המינימליים מגבול המגרש לפי הבינוי
המוצע לבניית הרחבות ובכלל זה ממ"דים; ב) חיזוק הבניינים
הקיימים ,הרחבת הדירות הקיימות כולל ממ"דים ,בנייה
בקומת עמודים ,תוספת  2קומות וקומת גג חלקית לפי תמא38/
ותכנית קא 413/והתכניות התקפות; ג) קביעת מספר הקומות
במגרש 7 :קומות כולל קומת קרקע  +קומת גג חלקית; ד) הקמת
קומות מרתף משותפות לשתי החלקות .יותר קו בניין תת קרקעי
( )0בין החלקות לצורך זה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.2.2015ובילקוט הפרסומים  ,6996התשע"ה ,עמ' .3809
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אונו ,רח' יצחק רבין  ,41קרית אונו ,טל'  ,03-5311166וכן
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך
מנחם בגין  ,125תל אביב ,03-7632573 ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס'  ,"302-0127472שינוי
לתכניות חד1001/ג ,חד ,765/חד/מק450/ו ,חד450/ג ,חד450/ה,
חד ,850/חד ,947/חד.1001/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רחובות
רמב"ם ותרנ"א -גוש  ,10036חלקה  292בשלמותה; גוש ,10037
חלקה  89בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :ניוד  38מ"ר שטח עיקרי מחלקה 89
בגוש  10037לחלקה  292בגוש .10036
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
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המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' .04-6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8616205
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון ,ת"ד  ,241עארה  ,30025טל' .04-6351789
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,חיפה ,טל' .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת

מרחב תכנון מקומי עירון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
 ,"302-0075358שינוי לתכנית חד.813

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,בין הרחובות
השושנים וחיפה  -גוש  ,7727חלקה  69בשלמותה; גוש ,7730
חלקה  78בשלמותה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' ען/מק ,"1233/שינוי לתכנית מיתאר
ען.124/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר ערערה  -גוש
 12166מוסדר ,חלק ,חלקה  30בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית :התכנית מגדילה את מספר
יחידות הדיור המרבי המותר במגרש מ– 5יח"ד ל– 6יח"ד ומשנה
הוראות בנייה ,על ידי :א) הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי המותר
במגרש מ– 5יח"ד ל– 6יח"ד; ב) הגדלת תכסית הקרקע מ– 30%במצב
מאושר ל– 40%במצב מוצע; ג) הגדלת אחוזי הבנייה מ– 40%במצב
מאושר ל– 46%במצב מוצע; ד) שינוי במרחק המינימלי המותר בין
שני מבנים מ– 8מ' במצב מאושר ל– 3מבנים במצב מוצע.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.6.2014ובילקוט הפרסומים  ,6832התשע"ד ,עמ' .6659

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.11.2014ובילקוט הפרסומים  ,6905התשע"ה ,עמ' .475

(" )2תכנית מיתאר מס'  ,"354-0143024שינוי לתכנית מיתאר
ען/מק.1143/

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' ,04-6303728
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח'
פלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8616205וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל–פחם  -גוש
 ,20413ח"ח .80-78 ,21 ,20 ,3 ,2

צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מס'  ,"354-0136861שינוי
לתכניות מיתאר ען ,125/ען/במ ,359/ען/מק.710/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה אל ג'רבייה -
גוש  8780מוסדר ,חלק ,ח"ח  ;21 ,19-17 ,11 ,7גוש  8781מוסדר,
חלק ,ח"ח .17 ,13 ,12 ,10 ,9
עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת דרך והארכתה לצורך
חיבורה לדרך מאושרת; ב) שינוי בקווי בניין; ג) שינוי בהוראות
בדבר בינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
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עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה חדשה בלא הסכמת
הבעלים; ב) שינוי בקווי בניין בדבר מבנים קיימים;
ג) שינוי בהוראות בדבר בינוי.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי הוראות בדבר בינוי;
ב) שינוי קווי בניין בדבר בנייה קיימת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.1.2014ובילקוט הפרסומים  ,6756התשע"ד ,עמ' .3824
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,חיפה ,טל' ,04-8633448
וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
נאדר יונס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון
מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס'
 ,"353-0309252שינוי לתכנית ש.938/
שם התכנית :שינוי קווי בניין בגוש  ,10151חלקה  5למבני
ציבור בבנימינה.
סיווג התכנית :תכנית מפורטת.

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בנימינה  -גוש
 ,10151חלקה  5בשלמותה ,ח"ח  ;153שטח התכנית 1.461 :דונם.
מטרות התכנית :א) הקטנת קווי בניין נקודתית לצורך
הצבת מבנים יבילים זמניים; ב) קביעת הוראות בינוי.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי לרח'
הנרקיס מ– 5מ' ל– 1מ' נקודתית לצורך הצבת מבנים יבילים
זמניים; ב) שינוי קו בניין צדי למגרש גובל מ– 3מ' ל– ;0ג) שינוי
קו בניין צדי לשצ"פ מ– 3מ' ל– 0.8מ' ו– 2.1מ' נקודתית לצורך
הצבת מבנים יבילים זמניים; ד) קביעת הוראות בינוי בהתאם
ולפי נספח הבינוי המהווה חלק מתכנית זו.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה השומרון,
רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב ,טל'  .04-6305522העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד'
הפלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ארנון גלעדי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 423-0157206
שם התכנית :הר/מק37/302/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון מופקדת "תכנית מס'  ,423-0157206הר/
מק ,"37/302/שינוי לתכניות הר ,1/302/הר ,2/302/הר,3/302/
הר/160/ת ,4/הר/17/600/א ,4/הר/במ.600/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח'
הגולן  ,9שכ' גיל עמל  -גוש  ,6653חלקה .231
מטרות התכנית :א) תוספת יחידת דיור לחלקה מ– 2ל–;3
ב) תוספת שטח עיקרי כהקלה לחלקה; ג) שינוי קווי בניין;
ד) שינוי בעומק חצרות אנגליות בבניין  Bשבחלקה.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יחידת דיור לצד
המזרחי (בניין  Bשל החלקה) ובסך הכול  3יח"ד לחלקה; ב)
תוספת שטח עיקרי  6%הקלה; ג) קביעת הוראות בנייה; ד)
שינוי קו בניין קדמי מזרחי לכיוון רח' המעגל מ– 7מ' ל– 5מ';
ה) שינוי בעומק חצרות אנגליות בבניין  Bשל החלקה מ– 1.5מ'
מרצפת קומת קרקע לעומק רצפת המרתף.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון ,רח' בן גמלא  ,28הוד השרון  ,45265טל'
 .09-7759666העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 423-0238774
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון מופקדת "תכנית מס'  ,423-0238774הר/
מק/6/367/מז" ,שינוי לתכניות הר ,1002/הר/160/ת ,4/הר,6/367/
הר/מק/160/ת/8/ב ,הר.3/367/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח'
הידיד  - 5גוש  ,6566חלקה .46
מטרות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים;
ב) שינוי קווי בניין; ג) קביעת בינוי מנחה; ד) שינוי גודל מגרש
מינימלי שניתן להקים עליו בית; ה) תוספת יח"ד אחת לכל
החלקה ,בלא תוספת זכויות בנייה; ו) הקלה ותוספת שטח של
 6%לכל החלקה; ז) שינוי גודל מגרש מינימלי שניתן להקים
עליו בריכת שחייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת החלקה ל– 2מגרשים
(תאי שטח) שווים; ב) שינוי קווי בניין :אחורי מ– 6מ' ל– 5מ'
וקווי בניין צדיים מ– 4מ' ל– 3מ'; ג) יותרו  2יחידות צמודות בכל
מגרש ,סך הכול  4יחידות במקום  3יחידות הקבועות בתכנית
שבתוקף; ד) גודל מגרש מינימלי ל– 2יחידות דיור שניתן להקים
בית דו–משפחתי ,כלומר  706מ"ר; ה) גודל מגרש מינימלי
שניתן להקים בריכה הוא  350מ"ר; ו) קביעת בינוי מנחה;
ז) תוספת זכויות בנייה :שטח עיקרי של  82.72מ"ר לכל החלקה
בגין  6%הקלה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון ,רח' בן גמלא  ,28הוד השרון  ,45265טל'
 .09-7759666העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
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מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
 ,"411-0112318איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים כולל
טבלאות איזון (מתחם התמר) (שינוי מס' יד/מק/6185/א),
בהתאם לתכניות תמא ,2/4/יד.6185/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד-מונוסון ,נווה
מונסון תמר נ"א ,מתחם התמר  -גוש  ,6502חלקות ,231 ,132
 319 ,318 ,276 ,275 ,273-261בשלמותן ,ח"ח  ;274גוש ,6503
חלקות  86 ,80בשלמותן ,ח"ח ;93 ,91 ,89 ,85 ,81 ,77 ,72 ,34-31
גוש  ,6697ח"ח .85 ,65
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה מחדש בלא הסכמת בעלי
הזכויות במקרקעין של השטח המוגדר בתכנית כשטח לאיחוד
וחלוקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.5.2013ובילקוט הפרסומים  ,6575התשע"ג ,עמ' .4037
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון ,רח' מרבד הקסמים  ,6ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד' הרצל ,91
קריית הממשלה ,רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעלה מקליס
יושבת ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
 ,"4100151746שינוי לתכניות  ,2000 ,17/1209כפיפות לתכנית
במ.14/2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
יהושע שטמפפר  ,76רח' הקונגרס  - 1גוש  ,6355חלקה 114
בשלמותה.
מטרת התכנית :יצירת תכנית להקמת בניין מגורים ,הרחבת
דרך.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין :קדמי מערבי
ל– 2.8מ' ,צדי מזרחי ל– 3.6מ' ול– 3מ' לקיר אטום ,צדי דרומי
ל– 3מ' לקיר אטום לקומות א-ה 4 ,מ' לקומה ו; ב) תוספת יח"ד
ל– 11יח"ד; ג) תוספת קומות :ל– 5קומות על עמודים  +קומה
שישית חלקית; ד) הרחבת דרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.1.2015ובילקוט הפרסומים  ,6981התשע"ה ,עמ' .3302
ניתן לראות את התכנית במחלקת מידע בעיריית פתח
תקוה בקביעת תור מראש ,בטל'  ,03-9053111ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אוריאל בוסו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' ,"4100233262
שינוי לתכנית  ,1254כפיפות לתכנית .2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' ועד
ארבע ארצות  - 39גוש  ,6319חלקה  267בשלמותה.

הודעה בעניין תכנית מיתאר מס' 414-0140681

מטרות התכנית :א) תוספת שימוש למבנה קיים במגורים א
למסחר ,מספרה בצדו המערבי של המגרש; ב) קביעת תנאים במבנה;
ג) הריסת סככות מחוץ לגבולות המגרש.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף (106ב) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי ביחס לתכנית מיתאר מס'
" ,414-0140681רח/מק ,"59/400/רח' מורדי הגטאות ,רח' סירני,
רח' סמטת התמר ,שינוי לתכניות /1000א/750 ,400 ,א/800 ,א,
/800א ,1/כפיפות לתכניות /2000ב ,1/מק/2000/יב ,תמא.2/4/

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במחלקת מידע תכנוני
בבניין העירייה לפי זימון תורים מראש ,בטל' ,03-9053111
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .ניתן
לעיין גם באתר של עיריית פתח תקוה ,בדרך הבאה :הנדסה
 מרכז מידע תכנוני  -איתור תכניות בניין עיר .כל מעונייןבקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,בניין עיריית פתח
תקוה ,רח' העלייה השנייה  ,1קומה  ,4חדר  ,326פתח תקוה,
טל'  .03-9053111שעות קבלת קהל :בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות
 ,12.00-8.30ביום ג' בשעות .18.00-16.00

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח'
מורדי הגטאות ,רח' סירני ,סמטת התמר ,בית מס'  ;3גבולות
התכנית :רח' מורדי הגטאות ,בין בית מס'  22לבית מס'  ,24רח'
סירני ,הכניסה לחלקה היא מרח' סירני בין בית מס'  34לבית
מס'  - 36גוש  ,3655חלקה  ;36גוש  ,3658חלקות ,418 ,397 ,200
 ;419גוש  ,3700חלקות  ;520 ,180 ,164גוש  ,3701חלקות ;3-1
גוש  ,3703חלקות .236 ,225 ,218 ,200 ,93 ,55 ,50 ,47 ,46 ,28
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מרחב תכנון מקומי רחובות

מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
עיקרי הוראות התכנית :א) התכנית באה ליצור מגרש
למבנים ומוסדות ציבור לצורך הקמת גני ילדים ,מעון יום,
מועדון באמצעות איחוד וחלוקה של מגרשי שב"צ ושצ"פ
בבעלות העירייה וכן להסדיר מצב קיים של מגרשים המיועדים

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

לשב"צ ומשמשים בפועל כשצ"פ; ב) קביעת זכויות והוראות
בנייה במגרש המיועד למבנים ומוסדות ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט  .www.rehovot.muni.ilכל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות .העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,
רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אם לא יתקבלו התנגדויות לתכנית בתוך המועד הנ"ל,
התכנית תאושר ותפורסם למתן תוקף.
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
מס'  ,416-0263731רע/מק ,827/רח' יעקב דורי 21
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס'
 ,416-0263731רע/מק ,"827/רח' יעקב דורי  ,21שינוי לתכנית
רע/במ ,2005/כפיפות לתכנית רע292/1/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,רח' יעקב
דורי  ,21מגרש משותף עם יעקב דורי  - 19גוש  ,6582ח"ח .464
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  132מ"ר שטחי שירות
מתחת למפלס הכניסה הקובע הכוללים מחסנים ,לובי ,חדרי
מדרגות ומעברים ,חדר אשפה ומערכות טכניות; ב) תוספת
 304מ"ר שטח חניה מתחת למפלס הכניסה הקובע; ג) תוספת
 112מ"ר שטחי שירות מעל למפלס הכניסה הקובע הכוללים
לוביים ומעברים ,חדרי מדרגות ,מרפסות שירות ומערכות
טכניות; ד) שינוי מס' הקומות וחלוקת הדירות ,מ– 8יח"ד
בגובה ק  + 2 +ג ל– 9יח"ד בגובה ק  3 ,2 +יח"ד בכל קומה;
ה) קביעת קו בניין למרפסות צדי מערבי  3.15מ'; ו) הגדלת
תכסית הבניין מ– 30%ל–.40%
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה ,טל'  .09-7610516העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' זמ/מק ,"3/2/45/598/שינוי לתכנית
זמ ,2/45/598/בהתאם לתכנית תח2/45/598/07/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גן יבנה ,רח' העצמאות - 25
גוש  ,557חלקה .139
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין קדמי וצדי בעבור פרגולה
בלבד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.7.2013ובילקוט הפרסומים  ,6629התשע"ג ,עמ' .6890
(" )2תכנית בניין מפורטת מס'  ,"453-0117556שינוי לתכניות
זמ/מק ,21/518/זמ/מק ,1/21/518/כפיפות לתכניות זמ,500/
זמ ,500/5/זמ.800/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גדרה ,רח' הורוביץ ,33
המגרש גובל בצדו הצפוני במגרש למבנה ציבור ששטחו
כ– 1.3דונם .בצדו המזרחי ,מערבי ודרומי במגרשי מגורים
דומים; גוש  ,3872חלקה .167
מטרות התכנית :א) שינוי בקו בניין צדי; ב) הגדרת זיקת
הנאה למעבר רגלי ולמעבר רכב.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין צדי (צפוני)
מ– 3מ' ל– 0.90ס"מ; ב) הגדרת זיקת הנאה למעבר רגלי
למגרש המערבי ,וזיקת הנאה לרכב ל– 2יח"ד במגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.6.2014ובילקוט הפרסומים  ,6829התשע"ד ,עמ' .6505
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה ,בניין מרכז ביל"ו ,צומת עקרון (על כביש
 ,)411וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ישראל לוברבום
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה
מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר אישור תכנית
שם התכנית :תחנת תדלוק  -ניצני עוז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  109לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-שהואצלה לי על ידי שר הפנים ,אני מאשר
את "תכנית מס' צש/מק ,"15/22/5/שינוי לתכניות צש,0/2/0/
צש ,125/משמ.155/
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התכנית היא תכנית מפורטת.
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ניצני עז ,רח' ניצני
עוז  -גוש  ,8165ח"ח .5-3
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :א) איחוד וחלוקה
בהסכמת בעלי הקרקע; ב) שינוי ייעוד קרקע חקלאית לתחנת
תדלוק מדרגה ב; ג) שינוי קו בניין קדמי מזרחי מ– 5מ' ל– 2מ'
לסככת תדלוק; ד) הרחבת דרך.
רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
 ,"412-0206342שינוי לתכניות צש ,0/2-0/צש.68/2-0/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבול מזרחי של כפר הס
 גוש  ,7753חלקה .37עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין כמסומן
בתשריט; ב) שינוי הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6952התשע"ה ,עמ' .2157
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב השרון ,ימי קבלת קהל בימים ב' ,ג' ,ה' ,בשעות
 ,11.30-8.30טל'  ,09-7960200וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עמיר ריטוב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב השרון
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 451-0316406
שם התכנית :הוספת שימוש למסחר ושינוי בקווי בניין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס'  ,"451-0316406שינוי
לתכנית אפ/במ.39/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ג'לג'וליה ,קואורדינטה
 ,673.218 :Xקואורדינטה  ;196.112 :Yגוש  ,7506ח"ח  ;6 ,5מגרש
 6/1לפי תכנית אפ/במ.39/
מטרות התכנית :א) הוספת שימוש למסחר; ב) קביעת
קווי בניין; ג) הוספת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות תת–
קרקעיים; ד) הוספת  1יח"ד.
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עיקרי הוראות התכנית :א) הוספת  25%מסך כל שטחי
בנייה מאושרים לשימוש מסחר בקומת קרקע; ב) הוספת
 50מ"ר שטחי בנייה עיקריים ו– 380מ"ר שטחי שירות תת–
קרקעיים; ג) הוספת  1יח"ד ,סך הכול  4יח"ד על המגרש;
ד) קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע; ה) קביעת
 60%תכסית בנייה; ו) העברת שטחי בנייה בין הקומות שמעל
לקרקע; ז) קביעת הוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
פרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,רח' ע' אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם ,טל'  .03-9370241העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 451-0169227
שם התכנית :שינוי הוראות וזכויות בנייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס'  ,"451-0169227שינוי
לתכנית ק ,1/3000/כפיפות לתכנית תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם ,קואורדינטה
 ,669.223 :Xקואורדינטה  ;198.121 :Xגוש  ,8869חלקה  ,59ח"ח ;58
מגרשים  58/1 ,59לפי תכנית ק.1/3000/
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים,
קביעת קווי בניין ,תוספת יחידות דיור ,תוספת  3קומות ,תוספת
שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות תת–קרקעיים.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה למגרשים
בהסכמת הבעלים; ב) קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט מצב
מוצע; ג) אישור  6קומות במקום  3קומות; ד) הוספת  8יח"ד,
סך הכול  14יח"ד; ה) הוספת  100מ"ר שטחי בנייה עיקריים;
ו) הוספת  807מ"ר שטחי שירות תת–קרקעיים; ז) קביעת
הוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
פרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,רח' ע' אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם ,טל'  .03-9370241העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 451-0281477
שם התכנית :שינוי קו בניין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס'  ,"451-0281477שינוי
לתכנית ק ,1/3000/כפיפות לתכנית תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם,
קואורדינטה  ,668.551 :Xקואורדינטה  ;198.018 :Yגוש ,8875
ח"ח  ;145 ,130-128מגרש  129/1לפי תכנית ק.1/3000/
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) אישור קווים למבנה הקיים
בהתאם למצב הקיים; ב) שינוי הוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
פרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,רח' ע' אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם ,טל'  .03-9370241העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אורית רישפי
יושבת ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה קסם

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
 ,"0215202-222שינוי הוראות וזכויות בנייה ,רח' ירדן  ,72שינוי
לתכניות /1ג/במ/1 ,290/ג/במ.55/

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,רח' צאלים  ,1טל' ,04-9596095
פקס'  ,04-9591668דוא"ל ,vaada@yoqneam.org.il :ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה,
נצרת עילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עירית טלמור
מהנדסת העיר יקנעם עילית
מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כרמיאל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ,"208-0246645
שכ' רמיה ,שינוי בהוראות בינוי ,שינוי לתכנית ג.9669/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל ,שכ' רמיה
 גוש  ,19869חלקות  47 ,46 ,41-37 ,32-4בשלמותן ,ח"ח .36עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות בינוי של תאי
השטח המיועדים למגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כרמיאל ,שד' קק"ל  ,100טל'  .04-9085674העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל
מרחב תכנון מקומי מעלות-תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית,
רח' ירדן  - 72גוש  12568חלקי ,חלקה  105בשלמותה; שטח
התכנית.709 :

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
 ,"223-0244731שינוי בהוראות ומגבלות בנייה במגרש לאולם
ספורט ,מעלות-תרשיחא ,שינוי לתכניות ג ,17494/ג.9879/

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בנייה לפי
סעיף 62א .לתיקון  101לחוק שינוי קווי בניין והגדלת אחוזי
בנייה בעבור יח"ד אחת במבנה קיים ברח' הירדן  ,72ולצרכים
כדלקמן :א) הגדלת אחוזי בנייה בעבור חלל קיים בקומת מפלס
הדרך; ב) שינוי קו בניין אחורי להסדרת מרפסת מקורה וקיימת
במפלס הקומה השנייה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות-תרשיחא
 גוש  ,18599חלקה  11בשלמותה; גוש  ,18734חלקות 10 ,9בשלמותן.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין והוראות בעבור הקמת
אולם ספורט ,בלא שינוי באחוזי הבנייה המותרים לפי התכנית
התקפה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.10.2014ובילקוט הפרסומים  ,1233התשע"ה.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין במגרש לפי
המצב המתוכנן בשטח; ב) הגדלת תכסית הקרקע מ–45%

מטרות התכנית :א) שינוי קו בניין; ב) הגדלת זכויות בנייה.

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,
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ל– ;55%ג) ניוד  20%משטחי הבנייה ממתחת למפלס כניסה
אל מעל מפלס הכניסה ,בלא שינוי באחוזי הבנייה הכוללים;
ד) הגדרת מספר הקומות ושינוי גובה הבניין; ה) שינוי גודל
מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.12.2014ובילקוט הפרסומים  ,6939התשע"ה ,עמ' .1771
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות-תרשיחא ,ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595קריית
הממשלה ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות-תרשיחא
מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס'  ,"210-0224246שינוי לתכניות ג,851/
ג/במ.15/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה ,רח' נחליאלי - 2
גוש  ,18161חלקה  ,192ח"ח .210 ,209
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בינוי במגרש  1של תכנית
ג/במ ,15/בלא שינוי בסך כל הזכויות המותרות בתכנית
ג/במ ;15/ב) שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית; ג) הוספת
קומות מעל למספר הקומות המותר לפי תכנית ,לפי תקנות
התכנון והבנייה; ד) הוספת דירות מגורים לפי תקנות
התכנון והבנייה; ה) שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים
בלא שינוי בסך הכול.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.2.2015ובילקוט הפרסומים  ,7003התשע"ה ,עמ' .4053
(" )2תכנית מפורטת מס'  ,"210-0253534שינוי לתכניות ג,10715/
ג ,851/ג/במ.103/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה ,רח' העלייה 45
 גוש  ,18165חלקה .93עיקרי הוראות התכנית :תוספת זכויות בנייה ושינוי קווי
בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.2.2015ובילקוט הפרסומים  ,7003התשע"ה ,עמ' .4053
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה ,שד' הגעתון  ,19נהריה ,טל' ,04-9879891
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי
לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה

6 984

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס'
 ,"211-0259549שינוי לתכניות ג ,2634/ג ,9000/ג.10127/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16508
חלקה .97
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי הבניין לפי הקיים;
ב) קו בניין צדי מזרחי יהיה אפס בקומת קרקע המשמשת לחניה
בלבד ,שאר הקומות יהיו בנסיגה של  3מ'; ג) כיסוי קרקע יהיה
 ;70%ד) שאר הוראותיה של תכנית ג 9000/ממשיכות לחול.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  .04-6459203המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,17000
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' ,"211-0229260
שינוי לתכנית ג/ב/מ.202/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16531
ח"ח  ;1גוש  ,16533ח"ח .5
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין קדמי לחניה
תת–קרקעית; ב) שינוי בקו בניין אחורי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.9.2014ובילקוט הפרסומים  ,6925התשע"ה ,עמ' .1234
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל' ,04-6459203
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
קריית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
עלי סלאם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

לתכנון ולבנייה אצבע גליל ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס'
מק ,"259-0254193/שינוי לתכנית מיתאר ג.9334/

לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס'
בבכמק."8/14/19786

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חצור הגלילית  -גוש
 ,14052חלקות  ,45-43ח"ח .47

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בענה  -גוש 18974
(מוסדר) ,ח"ח .8 ,7

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין; ב) שינוי
בקביעת גובה המבנים ומספר הקומות; ג) שינוי הוראות בינוי
למבנים (ביטול דירוג וחלוקה למבנים צמודי כביש  10ומבנים
צמודי שפ"פ) ,כל זאת בלא שינוי בסך זכויות הבנייה ו/או
בשימושים המותרים.

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמה;
ב) שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים; ג) שינוי קווי בנייה;
ד) הוספת קומות.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון,
חצור הגלילית ,טל'  .04-6800077המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קריית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל'
.04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם,
טל'  .04-9027501העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'
.04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
סאמי אסעד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
אג/מק ,"098/16101/שינוי לתכנית אג/מק.098/16101/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס'
גא/מק ,"2/14/שינוי לתכנית ג.14093/

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) שינוי
הוראות בינוי; ג) שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ביר אל–מכסור  -גוש
 ,10361ח"ח .4

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.1.2015ובילקוט הפרסומים  ,6969התשע"ה ,עמ' .2921

עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קווי בניין בהתאם למסומן
בתשריט.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון לבנייה אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון ,חצור
הגלילית ,וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' .04-9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חצור הגלילית  -גוש
 ,14156חלקות  ,146-39 ,36 ,34-32 ,28-14ח"ח .35

ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

6985

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גולן מופקדת "תכנית מפורטת מס' גו/מק,"01/9960/
שינוי לתכנית ג.9960/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני יהודה  -גוש
 ,200001ח"ח .2
עיקרי הוראות התכנית :א) התאמת ייעודי הקרקע למצב
הקיים; ב) ניוד מגרש מס'  21והחלפה עם שצ"פ; ג) שינוי מיקום
שטח למבני ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גולן ,ת"ד  ,13קצרין  ,12900טל'  .04-6969711/2המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת
עילית  ,17511טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' גו/מק ,"06/12336/שינוי
לתכנית ג.12336/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קשת  -גוש ,201000
ח"ח .10
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת שטח למבנים ומוסדות
ציבור; ב) קביעת שימושים מותרים והוראות אדריכליות
בכפוף לתכנית ג 12336/המאושרת; ג) קביעת קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.10.2014ובילקוט הפרסומים  ,6913התשע"ה ,עמ' .785
(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' גו/מק ,"01/17299/שינוי
לתכנית ג.17299/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ אלרום  -גוש
 ,202000חלקה .8
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת אחוזי בנייה לשטח
המותר לכל יח"ד במגרשים מס'  88-1בקיבוץ אלרום;
ב) קביעת הוראות בנייה המתייחסות למיקום יחידות
אירוח במגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.1.2015ובילקוט הפרסומים  ,6981התשע"ה ,עמ' .3309
(" )3תכנית מפורטת מקומית מס'  ,"219-0246470חד נס,
מגרש  ,127שינוי לתכנית גב"מ .100

6 986

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חד נס  -גוש ,201000
חלקה  ;79מגרש .127
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין בהתאם
לבנייה עתידית ובשל הצורך להוסיף ממ"ד; ב) שינוי גודל
מגרש מינימלי שעליו ניתן להקים בריכת שחייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.1.2015ובילקוט הפרסומים  ,6981התשע"ה ,עמ' .3309
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גולן ,קצרין  ,12900טל'  ,04-6969712וכן
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי
לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלי מלכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גולן
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ,"204-0269621
שינוי לתכנית ג.14991/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית
גלבוע ,עין חרוד איחוד  -גוש  ,23106ח"ח .24 ,18
עיקרי הוראות התכנית :א) החלפת שטחים בין שטח
תעסוקה ומבני משק/איחוד וחלוקה בהסכמה בכל שטח
התכנית; ב) שינוי קו בניין קדמי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ,ד"נ גלבוע ,18120
טל'  .04-6533252העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595קריית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל' .04-65085180
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
עיד סלים
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 262-0224469
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

 ,"262-0224469שינוי לתכניות ג ,9169/ג ,9623/ג ,12906/ג,12735/
ג.6386/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.12.2014ובילקוט הפרסומים  ,6939התשע"ה ,עמ' .1770

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש 19271
 -ח"ח .39 ,12

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל'  ,04-6746741וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
נביל דאהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין בהתאם למסומן
בתשריט במגרש  12/2חלקי ,מס'  ,12גוש  ,19271סכנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.10.2014ובילקוט הפרסומים  ,6939התשע"ה ,עמ' .1770
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל'  ,04-6746741וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' גלג 13/14/13/06/באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גלג ,"13/14/13/06/שינוי לתכנית גלג ,13/06/12460/כפיפות
לתכנית ג.12735/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19291
ח"ח  ;103גוש  ,19322חלקות  459 ,434-432בשלמותן ,ח"ח ,424
 ;425מגרשים 501 ,285 ,284 ,282 ,275 :מתכנית גלג.13/06/12460/
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת
הבעלים; ב) שינוי קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.6.2014ובילקוט הפרסומים  ,6845התשע"ד ,עמ' .7101
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל'  ,04-6746741וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גלג ,"43/14/13011/שינוי לתכניות
ג ,12735/ג.13011/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19269
ח"ח .61 ,59
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת דרך מאושרת בסכנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.12.2014ובילקוט הפרסומים  ,6866התשע"ד ,עמ' .7797
(" )2תכנית מפורטת מס'  ,"262-0240028גרסת תשריט  4גרסת
הוראות  ,5שינוי לתכניות ג ,7826/ג.15132/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר חנא  -גוש ,19420
ח"ח .2
עיקרי הוראות התכנית :א) הסדרת קווי בניין במגרש 200/1
באזור תעשייה דיר חנא.

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' ,"257-0251587
שינוי לתכנית ג.7215/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עילוט  -גוש ,17485
ח"ח .51
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין; ב) שינוי
תכסית קרקע; ג) שינוי בגובה מבנה; ד) שינוי באחוזי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,טל'
 .04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית רבין ,נצרת עילית,
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מנ/מק ,"4013/שינוי קווי בניין והוספת יח"א במגרש ,300
חורפיש ,שינוי לתכנית ג ,6400/כפיפות לתכנית ג.16653/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חורפיש  -גוש ,19634
ח"ח .19
מטרות התכנית :א) הוספת שימוש ליח"א ,שינוי קווי בניין
בהתאם לקיים בשטח ולמתוכנן (תוספת  2יח"א); ב) קביעת
שטחי שירות ושינוי הוראות בנייה למגורים א.
עיקרי הוראות התכנית :א) הוספת שימוש ליחידות
אירוח כפרי; ב) פירוט השימושים למגורים א; ג) שינוי הוראות
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למגורים א; ד) שינוי קו בניין בהתאם לקיים ולמוצע בשטח
( 2יח"א כפרי); ה) קביעת גובה ומספר קומות ליחידות
האירוח המוצעות.

עיקרי הוראות התכנית :תכנית זו מבקשת לבצע חלוקה
מחודשת של תאי שטח קיימים ושינוי בקווי בניין ,בלא
שינוי בסך כל השטחים של כל תא שטח.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.2.2014ובילקוט הפרסומים  ,6760התשע"ד ,עמ' .3991

(" )2תכנית מפורטת מס'  ,"601-0303149שינוי לתכנית
.128/03/23

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי ,רח' האורנים  ,1ת"ד  ,494מעלות,
טל'  ,04-9978030ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,ת"ד  ,595קריית הממשלה ,נצרת עילית ,טל'
 ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,שכ' קרית
מנחם ,כמסומן בתשריט בקו כחול.

טוביה גלזר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מה/מק ,"1/4995/תואמת לתכנית ג.4995/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דוב"ב  -גוש ,14235
ח"ח  ;8 ,5מגרש .28
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין קדמי ,צדי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.2.2015ובילקוט הפרסומים  ,7003התשע"ה ,עמ' .4005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מרום הגליל ,מרכז אזורי ,ד"נ מרום הגליל ,ת"ד
 ,90000דואר צפת  ,13110טל'  ,04-6919806פקס' ,04-6987734
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
קריית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל' ,04-6508508
פקס'  ,04-6554188וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עמיר סופר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מרום הגליל

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אופקים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס'  ,"601-0269704שינוי לתכניות
.128/102/03/23 ,111/102/03/23
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,מתחם בית
אבות ,כמסומן בתשריט בקו כחול  -גוש  ,39552חלקות
 ;67 ,64 ,48-46 ,38-36גוש  ,39556חלקה .23
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עיקרי הוראות התכנית :תכנית זו מבקשת לבצע שינוי בקווי
בניין ותכסית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אופקים ,שד' הרצל  ,38אופקים  ,80300טל'
 .08-9928542העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רח' התקווה  ,4באר
שבע  ,84100טל' .08-6863791
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
איציק דנינו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אופקים
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מס'  ,"605-0157149שינוי לתכניות ,10/207/03/5
/5במ/5 ,3/73/במ.73/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח' חשין
שניאור זלמן  - 11גוש  ,38132חלקה  182בשלמותה ,ח"ח
.28 ,22
מטרות התכנית :שינויים בהנחיות והוראות הבנייה בתא
שטח מס'  B206ברח' חשין  ,11שכ' ו ,באר שבע ,על ידי:
א) הגדלת זכויות הבנייה מסך כל  176מ"ר ל– 223מ"ר
לחוק כמפורט להלן :שטח עיקרי מ– 153מ"ר ל– 185מ"ר;
שטחי שירות מ– 23מ"ר ל– 38מ"ר (חניה  15 -מ"ר ,ממ"ד -
 15מ"ר ומחסן  8 -מ"ר); ב) הגדלת תכסית קרקע ל–;56%
ג) שינוי הבינוי הסטנדרטי; ד) שינויים בקווי בניין.
(" )2תכנית מס'  ,"605-0179424שינוי לתכניות /5במ,3/73/
/5במ.73/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח' אלפרד
ויתקון  - 8גוש  ,38132חלקה  53בשלמותה ,ח"ח .232 ,20
מטרות התכנית :שינוי בהוראות תכנית /5במ 3/73/במגרש
מגורים מס' 159א ,חד–משפחתי עם קיר משותף באזור

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

מגורים א ,רח' ויתקון  ,8שכ' ו' ,על ידי :א) הגדלת סך כל
הזכויות מ– 135מ"ר ל– 191מ"ר כמפורט להלן )1 :הגדלת
זכויות בנייה למטרת עיקרית מ– 135מ"ר ל– 153מ"ר בעבור
תוספת בנייה בקומת קרקע וקומה א ,כולל הגדלת הממ"ד
מעבר לגודלו התקני;  )2הגדלת זכויות בנייה למטרת
שירות מ– 23מ"ר ל– 38מ"ר בעבור ממ"ד בגודל  12מ"ר,
מחסן  8מ"ר וסככת רכב  18מ"ר; ב) הגדלת תכסית ל–;45%
ג) שינוי קווי בניין; ד) קביעת מבנים להריסה; ה) שינוי
בדבר בינוי.
(" )3תכנית מס'  ,"605-0220764שינוי לתכניות /5במ/5 ,1/6/
במ.7/6/

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.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת באי כוחם ,באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא
יאוחר משעה  12.00ביום .25.8.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח' נלי
זק"ש  - 16גוש  ,38160חלקה  141בשלמותה ,ח"ח .191
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות תכניות
/5במ/5 ,7/6/במ 1/6/במגרש מס'  ,B220חד–משפחתי
עם קיר משותף באזור מגורים א ,על ידי :א) הגדלת סך כל
זכויות בנייה מ– 151מ"ר ל– 203מ"ר :שטח עיקרי :מ–130
מ"ר ל– 160מ"ר ,שטח שירות :מ– 21מ"ר ל– 43מ"ר בעבור
סככת רכב  15מ"ר ,מחסן  8מ"ר ,ממ"ד  15מ"ר ברוטו
וגגון קירוי כניסה  5מ"ר; ב) שינוי הבינוי הסטנדרטי;
ג) שינוי תכסית קרקע מרבית ל– ;40%ד) קביעת קו בניין
לממ"ד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע ,כיכר מנחם בגין  ,1ת"ד  ,15באר שבע,
טל' .08-6463656
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
טל אל–על
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה באר שבע

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 15907-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י .קלוש עפר חיצוב ופיתוח בע"מ ,ח"פ
,51-090604-3
והמבקש :רו"ח עקיבא זינג ,נאמן להסדר הנושים של
החברה ,מרח' יוסף קארו  ,18תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.9.2015בשעה .9.30
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.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עקיבא זינגר ,רו"ח
נאמן להסדר נושים
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 22654-06-15

פר"ק 59455-02-15

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

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

ובעניין פירוק חברת כ.ש .מרכזי תפעול לרכב בע"מ ,ח"פ
 ,51-264649-8מרח' האומן  ,13ירושלים .93420

ובעניין פירוק עמותת ארשת יהודית בית יעקב ,ע"ר
.58-037860-2

והמבקשת :ח.ד .חלפים בע"מ ,ח"פ  ,51-102183-4ע"י ב"כ
עו"ד עירן לוי ,מרח' הערבה  ,3קרית שדה התעופה ,נתב"ג
 ,7010000טל'  ,03-6960000פקס' .03-6965500

המבקשים :לאה אבוביץ ואח' ,עובדי החברה ,ע"י ב"כ
עו"ד ליטל גל ,מרח' הגבעה  ,4רמת השרון ,טל' ,077-4242987
פקס' .03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.9.2015בשעה .11.00

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.9.2015בשעה .9.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
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הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .10.9.2015
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00
יום .17.9.2015
נושה או משתתף שיבקש זאת ,רשאי לצלם ,העתק מבקשת
הפירוק בכתובת המבקשת.
עירן לוי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .18.11.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טדי ארז ,עו"ד
ליאור סטופל ,עו"ד
מנהלים מיוחדים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 43861-03-15
פר"ק 43556-02-15

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בר גוריון רמת החייל בע"מ,
והמבקשים :ירדן צבי ניר ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליאב עמר,
מרח' נחלת בנימין  ,132תל אביב .6606618
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.7.2015בשעה .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 למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.12.7.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליאב עמר ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 54938-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.מ.י דרכי חינוך בע"מ ,ח"פ
,51-262732-4
והמבקשים :באי הכוח ,המנהלים המיוחדים של חברת
א.מ.י אפיקי חינוך  90בע"מ (בפירוק) ,פר"ק  ,38045-01-15עו"ד
ליאור סטופל ,מת"ד  ,198נחלים  ,49950ועו"ד טדי ארז ,ממשרד
עו"ד וייל ,רח' הלל  ,18ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.11.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
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בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דוקלין בע"מ,
והמבקש :אסף לרנר ,ע"י ב"כ עו"ד רון טורקלטאוב ,מרח'
הארבעה  ,21תל אביב .6473921
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.12.2015בשעה .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.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .24.5.2015
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.2.11.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רון טורקלטאוב ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 55526-04-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הביתה דוט קום בע"מ ,ח"פ
,51-473174-4
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או
אריאל כוכבי ו/או שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון,
מרח' כנרת ( 5מגדל ב.ס.ר ,3 .קומה  ,4רמת גן) ,בני ברק  ,5126237טל'
 ,03-6911808פקס' .03-6957591
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.9.2015בשעה .10.30

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

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 .31.8.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

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 .9.7.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ניסן זכריה ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 26990-05-15

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
פר"ק 21737-05-15

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פלנט אריי בע"מ ,ח"פ ,51-450636-9
והמבקש :יזהר מרחבי ,ע"י ב"כ עו"ד אורי דניאל ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב ,קומה  ,44רמת גן  ,52520טל'
 ,03-7512202פקס' .03-7512203

ובעניין פירוק חברת מ גמה בע"מ ,ח"פ ,51-379498-2
והמבקש :רפאל מולקנדוב ,ע"י ב"כ עו"ד חימי יוגב ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.7.2015בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.7.2015בשעה .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.

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
.1.7.2015

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים לפני
מועד הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורי דניאל ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 25128-05-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פגנקה  -עיצוב יצור ושווק מוצרי
ביגוד בע"מ ,ח"פ ,51-206798-4
והמבקשים :אביגיל שמעוני ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ניסן זכריה,
מרח' ההסתדרות  ,54חולון ,ת"ד  ,22חולון .58100

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חימי יוגב ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 7042-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אמנון ישראלי חשמל ומיזוג בע"מ,
ח"פ ,51-451046-0
והמבקשים :כרם אגבאריה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מרדכי
עמוס ,מרח' סמילנסקי  ,13חדרה  ,38408טל'  ,04-6344043פקס'
.03-6344045
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 29.11.2015בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.7.2015בשעה .8.30

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

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .15.11.2015

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

6991

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .22.11.2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבראהים חאג' ,עו"ד
בא כוח המבקש

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

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

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 21154-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אברקסס בע"מ ,ח"פ ,51-265344-5
והמבקש :אדוארד ארליך ,ע"י ב"כ עו"ד ארז ללקין ו/או
ארז וייס ואח' ,מרח' בן גוריון  ,1ב.ס.ר  ,2קומה  ,27בני ברק ,טל'
 ,03-5225543פקס' .03-5275703
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.12.2015בשעה .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 ,בציון
השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא
כוחם ,באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה
 13.00ביום .10.11.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ארז ללקין ,עו"ד
בא כוח המבקש

ובעניין פירוק חברת מ.ב.צ .שדות שינוע חקלאי בע"מ ,ח"פ
,51-363227-3
והמבקש :וליד חג' יחיא ,ע"י ב"כ עו"ד סאיד קאסם ,רח'
ראשי ,ת"ד  ,4554טירה  ,44915טל'  ,09-7937755פקס' .09-7937754
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.1.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.7.2015בשעה .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.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סאיד קאסם ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 52876-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 43973-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.א .קוניצה ,ח"פ ,51-486293-7
והמבקש :מוחמד דיק ,ע"י ב"כ עו"ד אבראהים חאג' ,מת"ד
 ,640באקה אלגרבייה .30100
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.9.2015בשעה .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 מיום .22.8.2015
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 54915-01-15

ובעניין פירוק חברת גל רוי השקעות וניהול בע"מ,
והמבקשים :ענבל וזאנה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד הראל
אשוואל ו/או אח' ,מרח' מנחם בגין ( 11מגדל רוגובין תדהר),
רמת גן  ,525681טל'  ,072-2700700פקס'  ,072-700701או רח' צבי
פרנק  ,2ראשון לציון  ,75660טל'  ,03-9506716פקס' .03-9508447
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.7.2015בשעה .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 11.00
ביום .5.7.2015

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הראל אשוואל ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 1340-06-15

פש"ר 51724-05-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אוליבר אופטיקה בע"מ ,ח"פ
,51-268052-1
והמבקשת :ג'י אנד בי (אוליביר) בע"מ ,ח"פ ,51-270174-9
ע"י ב"כ עו"ד דניאל חנה ,מרח' דרך מנחם בגין  ,88ת"ד ,57160
תל אביב  ,61570טל'  ,03-6705916פקס' .077-4702212
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.10.2015בשעה .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 משבעה ימים
לפני מועד הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דניאל חנה ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ד"ר יוסי דבח מפעלים חינוכיים בע"מ,
והמבקשת :אסתר טרוזמן ,ע"י ב"כ עו"ד אברהם ביטון,
מרח' הקבלן  ,5ירושלים .9387405
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.10.2015בשעה .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.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .22.9.2015
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .1.10.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברהם ביטון ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 58798-05-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אגרו  -פז פרויקטים חקלאיים בע"מ,
ח"פ ,51-489925-1
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול ,121
ת"ד  ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.10.2015בשעה .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,
בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת באי כוחם ,באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא
יאוחר משעה  13.00ביום .15.9.2015

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 12726-03-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אורן אשלים בע"מ,
והמבקש :ודים סלובדיאניוק ,ע"י ב"כ עו"ד אסי רובין,
מרח' הנרייטה סולד 8א ,באר שבע.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.9.2015בשעה .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
.10.9.2015
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אסי רובין ,עו"ד
בא כוח המבקש

הנ"ל תתכנס ביום  ,2.8.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הנחושת  ,2רמת החייל ,תל–אביב-יפו  ,6971067לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור פיק ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 16087-06-15

שפע  -רב ניהול והשקעות בע"מ

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

(ח"פ )51-228739-2

ובעניין פירוק חברת וולקאם אין בע"מ ,ח"פ ,51-386062-7
משתולים  ,8שתולים .79280

(בפירוק מרצון)

והמבקש :אלכסנדר קרמזה ,משד' שפירא  ,15/8אשקלון,
ע"י ב"כ עו"ד עמוס גבעון ו/או עו"ד ג'יין קרמזה ,מרח' הלל ,10
ירושלים  ,94581טל'  ,02-6256625פקס' .02-6241325
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.9.2015בשעה .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.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .3.9.2015
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.3.9.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ג'יין קרמזה ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
געש  -דש אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-268696-5
(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  ,9.8.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הלסינקי ,16
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
סטיב ורדי ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.8.2015בשעה  ,12.30במשרדי המפרק ,רח'
ההסתדרות  ,17הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל קרן ,מפרק

ריטטפון תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-367605-6
(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  ,2.8.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
הסיבים  ,49פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן חזן ,מפרק

להט-גופי חימום בע"מ
(ח"פ )51-216230-6
(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  ,2.8.2015בשעה  ,12.00במשרדי טרגטק ישראל 2010
בע"מ ,רח' הגביש 4א ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק

רחמה חברה לשירותי סיעוד בע"מ

האוס דורף נדל"ן בע"מ

(ח"פ )51-264723-1

(ח"פ )51-499679-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.8.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,קלנסווה,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הודעה על כינוס אסיפה סופית

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מרעי אמין ,רו"ח ,מפרק

אמפריה מ.ח מוצרי חשמל בע"מ

תתכנס ביום  ,1.9.2015בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' כנרת ,5
מגדל ב.ס.ר  ,3קומה  ,30בני ברק ,טל'  ,03-6055215לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל אוריון ,עו"ד ,מפרק

אנטוקולסקי מהנדסים בע"מ

(ח"פ )51-402554-3
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-480537-3

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  ,20.8.2015בשעה  ,11.30במשרדי המפרק ,רח'
בן עמי  ,65עכו ,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

חסאן דלאשה ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.9.2015בשעה  ,11.00במשרד עו"ד דני כהן ושות',
רח' מצדה  ,9מגדל ב.ס.ר ,3 .קומה  ,10בני ברק ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מקסים מינייב ,מפרק

"מנגד" השקעות בע"מ
(ח"פ )51-200123-1

איכות ומצוינות בניהול  -המרכז להשבחת הידע בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-278385-3

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  ,23.8.2015בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רוית נעים
			

אמיר דנוס

מפרקים

מ.ח תעשיות קוסמטיקה בע"מ
(ח"פ )51-137200-5
(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  ,23.8.2015בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח'
הרוקמים  ,26חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהושע סגל ,עו"ד ,מפרק

טסלר א.ח )1993( .בע"מ
(ח"פ )51-189856-1
(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

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

(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  ,18.12.2015בשעה  ,11.00אצל המפרק ,שד'
לישנסקי  ,27ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל אנושי ,עו"ד ,מפרק

ח.ש .ניהול חשבונות בע"מ
(ח"פ )51-110612-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חביב שרבף ,ממושב
פטיש  ,83למפרק 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.
חביב שרבף ,מפרק
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ח.ש .ניהול חשבונות בע"מ
(ח"פ )51-110612-2
(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  ,21.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,מושב פטיש ,83
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חביב שרבף ,מפרק

שגב יעוץ והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-252292-1

ביג פאונטיין בע"מ
(ח"פ )51-404644-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברות הנ"ל ,שהתכנסו ביום  ,15.6.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברות מרצון ולמנות את יעקב שגב ,מרח'
אחד העם  ,18רעננה ,למפרק החברות.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברות 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.
יעקב שגב ,מפרק

שגב יעוץ והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-252292-1

ביג פאונטין בע"מ
(ח"פ )51-404644-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברות
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
אחד העם  ,18רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.
יעקב שגב ,מפרק

א.ר.א .דיוטי פרי בי ( )2013בע"מ
(ח"פ )51-486961-9
(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
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המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.6.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את און פניג ,מרח'
חולדה הנביאה 4א ,כפר סבא ,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.
און פניג ,מפרק

א.ר.א .דיוטי פרי בי ( )2013בע"מ
(ח"פ )51-486961-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' חולדה
הנביאה 4א ,כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
און פניג ,מפרק

פלאפל שמשון בע"מ
(ח"פ )51-125537-4
(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  ,16.6.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמשון מטרי ,מרח'
השופטים  ,99פרדס–חנה-כרכור ,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.
שמשון מטרי ,מפרק

פלאפל שמשון בע"מ
(ח"פ )51-125537-4
(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  ,21.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
השופטים  ,99פרדס–חנה-כרכור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמשון מטרי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

א.א.פ - .טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-150546-3
(בפירוק מרצון)

תתכנס ביום  ,21.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' רחש  ,9חדרה,
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
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  ,15.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה אנקונינה ,מרח'
נופר  ,1הרצליה ,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.
יהודה אנקונינה ,מפרק

א.א.פ - .טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-150546-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
נופר  ,1הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה אנקונינה ,מפרק

ברגר בצלאל ובניו בע"מ
(ח"פ )51-231377-6
(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  ,15.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בצלאל ברגר ,מרח' רחש ,9
חדרה ,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.
בצלאל ברגר ,מפרק

ברגר בצלאל ובניו בע"מ
(ח"פ )51-231377-6
(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

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

בצלאל ברגר ,מפרק

עוצמה  -המרכז לפיתוח ולהקניית מיומנויות בע"מ
(ח"פ )51-368024-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל שרון ,מרח' השמורה ,4
ראשון לציון ,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.
יעל שרון ,מפרקת

עוצמה  -המרכז לפיתוח ולהקניית מיומנויות בע"מ
(ח"פ )51-368024-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
השמורה  ,4ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל שרון ,מפרקת

אוריון שירותים ימיים בע"מ
(ח"פ )51-401926-4
(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  ,15.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב מס ,מרח' הארז ,41
קציר ,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.
יניב מס ,מפרק
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אוריון שירותים ימיים בע"מ

אנ.גי.אל .נטורל גרין בע"מ

(ח"פ )51-401926-4

(ח"פ )51-353600-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,21.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הארז ,41
קציר ,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  ,26.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הפרדס
 ,59תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב מס ,מפרק

רונן קוזושנר ,מפרק

ניצן ניהול יעוץ תשתיות ויזום בע"מ

קופ .ספראי השקעות בע"מ

(ח"פ )51-394471-0

(ח"פ )51-404653-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,23.8.2015בשעה  ,14.30אצל המפרק ,רח' ירושלים
 ,2ראשון לציון ,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  ,2.9.2015בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,רח' ברקת
 ,32זכרון יעקב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב פיירוזמן ,מפרק

גיל אשכנזי ,עו"ד ,מפרק

א.נ.השקעות בגולן בע"מ

קצאל השקעות בע"מ

(ח"פ )51-389859-3

(ח"פ )51-404601-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,23.8.2015בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' ירושלים
 ,2ראשון לציון ,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  ,2.9.2015בשעה  ,10.30במשרדי המפרק ,רח' ברקת
 ,32זכרון יעקב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב פיירוזמן ,מפרק

גיל אשכנזי ,עו"ד ,מפרק

סהרה ע .רובין בע"מ

גיא שירותים קהילתיים בע"מ

(ח"פ )51-226361-7

(ח"פ )51-130226-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,26.8.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,כפר
פסוטה ,2517000 ,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  ,3.9.2015בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח'
האילן  ,8אור עקיבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עאסי רובין ,מפרק

יפתח וולף ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

שהם פרסום וטכנולוגיה בע"מ
(ח"פ )51-284245-1

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק

(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  ,8.9.2015בשעה  ,10.00במשרד בא כוח החברה,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

סאינפיינט ישראל בע"מ
(ח"פ )51-299502-8

נתיבי עדנה בע"מ
(ח"פ )51-143734-5
(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  ,8.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין שניצר,
גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,קומה
 ,27רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק

(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  ,8.9.2015בשעה  ,10.00במשרד בא כוח החברה,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

נתיבי ארנון בע"מ
(ח"פ )51-281090-4

רומן ולד שיווק בע"מ
(ח"פ )51-487055-9
(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  ,10.9.2015בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' הרב
שאולי  ,37דירה  ,23אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ולדיסלב ברדצ'בסקי ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אובניים פיתוח ידע מעשי בחינוך בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין שניצר,
גוטליב ,סאמט ושות'  ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,קומה
 ,27רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-375878-9

דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק

(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  ,15.9.2015בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' דרך חברון
 ,101בניין מנדל ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קיטאל החזקות ניירות ערך ( )1994בע"מ

יאיר גוברין ,מפרק

(ח"פ )51-199559-9
(בפירוק מרצון)

אורה  -טק פיתוח עסקים בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-307059-9

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין שניצר,
גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,קומה
 ,27רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

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
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החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את פאני מאייר ,מרח' בלפור ,בת ים ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,4.8.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,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.
פאני מאייר ,מפרקת

ח.ע.ד חברה למסחר והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-333465-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
דמרי ,ממושב שדה משה  ,4טל'  ,08-6880262למפרק 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 ,10.8.2015
בשעה  ,14.00במשרדי החברה ,מושב שדה  ,67לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
חיים דמרי ,מפרק

ש .דמרי יזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-404306-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול
דמרי ,מרח' בת חן  ,40אשקלון ,טל'  ,08-6880262למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.8.2015
בשעה  ,14.00במשרדי החברה ,רח' שד' לכיש  ,67/18קרית
גת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שאול דמרי ,מפרק

ד.ס.נ דלקים ( )2005בע"מ
(ח"פ )51-366099-3
(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  ,1.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
דמרי ,ממושב שדה משה  ,4טל'  ,08-6880262למפרק 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 ,10.8.2015
בשעה  ,14.00במשרדי החברה ,מושב שדה  ,67לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
חיים דמרי ,מפרק

גרפי וינו בע"מ
(ח"פ )51-380842-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי
נדיבי ,מרח' אופיר 18א ,תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.8.2015
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.
אורלי נדיבי ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

איג'ובו בע"מ
(ח"פ )51-463545-7

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיכאל לוריא ,מרח' גיבורי ישראל 5א ,נתניה ,טל' ,072-2432243
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 ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(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  ,3.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברי
שומן ,מרח' המרפא  ,8ירושלים ,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 ,3.9.2015
בשעה  ,10.30במשרד עו"ד שומן ושות' ,בכתובת הנ"ל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ברי שומן ,מפרק

א .דורון קבלני חשמל אילת בע"מ
(ח"פ )51-257468-2
(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  ,9.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא
מלר ,מרח' המלאכה  ,10אילת ,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 ,21.9.2015
בשעה  ,9.00אצל 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.
גיא מלר ,רו"ח ,מפרק

צ'רנובצה בע"מ
(ח"פ )51-275409-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.6.2015התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.10.2015
בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד לוריא את הלפרין ,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 לוריא ,עו"ד ,מפרק

קרלוס עין בע"מ
(ח"פ )51-378470-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהרן צאל ,מרח' דרך מנחם בגין  ,154תל אביב ,טל' ,076-5410017
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 ,18.10.2015
בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' בר כוכבא  ,23קומה  ,14בני
ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרן צאל ,עו"ד ,מפרק

זיוואגו בע"מ
(ח"פ )51-185964-7
(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  ,17.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהרן צאל ,מרח' דרך מנחם בגין  ,154תל אביב ,טל' ,076-5410017
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.10.2015
בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח' בר כוכבא  ,23קומה  ,14בני
ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרן צאל ,עו"ד ,מפרק

רואן ויאם יקציול בע"מ
(ח"פ )51-223596-1
(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  ,17.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה
גרוס ,מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803טל'  ,052-2314484למפרק
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 ,25.10.2015
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,כתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

חלקה  525/14בגוש  6214בע"מ
(ח"פ )51-019709-8
(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  ,13.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
קרפ ,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 ,31.10.2015
בשעה  ,16.00במשרדי עו"ד רון י' פינצי ,רח' מוזס  ,13תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דוד קרפ ,מפרק
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א .עבודי ייעוץ אפקטיבי בע"מ
(ח"פ )51-181940-1
(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  ,3.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון
עבודי ,מרח' המבדיל  ,7רמת 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 ,11.8.2015
בשעה  ,9.00אצל 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.
אהרון עבודי ,מפרק

רמות ידע בע"מ
(ח"פ )51-464931-8
(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  ,2.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר
רוזנצויג ,מרח' נתן אלתרמן  ,23הרצליה ,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 ,11.8.2015
בשעה  ,9.00אצל 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.
תומר רוזנצויג ,מפרק

מ .יהודי בע"מ
(ח"פ )51-388114-4
(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

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מעין
אנה מכטה (חלמיש) ,מרח' אודם  ,8/1מודיעין ,למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.8.2015
בשעה  ,9.00אצל 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.
גיא מלר ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.8.2015
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.
מעין אנה מכטה (חלמיש) ,מפרקת

בון עתיק עיצוב ושיווק בע"מ

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.

אלפא סוניק בע"מ
(ח"פ )51-304509-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ח'אלד
אג'באריה ,אצל עו"ד מוחמד ג'בארין ,אום אל פחם ,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 ,11.8.2015
בשעה  ,9.00אצל עו"ד מוחמד ג'בארין ,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'אלד אג'באריה ,מפרק

מינימרקט אבי בע"מ
(ח"פ )51-162340-7
(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  ,14.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא
מלר ,מרח' המלאכה  ,10אילת ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

(ח"פ )51-207340-4
(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  ,7.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפה
ברורמן ,מרח' מקוה ישראל  ,15תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.8.2015
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.
יפה ברורמן ,מפרקת

ג.ב.ע יהב בניה ושיפוצים בע"מ
(ח"פ )51-490560-3
(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  ,20.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ברק עמי ג'רבי ,מרח' שלח  ,3רמת גן ,טל'  ,03-6249991למפרק 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 ,24.9.2015
בשעה  ,11.00אצל בבאי הראל ,משרד עורכי דין ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עמי ברק ג'רבי ,מפרק
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א.נ .דלל פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-469837-2
(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  ,16.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלבר
דלל נחום ,מרח' האהבה  ,37רמת השרון ,טל' ,050-5276326
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.10.2015
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.
אלבר דלל נחום ,מפרק

חברתון בע"מ
(ח"פ )51-101952-3

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ארז גבאי ,מרח' הרכבת  ,28תל אביב ,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 ,17.11.2015
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.
ארז גבאי ,עו"ד ,מפרק

מסר (י.כ)  -פרוייקטים מיוחדים בקידום מכירות בע"מ
(ח"פ )51-294671-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל
כץ ,מרח' בית לחם  ,3רמת גן ,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 ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל
אברהמס ,מרח' התשבי  ,108/1חיפה ,טל'  ,04-6262135למפרקת
החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.8.2015
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.
יואל כץ ,מפרק

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.

תרצה תשטז בע"מ

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.10.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רחל אברהמס ,מפרקת

יהלום ירוק תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-397672-0

(ח"פ )51-402625-1
(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  ,17.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי
זרחי ,מרח' הנטקה 26ב ,חיפה ,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 ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.8.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

(בפירוק מרצון)
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ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
צבי זרחי ,מפרק

א.י.ן .אשקלון השקעות בע"מ
(ח"פ )51-314273-7
(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  ,31.10.2002התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן
מועלם ,מרח' ההדרים  ,15אשקלון ,ת"ד  ,6090למפרק 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 ,5.9.2015
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.
נתן מועלם ,מפרק

אנגנדה ייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-243442-4
(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  ,24.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יפעת מינצר-קול ,אצל משרד עורכי דין ש.פרידמן ושות' ,רח'
אנדרי סחרוב  ,9מגדלי מת"ם  ,1ת"ד  ,15065חיפה  ,31905למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.9.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקמ ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יפעת מינצר-קול ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

מסילות מוריה בע"מ
(ח"פ )51-295025-4
(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  ,24.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יפעת מינצר-קול ,אצל משרד עורכי דין ש.פרידמן ושות' ,רח'
אנדרי סחרוב  ,9מגדלי מת"ם  ,1ת"ד  ,15065חיפה  ,31905למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.9.2015
בשעה  ,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.
יפעת מינצר-קול ,עו"ד ,מפרקת

אורבוטק מדיקל סולושנס בע"מ
(ח"פ )51-366321-1
(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  ,23.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיחי
שטימברג ,שדרות הסנהדרין  ,7ת"ד ( 8110101אצל אורבוטק),
אזור תעשייה צפוני ,יבנה ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.9.2015
בשעה  ,11.00ברח' 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.
עמיחי שטימברג ,מפרק

רשת מתנות הפנינג בע"מ
(ח"פ )51-277820-0
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אביב דניאלי ,מרח' השדרה המרכזית  ,15קומה  ,1מודיעין ,טל'
 ,052-3988505למפרק 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 ,15.10.2015
בשעה  ,9.00במשרד 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.
אביב דניאלי ,מפרק

נטקור גלובל בע"מ
(ח"פ )51-462966-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
ווידסלבסקי ,מרח' חיי אדם  ,9תל אביב ,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 ,15.10.2015
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.
יוסף ווידסלבסקי ,מפרק

דוד פולק שירותים רפואיים
(ח"פ )51-435314-3
(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  ,22.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ענר יקותיאל ,מרח' עם ועולמו  ,3ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.10.2015
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.
ענר יקותיאל ,עו"ד ,מפרק

יעלה  5בע"מ
(ח"פ )51-390415-1
(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  ,18.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיא קונפורטי ,מרח' ויצמן  ,47כפר סבא ,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 ,27.10.2015
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיא קונפורטי ,עו"ד ,מפרק

אדוונס טקטיקל סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-326479-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מוריס רובין ,מרח' רד"ק  ,1ירושלים ,טל'  ,052-2600917למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2015
בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מוריס רובין ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

מרץ אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-429259-8
(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  ,18.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור
מרץ ,מרח' נחום גולדמן  ,12ראשון לציון  ,75411למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,8.11.2015
בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שי הראל ,רח' בן יהודה  ,242תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אור מרץ ,מפרק

אסא פלומה בע"מ
(ח"פ )51-509078-5
(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  ,16.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסי
הר-כוכב ,מרח' רוזנהיים  ,14בני ברק ,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 ,8.11.2015
בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שי הראל ,רח' בן יהודה  ,242תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אסי הר-כוכב ,מפרק

זינוק פתרונות כלכליים בע"מ
(ח"פ )51-486528-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.6.2015התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי
אגמון ,מרח' תלפיות  ,32רמת 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 ,16.11.2015
בשעה  ,9.00אצל 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.
שלומי אגמון ,מפרק

אורי לוי פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-433048-9
(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  ,15.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ארז גבאי ,מרח' הרכבת  ,28תל אביב  ,67770טל,03-5600088 :
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.11.2015
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.
ארז גבאי ,עו"ד ,מפרק

מיינדספייס  54בע"מ
(ח"פ )51-516668-4
(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  ,8.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יותם אלרואי ,משד'
רוטשילד  ,45תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יותם אלרואי ,מפרק
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מיינדספייס  54בע"מ
(ח"פ )51-516668-4
(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  ,11.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,שד' רוטשילד ,45
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יותם אלרואי ,מפרק

אלרסה טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-439576-3
(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  ,2.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פליקס זילברשטיין ,מרח'
השבעה  ,8נתניה ,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.
פליקס זילברשטיין ,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.
גיא מלר ,רו"ח ,מפרק

פ.פ .מוניות בע"מ
(ח"פ )51-411392-7
(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  ,11.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' המלאכה ,10
אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא מלר ,רו"ח ,מפרק

אם.די.איי .הרמוני השקעות בע"מ
(ח"פ )51-274761-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.8.2015בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' אליהו
שמיר  ,8מושב משמר השבעה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל מטר ,עו"ד ,מפרקת

אלרסה טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-439576-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' השבעה ,8
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
פליקס זילברשטיין ,מפרק

פ.פ .מוניות בע"מ

אמון רחובות חשבונות ומסים בע"מ
(ח"פ )51-042285-0
(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  ,20.8.2015בשעה  ,18.00במשרדי המפרק ,רח' אחד
העם  ,21רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבינועם רוזן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-411392-7

א.ט.ר.ב.י בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-396855-2

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  ,8.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח גיא מלר ,מרח'
המלאכה  ,10אילת ,למפרק החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
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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  ,24.8.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

אלאסראא  ,9כפר קאסם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פטין עיסא ,עו"ד ,מפרק

אופק ג'טס בע"מ
(ח"פ )51-406063-1
(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  ,25.8.2015בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,רח'
בן גוריון  ,1בניין ב.ס.ר ,2 .בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גט-איט בע"מ
(ח"פ )51-288536-9
(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  ,1.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אומר לובושיץ ,מרח'
הנחושת  ,10תל אביב ,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.
אומר לובושיץ ,עו"ד ,מפרק

אורי אסא ,עו"ד ,מפרק

לנסלט בע"מ

לב שי בע"מ

(ח"פ )51-274893-0

(ח"פ )51-069401-1

(בפירוק מרצון)

(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  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,במשרד נציגי
המפרק ,עו"ד אלקלעי ,בית הלחמי ,רח' אחד העם 5א ,חיפה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
משה בלן ,מפרק

נחל א.ש בע"מ

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  ,2.6.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר שריאל ,מרח'
הברושים  ,1רמות השבים ,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.
תמר שריאל ,מפרקת

(ח"פ )51-494398-4
(בפירוק מרצון)

המומחה חברה ליצור ושווק טבק ( )1985בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-104989-2

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  ,8.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא ד' שילה ,מרח'
צפניה  ,5בני ברק  ,5154212למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיא ד' שילה ,עו"ד ,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  ,10.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילה פלקר-משרקי ,מרח'
דרך הגנים  ,2קרית אונו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אילה פלקר-משרקי ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,

7009

אברהם ויניב בנייה ויזמות בע"מ

אורנה א.א .בע"מ

(ח"פ )51-512224-0

(ח"פ )51-301627-9
(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  ,11.6.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ניר רויט ,מרח'
המתכת  ,2חדרה ,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  ,11.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה ד' גאון ,מרח'
דיזינגוף  ,50קומה  ,18תל אביב ,למפרק החברה.
משה ד' גאון ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

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.
ניר רויט ,רו"ח ,מפרק

קרן לשיקום ילדים ע"ש גילי סלומון
(ח"פ )51-069550-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירית בן נאים ,מהגן
הטכנולוגי מלחה ,ת"ד  ,2319בניין המגדל ,קומה  ,16ירושלים,
 ,9102202למפרקת 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.
מירית בן נאים ,עו"ד ,מפרקת

מוריה ניהול מלונות (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-198729-9
(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  ,4.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר עקה ,אצל מלונות
פתאל בע"מ ,רח' דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי  ,3הבניין
המשולש ,קומה  ,35תל אביב  ,67023למפרק 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.
שחר עקה ,מפרק
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קטנים על גלגלים בע"מ
(ח"פ )51-345018-9
(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  ,15.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה לוי ,מבני דרור ,15
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.
משה לוי ,מפרק

מימון דוד פרוייקטים ושינוע בע"מ
(ח"פ )51-376787-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,ת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק 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.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

____________
תיקון טעות
בהודעה על מינוי חברה בוועדת השגה שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6780התשע"ד ,עמ'  ,4718במקום "חברה בוועדה
להשגה" צריך להיות "לממלאת מקום של יושב ראש הוועדה
להשגה".
(חמ -3-3238ה)1

ילקוט הפרסומים  ,7067י"ד בתמוז התשע"ה1.7.2015 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

