רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ד בתמוז התשע"ד

6842
עמוד

 22ביולי 2014
עמוד

הודעות על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד6890 ............

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי ישראל
בעליית ערך הקרקע ,בעת העברת זכות חכירה6892 .......

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה 6890 .................

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (תמר) 6893 ..................................

ביטול מינוי חבר לוועדה המייעצת לעניין קביעת שמאים
מכריעים לפי חוק התכנון והבנייה 6890 .............................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון
טעות דפוס בהודעה כאמור6893 .............................................

מינוי יושבי ראש לוועדות ערר לפי חוק הרשויות
המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים 6890 ................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 6895 .........................................
הודעות מאת הכונס הרשמי 6908 .....................................................

מינוי חברים למועצת הפסיכולוגים 6892 ....................................

הודעות מאת הציבור 6908 ..................................................................

מינוי חברה לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות 6892 ......

דוחות שבועיים של בנק ישראל 6928 .............................................

הודעה על שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים 6890 ......

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה1995-

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בתוקף סמכותה לפי סעיף (31ד) לחוק–יסוד:
הממשלה ,2החליטה הממשלה להעביר את שטח הפעולה של
הוועדה הבין–משרדית להיערכות לרעידות אדמה ממשרד ראש
הממשלה 3למשרד הביטחון.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב) לחוק בית המשפט לענייני
משפחה ,התשנ"ה ,11995-ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה
לדון בבית משפט לענייני משפחה:

בהתאם לסעיף (9א)( )11לחוק הממשלה ,התשס"א,2001-
ההחלטה הובאה לידיעת הכנסת ביום ב' בתמוז התשע"ד (30
ביוני .)2014
ג' בתמוז התשע"ד ( 1ביולי )2014
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
י"פ התשע"א ,עמ' .4688

שמואל בר–יוסף
מירב אליהו
מירית פולוס
כ' בסיוון התשע"ד ( 18ביוני )2014
(חמ )3-2666

1

ביטול מינוי חבר לוועדה המייעצת לעניין קביעת
שמאים מכריעים

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בתוקף סמכותה לפי סעיף (31ד) לחוק–יסוד:
הממשלה ,2העבירה הממשלה את שטח הפעולה של רשות
החירום הלאומית (רח"ל) מהמשרד להגנת העורף 3למשרד
הביטחון.
ההודעה על העברת שטח הפעולה נמסרה לכנסת ביום ב'
בתמוז התשע"ד ( 30ביוני .)2014
ג' בתמוז התשע"ד ( 1ביולי )2014
(חמ )3-3281

2
3

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
י"פ התשע"א ,עמ' .4240
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

בהתאם לסעיף  )4(6לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה שהרכב הוועדה לבחירת שופטים,2
השתנה כלהלן:
במקום "עדנה ארבל ,שופטת בית המשפט העליון  -חברה"
יבוא "אסתר חיות ,שופטת בית המשפט העליון  -חברה".
תוקף השינוי מיום כ"ה בסיוון התשע"ד ( 23ביוני .)2014
י"ז בסיוון התשע"ד ( 15ביוני )2014
(חמ )3-814
ציפי לבני
שרת המשפטים
1
2

6 890

בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ד(א)( )7לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,אני מבטלת את מינויו של ראול
סרוגו ,2לחבר בוועדה המייעצת לפי החוק ,שהוא נציג הארגון
המייצג את המספר הגדול ביותר של קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות בישראל.
י"ט בסיוון התשע"ד ( 17ביוני )2014
(חמ )3-3530

2

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ח ,עמ' .632
י"פ התשס"ט ,עמ' .1332

מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב ,1962-ולפי חוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

הודעה על שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ג ,עמ' .6788

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

1

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;393התשס"ז ,עמ' .352

בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף  76לחוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-וסעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
אני ממנה את שי מזרחי ,שופט של בית משפט שלום ,ליושב ראש
ועדת ערר לפי החוק ,במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ז בניסן התשע"ד ( 27באפריל )2014
(חמ -3-810ה)1
ציפי לבני
שרת המשפטים
1
2
3

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב ,1962-ולפי חוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף  76לחוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-ולפי סעיפים (5א) ו–(ב)
לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליון ,אני ממנה את עינת רביד ,שופטת בית משפט
שלום ,ליושבת ראש ועדת ערר לפי החוק ,במחוז תל אביב.

לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-ולפי סעיפים (5א) ו–(ב)
לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליון ,אני ממנה את איריס רבינוביץ-ברון ,שופטת
בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת ערר לפי החוק ,במחוז
מרכז.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ז בניסן התשע"ד ( 27באפריל )2014
(חמ -3-810ה)1
ציפי לבני
שרת המשפטים
2

תוקף המינוי לחצי שנה.

3

י"ט בסיוון התשע"ד ( 17ביוני )2014
(חמ -3-810ה)1

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר

ציפי לבני
שרת המשפטים
1
2
3

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב ,1962-ולפי חוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף  76לחוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-ולפי סעיפים (5א) ו–(ב)
לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ולאחר התייעצות עם
נשיא בית המשפט העליון לפי סעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,41984-אני ממנה את דורית רייך שפירא,
שופטת בקצבה של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת ערר
לפי החוק ,במחוז תל אביב.

ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב ,1962-ולפי חוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף  76לחוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-ולפי סעיפים (5א) ו–(ב)
לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליון ,אני ממנה את יעל קלוגמן ,שופטת בית משפט
שלום ,ליושבת ראש ועדת ערר לפי החוק ,במחוז מרכז.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ז בניסן התשע"ד ( 27באפריל )2014
(חמ -3-810ה)1
ציפי לבני
שרת המשפטים
1
2
3

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ז בניסן התשע"ד ( 27באפריל )2014
(חמ -3-810ה)1

מינוי יושב ראש לוועדת ערר
ציפי לבני
שרת המשפטים

1
2
3
4

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב ,1962-ולפי חוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף  76לחוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב ,1962-ולפי חוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף  76לחוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-ולפי סעיפים (5א) ו–(ב)
לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליון ,אני ממנה את טאהא עראפת ,שופט בית משפט
שלום ,ליושב ראש ועדת ערר לפי החוק ,במחוז צפון.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ז בניסן התשע"ד ( 27באפריל )2014
(חמ -3-810ה)1
ציפי לבני
שרת המשפטים
1

1

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

2
3

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
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מינוי חברים למועצת הפסיכולוגים
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לחוק הפסיכולוגים,
התשל"ז ,11977-אני ממנה לחברים במועצת הפסיכולוגים
את ד"ר עומר פורת ואת ד"ר חנה גריובר ,נציגי הסתדרות
הפסיכולוגים ,במקומם של יפעת נגר  2וישי שליף .2
תוקף המינויים כאמור ,לפי סעיף  49לחוק ,עד יום ט'
באב התשע"ו ( 13באוגוסט .)2016
מינוי מועצת הפסיכולוגים  2יתוקן לפי זה.
ד' בסיוון התשע"ד ( 2ביוני )2014
(חמ -3-400ה)1
יעל גרמן
שרת הבריאות
1
2

ס"ח התשל"ז ,עמ' .857
י"פ התשע"ד ,עמ' .2

מינוי חברה לוועדות רפואיות
לעניין גמלת ניידות
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף  28של ההסכם בין ממשלת
ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט"ו בסיוון התשל"ז (1
ביוני  ,1)1977אני מוסיפה לרשימת חברי הוועדות הרפואיות את
ד"ר מיכל סביון ,מ"ר  ,1-37941מומחית לבריאות הציבור בוועדה
המחוזית תל אביב.
ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות 2תתוקן
לפי זה.
י"ג בסיוון התשע"ד ( 11ביוני )2014
(חמ -3-1505ה)2
יעל גרמן
שרת הבריאות
1
2

י"פ התשל"ז ,עמ' .1813
י"פ התש"ן ,עמ'  ;2286התשע"ד ,עמ' .977

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי
ישראל בעליית ערך הקרקע ,בעת העברת זכות חכירה
לפי חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (15א) ו–(ג) שבפרק ג' להחלטת
מועצת מקרקעי ישראל שמספרה  ,534בדבר שיעור חלקה של
רשות מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות
החכירה ,מיום כ"ח בסיוון התשנ"ב ( 29ביוני ( 1)1992להלן -
ההחלטה) ,אני קובע ומודיע כדלקמן:
(" )1המחיר היסודי" בתוספת הראשונה להחלטה מיום ג'
בתמוז התשע"ד ( 1ביולי  ,)2014יהיה כדלקמן:
ערכים לצורך חישוב מחיר יסודי:
					
(א) נחלה
        בעד שני דונם חלקת חצר בלא מחוברים
בעד מבני מגורים ומשק בנחלה
1

שקלים חדשים

כרמי ענבים בהדליה ,בהשקאה מלאה -
12,700

		
עד גיל  3שנים

18,000

		
מעל גיל  3שנים
בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר

9,500

		
בעד כל דונם בעל

2,900

		
בעד כל דונם שלחין

5,800

		
בעד כל דונם בעל

2,900

בעד כל דונם עם השקאת עזר

4,800

( )2מחיר יסודי מזערי לנחלה
54,600
199,100

י"פ התשנ"ג ,עמ'  ;19התשס"ח ,עמ'  ;1545התשע"ג ,עמ' ,508
עמ'  2977ועמ'  ;6626התשע"ד ,עמ'  771ועמ' .3267
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בעד כל דונם מטע שלחין (הדרים,
נשירים ,זיתים בהשקאה מלאה) -
9,500
		
עד גיל  5שנים
14,800
		
מעל גיל  5שנים
סובפטרופים (אבוקדו ,מנגו ,אפרסמון) -
9,500
		
עד גיל  6שנים
14,800
		
מעל גיל  6שנים
פקן -
9,500
		
   עד גיל  5שנים
14,800
		
מעל גיל  5שנים
בננות -
כרמי ענבים בהדליה ,בהשקאה מלאה -
12,700
		
עד גיל  3שנים
18,000
		
מעל גיל  3שנים
9,500
בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר
3,200
		
בעד כל דונם מטע בעל
5,800
		
בעד כל דונם שלחין
3,200
		
בעד כל דונם בעל
בעד החלק ברכוש המשותף של האגודה
110,100
			
(המושב)
(ב) שטחי עיבוד
בעד כל דונם מטע שלחין (הדרים ,נשירים,
זיתים בהשקאה מלאה) -
9,500
		
עד גיל  5שנים
14,800
		
מעל גיל  5שנים
סובטרופים (אבוקדו ,מנגו ,אפרסמון) -
9,500
		
עד גיל  6שנים
14,800
		
מעל גיל  6שנים
פקן -
9,500
		
עד גיל  5שנים
14,800
		
מעל גיל  5שנים

הסכום הנקוב בסעיף (15ג) של פרק ג' בהחלטה יהיה מיום
ג' בתמוז התשע"ד ( 1ביולי  614,600 ,)2014שקלים חדשים.
כ"ח בסיוון התשע"ד ( 26ביוני )2014
(חמ -3—719ה)1
בנצי ליברמן
מנהל הרשות

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית תמר ,בישיבתה מיום כ"ו בסיוון
התשע"ד ( 24ביוני  ,)2014את ארז חנון בדש למנהל הארנונה
במקומו של המנוח נחשון דגן ,2גזבר המועצה.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' במ/
טר ,3003/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4592התשנ"ח ,עמ'  ,748ובהתאם לתכנית
מס' טר ,2357/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5065התשס"ב ,עמ'  ,1981מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה טירה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

.2

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

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

א' בתמוז התשע"ד ( 29ביוני )2014
(חמ -3-265ה)2
דב ליטבינוף
ראש המועצה האזורית תמר
ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשנ"ט ,עמ' .5426

1
2

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
ח-מק ,111/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6489התשע"ג ,עמ'  ,579מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,6020ח"ח  ;168הייעוד:
דרך.

א' בתמוז התשע"ד ( 29ביוני )2014
(חמ )3-2
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון
__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

חטיבת קרקע בטירה ,המזוהה כגוש  ,7773חלקה  ,46שטח
להפקעה 7,028 :מ"ר.
ט' בתמוז התשע"ד ( 7ביולי )2014
(חמ )3-2
סאמח עיראקי
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה טירה
__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,900/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4211
התשנ"ד ,עמ'  ,3178מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6893

בילקוט הפרסומים  ,6759התשע"ד ,עמ'  ,3950תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5939
התשס"ט ,עמ'  ,3279מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון-ואדי עארה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5984התשס"ט ,עמ' ,5172
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אום אל פחם
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,גוש  ,10016חלקה  ,132בשטח של
 0.722דונם; ייעוד הקרקע :שב"צ  +שצ"פ.

ח' בתמוז התשע"ד ( 6ביולי )2014
(חמ )3-4
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באום אל פחם ,המזוהה כ-
גוש

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד605/ג,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6017
התש"ע ,עמ'  ,435מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6793התשע"ד ,עמ' ( 5076תיקון טעות
דפוס בילקוט הפרסומים  ,6842התשע"ד ,עמ'  ,)6894תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

20424

חטיבת קרקע בחדרה ,גוש - 7731
לשעבר
ח"ח
189

חלקה חדשה
(לאחר פרצלציה)

שטח ההפקעה
(בדונם)
4.989

382

1.148

383
כ"ד בסיוון התשע"ד ( 22ביוני )2014
(חמ )3-4

.
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

20425

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ענ,299/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

6 894

ח"ח
17

דרך

17

שטח למבני ציבור

20

שטח ציבורי פתוח

20

שביל להולכי רגל

21

דרך

21

שטח למבני ציבור

21

שטח ציבורי פתוח

22

דרך

22

שטח ציבורי פתוח

22

שטח למבני ציבור

44

דרך

47

דרך

47

שטח ציבורי פתוח

48

דרך

49

דרך

50

דרך

51

דרך

24

דרך

כ"ח בסיוון התשע"ד ( 26ביוני )2014
(חמ )3-4
נאדר יונס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

ייעוד

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות ,שפורסמה לפי
בילקוט הפרסומים  ,6793התשע"ד ,עמ'  ,5076בהתאם לתכנית מס'
חד605/ג (חדרה) ,בסעיף  ,4תיאור הקרקע ,בטבלה ,במקום ""4,989
צריך להיות " "4.989ובמקום " "1,148צריך להיות "."1.148
(חמ )3-2

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
2161073710
שם התכנית :מבנה במגרש  ,051שכ' שחמון רובע ,2
אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס':
 9161573719גרסת :הוראות   55תשריט – 51
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6מק757 /
שינוי
657 /13 /6
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת ,רח' אח"י אילת ,שחמון , 9אילת
קואורדינטה X: 192935
קואורדינטה Y: 383415
גושים וחלקות:
גוש ,71531 :מוסדר ,חלקות במלואן.31 :
מטרת התכנית:
התכנית המוצעת משנה זכויות בנייה/קובעת זכויות
בנייה חדשות
עיקרי הוראות התכנית:
..5תותר בנית בריכה וחדר מכונות בקו בנייה  5מטר.
מאושר  6מ', .מוצע  5מ'.
 .6תוספת זכויות בנייה :מאושר  591מ"ר ,מוצע 591
מ"ר ,סה"כ  391מ"ר עיקרי.
 .3מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין .1
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת
טלפון19-9397557 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
50 /602 /13 /6
שם התכנית :מבנה צמוד קרקע במגרש 355
שכ' שחמון   2אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'15 /657 /13 /6 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6מק757 /
שינוי
657 /13 /6
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת ,רחוב :דרך הבשמים  ,67שחמון  ,9אילת
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,71568 :מוסדר ,חלקות במלואן.57 :
קואורדינטה X: 193400
קואורדינטה Y: 383675
מטרת התכנית:
קביעת זכויות ומגבלות בנייה במגרש המיועד למגורים
א'.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וחדר מכונות
בלבד ,מאושר  6מ' ,מוצע  5מ' מגבול מגרש.
 .6תוספת זכויות בנייה :מאושר   591מ''ר ,מוצע 391
מ"ר .תוספת  591מ"ר מהם  511מ"ר מתחת למפלס
הכניסה הקובעת.
 .3תותר בניית החניה המקורה עד קו בניין .1
 .7שינוי מפלס  + 1.1מאושר  ,+ 77.11מוצע ,+ 73.61
שינוי של  1.91מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/13/6157ובילקוט הפרסומים  ,9799התשעד ,עמוד
 ,7589בתאריך .19/13/6157
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע 97511
טלפון .19-9693781 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת ,טלפון:
 ,19-9397557וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
2161021222
שם התכנית :מגורים במגרשים מס' 011-012
שכונה שחמון רובע  ,2אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 9161598799 :גרסת :הוראות   57תשריט  7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
657 /13 /6
שינוי
 /6מק779 /
שינוי
 /6מק757 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת רחוב :שיבולים .
שטח התכנית נמצא בשכ' שחמון רובע  ,9אילת
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 71561 :חלקות במלואן.1 ,7 ,3 ,6 ,5 :
גוש 71561 :חלקי חלקות.39 :
קואורדינטה X: 192680
קואורדינטה Y: 383720
מטרת התכנית:
קביית מחדש זכויות ומגבלות בנייה ל  1מגרשי מגורים
 תאי שטח מס'  511-517בשכונה שחמון רובע ,9
אילת.
עיקרי הוראות התכנית:
עבור מגרשים (תאי שטח) מס'  511-517המיועדים
למגורים א':
 .5קביעת זכויות בנייה למטרה עיקרית בהיקף של 631
מ"ר לכל תא שטח.
 .6קביעת זכויות בנייה למטרת שרות בהיקף של 11
מ"ר לכל תא שטח.
 .3קביעת קווי בנין.
 .7קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .1קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 67/13/6157ובילקוט הפרסומים  ,9791התשעד ,עמוד
 ,7538בתאריך .17/13/6157
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע 97511
טלפון .19-9693781 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
טלפון:
ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת
 ,19-9397557וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

6 896

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
2131021562
שם התכנית :השלמת מרפסות מקורות בבניין קיים
ברחוב נחל לכיש  רובע י"א ,אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד מופקדת תכנית מפורטת מס':
 9131578169גרסת :הוראות   61תשריט  57
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
17 /555 /13 /3
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד רחוב :נחל לכיש . 61 , 63 , 65
מגרש נמצא בין רחוב נחל לכיש לשדרות בן עמי עובד
ברובע י"א ,אשדוד
קואורדינטה X: 165334
קואורדינטה Y: 632955
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6158 :חלקי חלקות.37 :
גוש 6589 :חלקות במלואן.97 :
גוש 6589 :חלקי חלקות.58 :
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה וקביעת הוראות בינוי וקווי בנין
במגרש.
עיקרי הוראות התכנית:
בניין  5לפי תבע  68/555/13/3עם מרפסות לא מקורות
בשטח של  731מ"ר שלא נכללו באחוזי בנייה בהיתר
בנייה .תוספת  731מ"ר להסדרת מרפסות קיימות עקב
דרישות תקנות התכנון והבנייה תיקון מ.6119
בניין  6לפי תבע  68/555/13/3עם מרפסות לא מקורות
בשטח של  191מ"ר שלא נכללו באחוזי בנייה בהיתר
בנייה .תוספת  191מ"ר להסדרת מרפסות קיימות עקב
דרישות תקנות התכנון והבנייה תיקון מ.6119
בניין  3נבנה בשני שלבים :בשלב א' לפי תבע
 68/555/13/3נבנו קומת קרקע ושש קומות עם
מרפסות מקורות ובשלב ב' לפי תבע  17/555/13/3נבנו
שש קומות עם מרפסות מקורות ובריכות שחיה בקומה
עליונה .תכנית זו מבקשת תוספת  391מ"ר עבור
השלמת מרפסות בקומות עליונות של בניין  3ותוספת
 71מ"ר לצורך תוספת שטח לפנטהואזים בבניין .3
שינוי נקודתי בקווי בנין בהתאם לתצ"ר מאושר ומצב
קיים :קו בנין צדדי מערבי מ 9מ' ל 7.9מ' וקו בנין
בגבול דרומי בין החלקה המסחרית לחלקה המגורים מ
 1.3מ' ל 3.9מ'.

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

שינוי קו בניין תתקרקעי עד גבול המגרש להסדרת מצב
קיים  מרתף חניה בשטח  3358מ"ר מתחת לבניין .6
קביעת תנאים לבריכת שחיה בגג  /במרפסת גג.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי 51
אשדוד  77511טלפון19-9171317 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
2131613322
שם התכנית :הסדרת גישה למגרש פי גלילות
והנחת צנרת גז טבעי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 9131613397 :גרסת :הוראות   59תשריט  51
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /3בת59 /
כפיפות
515 /16 /3
כפיפות
תמא5 /37 /
כפיפות
תתל63 /
כפיפות
תמא /37 /ת
כפיפות
5 /563 /13 /3
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד
בתחום אזור התעשייה הצפוני של אשדוד ,פנייה
מזרחה מרחוב הנפט לכיוון הכניסה למתחם פי גלילות.
קואורדינטה X: 170250
קואורדינטה Y: 639350

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6171 :חלקי חלקות.1 :
גוש 6179 :חלקי חלקות.3 :
מטרת התכנית:
הסדרת זכות מעבר לכלי רכב ,להולכי רגל ולהנחת
תשתיות על פי הקיים בפועל ולמסדרון תשתיות ת"ק
להולכת גז טבעי בלחץ גבוה מרחוב הנפט למתחם פי
גלילות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הסדרת זכות מעבר לכלי רכב ,להולכי רגל ולהנחת
תשתיות.
 .6ייעוד קרקע למסדרון תשתיות ת"ק עבור מערכת
הולכת הגז הטבעי.
 .3קביעת המגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית.
 .7קביעת הוראות להקמת מערכת ההולכה.
 .1קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת מערכת
ההולכה.
 .9קביעת תנאים להפעלת מערכת ההולכה.
 .7קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה.
 .9מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה
מהקמת מערכת הגז הטבעי והוראות להסדרת השטח
ושיקומו.
 .8קביעת הוראות לגבי גמישות מיקום מערכת ההולכה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי 51
אשדוד  77511טלפון19-9171317 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
2 /035 /13 /3
שם התכנית :שינוי בזכויות בנייה בתא שטח ,22
רובע י"ז – אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'9 /531 /13 /3 :
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
3 /531 /13 /3
שינוי
66 /515 /16 /3
כפיפות
תצר681 /
כפיפות
91 /515 /16 /3
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד רחוב :אמרלד . 65
תא שטח  77במרכז רובע י"ז ,צמוד לפארק.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 3576 :חלקות במלואן.67 :
גוש 3576 :חלקי חלקות.579 :
קואורדינטה X: 164490
קואורדינטה Y: 630850
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים ג' למגורים א' ,הפחתת שטחי
שרות ,תוספת שטחים עיקריים ושינוי מקומי בקווי בניין
בתא שטח מס'  77ברובע יז' אשדוד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד ממגורים ג' למגורים א' ,בתא שטח מס'
.77
 .6הפחתת  511מ''ר מ שטחי שירות ת מתחת לקרקע
ו  71מ''ר שטחי שירות מעל הקרקע .ותוספת  611מ''ר
שטח עיקרי לסה''כ  111מ''ר שטח עיקרי ו  91מ''ר
שטח שרות בתא שטח מספר .77
 .3שינוי נקודתי בקו בניין דרומי מ 9מ' ל 1.7מ' ,אושר
בהקלה בהיתר מס'  61171977מיום  19.51.19ושינוי
נקודתי בקו בניין קדמי מערבי מ  3מ' לקו בניין  1עבור
מחסן גינה חיצוני.
 .7שינוי חומרי גמר המותרים לחיפוי חזיתות המבנה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/16/6157ובילקוט הפרסומים  ,9779התשעד ,עמוד
 ,3161בתאריך .16/16/6157
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע
 97511טלפון .19-9693781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי 51
אשדוד  77511טלפון ,19-9171317 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
021 /13 /3
שם התכנית :בית הלוחם  מרכז ספורט וחברה
לנכי צה''ל  אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'571 /13 /3 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
77 /515 /16 /3
שינוי
 /3מק6181 /
שינוי
 /3מק6579 /
שינוי
תמא66 /
כפיפות
515 /16 /3
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד .
השטח נמצא בריביירה הדרומית ,מערבית לרובע י"ז,
אשדוד
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6116 :חלקי חלקות.591 ,3 :
גוש 6113 :חלקי חלקות.78 ,77 ,71 :
קואורדינטה X: 164140
קואורדינטה Y: 630970
מגרשים:
9א בהתאם לתכנית  /3מק6579 /
מטרת התכנית:
הקמת בית הלוחם אשדוד – "מרכז ספורט וחברה לנכי
צה"ל"
עיקרי הוראות התכנית:
.5תוספת זכויות בנייה בשיעור של  7,119מ"ר שטח
עיקרי ובסך הכל  9,511מ"ר עיקרי.
.6תוספת שטחי שירות מ 999מ"ר ל 9,811מ"ר
.3קביעת הוראות בנייה :הנחיות בינוי ,שימושים נוספים
לייעוד הקיים
.7הרחבת דרך
.1שינוי קו בניין בדרום המגרש מ 1ל3
.9שינוי קו בניין נקודתי בדרוםמערב המגרש מ 1ל1
.7תוספת קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת מ1
ל 6קומות
.9תוספת קומה מעל מפלס הכניסה הקובעת מ 5ל6

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/13/6157ובילקוט הפרסומים  ,9791התשעד ,עמוד
 ,7575בתאריך .17/13/6157
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע
 97511טלפון .19-9693781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי 51
אשדוד  77511טלפון ,19-9171317 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר טוביה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
66 /006 /13 /0
שם התכנית :קביעת אזור מגורים בנחלה ,משק אזרן,
כפר ורבורג
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת
מס'66 /556 /13 /9 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
556 /13 /9
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר ורבורג
קואורדינטה X: 174850
קואורדינטה Y: 624780
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6779 :חלקות במלואן.58 :
גוש 6779 :חלקי חלקות.79 :
מטרת התכנית:
.5הגדרת אזור המגורים בנחלה ( 3דונם).
.6הוספת שימוש באזור המגורים בנחלה
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי בפריסת אזור המגורים בישוב כפרי ונחלה
מש' אזרן.
ב .הגדרת אזור המגורים בישוב כפרי ל  3דונם.
ג .הוספת שימוש:בריכה טיפולית ומכון כושר באזור
המגורים בישוב כפרי.
ד .הגדרת קווי בניין.

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

ה .קביעת שטחי הבנייה באזור המגורים בישוב כפרי ל
 911מ''ר מתוכם  711מ''ר שטחים עיקריים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה באר טוביה ,באר טוביה ,טלפון:
19-9113717
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
20 /613 /13 /5
שם התכנית :מגורים במגרש מס' A 403
רחוב אסר טוביאס  1שכונת רמות ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':
95 /613 /13 /1
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1במ5 /9 /
כפיפות
 /1במ9 /9 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב:
שטח התכנית נמצא ברח' אסר טוביאס  ,8שכונת רמות
קואורדינטה X: 181085
קואורדינטה Y: 575680
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39517 :חלקות במלואן.93 :
גוש 39517 :חלקי חלקות.593 :
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מטרת התכנית:
הגדלת שטחי הבנייה במגרש מגורים  A713ברחוב
אסר טוביאס  8בשכונת רמות.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי קו בניין אחורי עבור התוספת וקביעת קו בניין
צדדי נקודתי  1.1עבור גגון הצללה.
ב .הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ  561.1מ"ר
ל  579.1מ"ר עבור תוספת בנייה בקומת קרקע.
ג .קביעת שטחי שירות בהיקף של  76מ"ר עבור חניה
בגודל  61מ"ר ,מחסן  9.1מ"ר ,גגון  7מ"ר וממ"ד  56מ"ר.
ד .הגדלת תכסית קרקע מרבית ל .77%
ה .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ו .קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע ,טלפון19-9793917 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
2151070111
שם התכנית :מגורים במגרש A070
ברח' סמבורסקי שמואל  ,06שכ' רמות ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':
 9111575118גרסת :הוראות   61תשריט – 58
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1במ5 /9 /
שינוי
 /1במ7 /9 /
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע
שטח התכנית נמצא בשכ' רמות ברח' סמבורסקי
שמואל  ,56בארשבע
קואורדינטה X: 181314
קואורדינטה Y: 575643
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39519 :חלקות במלואן.95 :
גוש 39519 :חלקי חלקות.665 :
מטרת התכנית:
הגדלת היקפי בנייה במגרש מגורים (תא שטח) מס'
 A171הנמצא ברח' סמבורסקי שמואל  ,56שכ' רמות,
באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
.5הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ  531מ"ר ל 
 581מ"ר.
.6הגדלת זכויות בנייה למטרת שירות מ  65מ"ר 39
מ"ר (סככת חניה  59מ"ר ,ממ"ד  56מ"ר ומחסן 9
מ"ר).
.3קביעת תכסית מרבית בסך .11%
.7קביעת הנחיות להקמת גדר בגובה עד  5.9מ' סביב
המגרש.
.1שינוי בינוי סטנדרטי.
.9קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
.7קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע ,טלפון19-9793917 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
2151073020
שם התכנית :מגורים ברחוב אביגד  ,2בשכונה רמות,
באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':
 9111573595גרסת :הוראות   55תשריט  7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1במ9 /9 /
שינוי
 /1במ5 /9 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :אביגד . 9
שכונה מגורים צמודי קרקע
קואורדינטה X: 181038
קואורדינטה Y: 575984
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39389 :חלקות במלואן.555 :
גוש 39389 :חלקי חלקות.655 :
מטרת התכנית:
הגדלת שטחי הבנייה בתא שטח  ,9136ברחוב אביגד
 ,9בשכ' רמות ,באר שבע
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הוספת שטחי בנייה בקומת קרקע וקומה א' ע"י
הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרי מ 561מ"ר ל591
 .6וקביעת שטחי שירות בהיקף של  16מ"ר עבור
סככת חניה  31מ"ר ,מחסן  9.1מ"ר ,ממ"ד  9מ"ר
ובליטות ארכיטקטוניות  9.1מ"ר
 .3קביעת תכסית קרקע מרבית
.7קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
 .1קביעת מבנים להריסה
 .9קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
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מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע טלפון19-9793917 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
55 /027 /13 /5
שם התכנית :מגרש  051א' ,אזור תעשיה עמק שרה,
באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'11 /597 /13 /1 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
83 /516 /16 /1
שינוי
 /1בת73 /
שינוי
תמא /37 /ב3 /
כפיפות
תמא /37 /ב7 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :שורק  ,518אזור תעשיה עמק שרה
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39718 :חלקות במלואן.66 :
גוש 39718 :חלקי חלקות.18 :
גוש 39779 :חלקי חלקות.65 :
קואורדינטה X: 182575
קואורדינטה Y: 569525
מגרשים:
518א בהתאם לתכנית 83 /516 /16 /1
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית מטבחיים עירוני
במגרש מס' א 518איזור תעשיה עמק שרה באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד הקרקע מ"אזור מלאכה ותעשיה זעירה"
ל"תעשיה".
ב .קביעת זכויות בנייה מגבלות והנחיות בנייה.
ג .קביעת קווי בנין.
ד .קביעת שימושים המותרים.
ה .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ו .קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/16/6157ובילקוט הפרסומים  ,9777התשעד,
עמוד  ,3717בתאריך .69/15/6157
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע 97511
טלפון .19-9693781 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר שבע טלפון:
 ,19-9793917וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :קרית גת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
02 /006 /13 /1
שם התכנית :מגורים ברח' החלוץ   02קרית גת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'57 /556 /13 /8 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
9 /556 /13 /8
שינוי
תרשצ1 /73 /6
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית גת רחוב :החלוץ . 57
שטח התכנית ממוקם ברח' החלוץ  ,57מגרש מס' ,6
קרית גת
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 5999 :חלקות במלואן.591 :
גוש 5999 :חלקי חלקות.571 :
קואורדינטה X: 177075
קואורדינטה Y: 613275
מגרשים:
 6בהתאם לתכנית 9 /556 /13 /8
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה במגרש מס'  6רחוב החלוץ ,57
קרית גת.
עיקרי הוראות התכנית:
מגרש מס' : 6
א .הגדלת שטח למטרה עיקרית ע''י תוספת בנייה
בקומת קרקע ובניית קומה נוספת (קומה א')
ב .קביעת תכסית קרקע מירבית.
ג .הגדלת מספר קומות מאחת לשתים.
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ד .קביעת קווי בניין לרבות קו בניין .1.11
ה .קביעת שטח למטרת שרות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/13/6157ובילקוט הפרסומים  ,9796התשעד,
עמוד  ,7191בתאריך .61/16/6157
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע
 97511טלפון .19-9693781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה קרית גת ,קרית גת ,טלפון:
 ,19-9991989וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :בני שמעון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
2 /012 /13 /30
שם התכנית :אזור ספורט ומסחר והסדרת כיכר
הכניסה לקיבוץ משמר הנגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני שמעון מופקדת תכנית מפורטת מס':
7 /517 /13 /35
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
3 /517 /13 /7
שינוי
 /7מפ5158 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :משמר הנגב
שטח התכנית נמצא בקיבוץ משמר הנגב
קואורדינטה X: 173125
קואורדינטה Y: 586125
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,511631/1 :מוסדר ,חלקי חלקות.59 ,57 ,1  5 :
מטרת התכנית:
שינויים בקיבוץ משמר הנגב:
 למגרש מסחרי (תא שטח) מס'  757שינוי גבול
המגרש וקווי בניין והגדלת זכויות בנייה.
 הקמת מעגל תנועה בכניסה לקיבוץ ושינוי במערכת
כבישים מס'  7ו 1הסמוכים אליו.
 שינוי ייעוד מתעשייה ומלאכה לדרך ושטח ציבורי פתוח.
 שינוי ייעוד מדרך ושטח ציבורי פתוח לייעוד תעשייה.
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עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי גבול מגרש מסחרי (תא שטח) מס' .757
 הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית למסחר מ 5711
מ''ר ל  6711מ''ר.
 שינוי קוי בניין בהתאם לבנייה הקיימת והמתוכננת
למגרש (תא שטח) מס' .757
הגדלת תכסית בתא שטח מס'  757מ 5711מ"ר
( )75.61%ל.91%
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
 הקמת מעגל תנועה בכניסה לקיבוץ ושינוי במערך
התנועה לדרכים מס'  7ו 1הסמוכים אליו.
שינוי ייעוד מתעשיה ומלאכה לדרך ושטח ציבורי פתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון ,בית קמה בית קמה
 91311טלפון19-9617861 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :לכיש
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
360 /13 /2
שם התכנית :גן לאומי גבעות לכיש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'365 /13 /9 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תממ38 /57 /7 /
כפיפות
תממ57 /7 /
אישור ע"פ תמ"מ
תמא9 /
אישור ע"פ תמ"א
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לכיש .
בצמוד לכניסה של מושב לכיש למרגלות גן לאומי תל לכיש
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 3557 :חלקות במלואן.59 :
גוש 3557 :חלקי חלקות,31 ,69 ,65 ,58 ,57 ,57  7 :
.31  33
גוש 3551 :חלקי חלקות.69 ,65 ,7  5 :
גוש 37597 :חלקי חלקות.59 ,59 ,51  9 :
גוש 37599 :חלקות במלואן.7 :
גוש 37599 :חלקי חלקות.51 ,9 ,9 ,3  5 :
גוש 37597 :חלקי חלקות.6 :
קואורדינטה X: 186200
קואורדינטה Y: 609600
מטרת התכנית:
 .5ליעד שטחים מעובדים לקרקע חקלאית.
.6ליעד את השטח לגן לאומי לפי חוק הגנים לאומים
ושמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח
–  5889ולפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה .5891
 .3שמירה על רצף שטחים פתוחים.
עיקרי הוראות התכנית:
.5שינוי יעודים לגן לאומי לקרקע חקלאית
 .6להגדיר שימושים מותרים בכל ייעוד.
 .3שמירה על הנוף החי הצומח והדומם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 55/51/6153ובילקוט הפרסומים  ,9995התשעד ,עמוד
 ,977בתאריך .67/51/6153
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע
 97511טלפון .19-9693781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה לכיש ,נהורה  78371טלפון:
 ,19-9975991וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :עומר
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
6 /000 /13 /02
שם התכנית'':תיב עומר'' מגרש  07
פארק התעשיה עומר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עומר מופקדת תכנית מפורטת מס':
6 /559 /13 /57
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /57בת95 /
שינוי וכפיפות
 /57מק5119 /
שינוי
5 /559 /13 /57
שינוי וכפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עומר ,רח' הגורן  ,9פארק תעשיה עומר
קואורדינטה X: 184250
קואורדינטה Y: 575950
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39195 :חלקות במלואן.59 :
גוש 39195 :חלקי חלקות.91 :
מטרת התכנית:
תוספת שימוש של משרדים בתא שטח מס' 57
והתאמת הייעוד לשימוש ע"י שינוי ייעוד מ"איזור
תעשיה" ל "תעסוקה" בפארק התעשיה עומר.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מ"אזור תעשיה" ל"תעסוקה.
ב .הוספת שימוש למשרדים בנוסף לשימושים המאושרים.
ג .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה עומר ,רותם  5עומר 97891
טלפון19-9685575 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רמת נגב
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
6 /022 /13 /61
שם התכנית :יישוב רתמים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת נגב מופקדת תכנית מפורטת מס':
6 /599 /13 /61
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
599 /13 /51
שינוי
תממ63 /57 /7 /
כפיפות
תמא /37 /ב3 /
כפיפות
515 /16 /51
כפיפות
תמא /37 /ב1 /
כפיפות
תממ71 /57 /7 /
כפיפות
תמא /51 /ד51 /
כפיפות
תמא31 /
כפיפות
תמא /37 /ב7 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רתמים ,יישוב קהילתי רתמים
קואורדינטה X: 171500
קואורדינטה Y: 551375
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 511363 :חלקי חלקות.51 ,7 ,6 :
גוש 511991 :חלקי חלקות.55 ,9 :
גוש 511999 :חלקי חלקות.57 ,59 :
גוש 711311 :חלקי חלקות.5 :
לא מוסדר:
גוש 711391 :חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה לישוב רתמים על ידי
שינוי והוספת ייעודי קרקע קיימים וקביעת התכליות
והשימושים ,התווית מערכת דרכים חדשה ,קביעת
זכויות ,הנחיות והוראות בנייה ומתן פתרונות לתעסוקה,
חינוך ,מוסדות ציבור ,ספורט ,תיירות ומסחר.

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

עיקרי הוראות התכנית:
.5קביעת מספר יחד' בישוב וצפיפות המגורים.
.6קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה למגרשים בייעוד
מגורים א'.
.3שינוי ייעוד מקרקע שייעודה :אזור מגורים בעתיד,
אזור מגורים ,אזור מלאכה ,אזור תעשיה ,שטח לבנייני
ציבור ,שטח פרטי פתוח ,שטח ספורט ,אזור שרותים
ואחסנה ,דרך קיימת או מאושרת ,דרך מוצעת ,שביל,
שטח לתכנון בעתיד ואזור חקלאי ,לשטח שייעודו:
מגורים ,מגורים א' ,מתקנים הנדסיים ,מבני משק,
מבנים ומוסדות ציבור ,מסחר ומבנים ומוסדות ציבור,
שטחים פתוחים ,שטח ציבורי פתוח ,פארק/גן ציבורי,
ספורט ונופש ,דרך מוצעת ,דרך משולבת ,חניון ,מסחר
ומשרדים ,מסחר ותיירות ,קרקע חקלאית ,נחל ושטח
לתכנון בעתיד.
קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה.
.7תכנון מערכת דרכים חדשה ודרכים משולבות וביטול
דרכים קיימות.
.1קביעת אזור מגורים מיוחד עם הוראות מיוחדות.
.9קביעת הנחיות אדריכליות והוראות לבינוי ופיתוח
סביבתי ונופי.
.7קביעת תנאים והנחיות למתן היתרי בנייה.
 .9קביעת הנחיות לניקוז והגנה משיטפונות ,שמירה על
עצים בוגרים ,התאמת מבני ציבור ,ורגישות לסיכונים
סיסמיים.
 .8הסדרת דרך הגישה לישוב והצומת בחיבור עם דרך
מס' .666
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה רמת נגב ,טלפון19-9197568 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מערבי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
3 /061 /13 /50
שם התכנית :קיבוץ צאלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת
מס'3 /561 /13 /15 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ד59 /316 /16 /7 /
שינוי
61 /316 /16 /7
שינוי
768 /16 /7
שינוי
66 /316 /16 /7
כפיפות
6 /561 /13 /7
שינוי
768 /16 /7
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קיבוץ צאלים
בתחום מועצה אזורית אשכול
קואורדינטה X: 155500
קואורדינטה Y: 568200
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 511588/ 5:חלקי חלקות.3 ,5 :
גוש 511611 :חלקי חלקות.5 :
בהסדר:
גושים בחלקיות.511588 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזורי המגורים של
קיבוץ צאלים לכדי  317יח"ד ,הסדרה של אזורי הציבור,
הקהילה ,התיירות והתעסוקה הסדרת דרך הגישה
לקיבוץ ושימור המורשת התרבותית של הקיבוץ
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינויים בייעודי הקרקע:
 .6חלוקת שטח התכנית לתאי שטח ,בהתאם להוראות
פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה וקביעת הוראות
בדבר חלוקה ורישום.
 .3קביעת שלבי ביצוע התכנית.
 .7קביעת הוראות ,לרבות בדבר התכליות ,השימושים,
קווי בנין ,מספר הקומות ,שטחי ואחוזי הבניה ,הנחיות
בינוי ,עיצוב ופיתוח סביבתי ,הוראות סביבתיות ,הוראות
לפיתוח תשתיות
 .1קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בייעודי קרקע
כמפורט בתכנית.
 .9חלוקת שטח מגורי "המחנה" למתחמים וקביעת
מספר יחידות מגורים בכל מתחם.
 .7קביעת מתחמים ,מבנים ועצים לשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
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מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נגב מערבי ,טלפון:
19-9937711
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
2531001336
שם התכנית :מגרש   03שכ'   7תל שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת
מס' 9131598336 :גרסת :הוראות   8תשריט – 51
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
371 /13 /7
שינוי
51 /576 /16 /7
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל שבע
קואורדינטה X: 186977
קואורדינטה Y: 574172
גושים וחלקות:
גוש ,511117 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ,שינוי קווי בנין ותוספת יח"ד
במגרש מגורים א' מס'  53שכונה  7בישוב תל שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת זכויות מ  71%ל  97%שטחים עיקריים +
שטחי שירות .9.99%
ב .שינוי קווי בנין כמסומן בתשריט מצב מוצע.
ג .הגדלת יח"ד מ  6יח"ד ל  7יח" במגרש.
ד .קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ו .קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
ז גובה הבנייה מ  6קומות ל  3קומות.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נגב מזרחי ,טלפון:
19-9631899
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מערבי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
2 /001 /13 /7
שם התכנית :אזור מבני משק קיבוץ סעד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'9 /551 /13 /7 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
5 /551 /13 /7
שינוי
369 /16 /7
שינוי
3 /551 /13 /7
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סעד .
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 813 :חלקי חלקות.9 :
גוש 817 :חלקי חלקות.65 ,3 :
קואורדינטה X: 156350
קואורדינטה Y: 597850
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי למבני משק וקביעת
שימושים הוראות והנחיות בנייה  קיבוץ סעד.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי למבני משק.
 שינוי קווי בנין ודרך מאושרת מס'  31מ 55מ' ל 1מ'.

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

 קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בנייה.
 קביעת שימושים מותרים.
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 קביעת הנחיות סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 55/17/6157ובילקוט הפרסומים  ,9786התשעד ,עמוד
 ,1119בתאריך .67/17/6157
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע
 97511טלפון .19-9693781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נגב מערבי ,טלפון:
 ,19-9937711וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :תמר
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
0 /627 /13 /01
שם התכנית :מפעלי ים המלח 
הסדרת מגרש למסמיכים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תמר מופקדת תכנית מפורטת מס':
5 /697 /13 /51
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
15 /511 /16 /51
שינוי וכפיפות
697 /13 /51
שינוי וכפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מפעלי ים המלח
הסדרת מגרש למסמיכים
קואורדינטה X: 235600
קואורדינטה Y: 549720
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 38991 :חלקי חלקות.5 :
גוש 38997 :חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
מתן אפשרות למימוש זכויות בנייה במגרש ה' המיועד
לאזור תעשיה בתכנית  ,697 /13 /51זאת ע"י שינוי
גבולות המגרש הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

עיקרי הוראות התכנית:
א .חילופי שטחים בין "אזור תעשיה " בתכנית /13 /51
 697ל "שטח למתקנים הנדסיים" בתכנית /16 /51
 , 15 /511ללא שינוי בזכויות הבניה.
ב .שינוי קווי בנין בין המגרשים הנ"ל.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  511לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע  97511טלפון:
 .19-9693781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה תמר ,נווה זהר  99851טלפון:
19-9999975
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :תמר
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
05 /011 /16 /01
שם התכנית :רותם אמפרט  קביעת זכויות בנייה
בתחום מסילת ברזל מאושרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'91 /511 /16 /51 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
31 /511 /16 /51
שינוי
33 /511 /16 /51
שינוי
 /51מק5159 /
שינוי
תמא51 /63 /
כפיפות
תמא /37 /ב7 /
כפיפות
תמא /37 /א7 /5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מישור רותם
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
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גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש511557 :חלקי חלקות.7 ,1 ,3 ,6 :
גוש 511559 :חלקי חלקות.6  5 :
קואורדינטה X: 218700
קואורדינטה Y: 553000
מטרת התכנית:
הוספת שימושים לאחסנה זמנית של מטענים ,טעינה
ופריקת חומרים וקביעת זכויות ומגבלות בנייה בתוואי
מסילת רכבת קיים תחנה למשא – בתחום מפעל רותם
אמפרט.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת שימושים ,מגבלות וזכויות בנייה.
ב .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/56/6153ובילקוט הפרסומים  ,9718התשעד ,עמוד
 ,5878בתאריך .11/56/6153
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  7באר שבע
 97511טלפון .19-9693781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה תמר ,נווה זהר  99851טלפון:
 ,19-9999975וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
אבי הלר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז דרום

הודעות מאת הכונס הרשמי
הודעה על הכרזת עיזבון בפש"ר
שם החייב ,תיאורו ומענו :המנוח ראובן זיו ,ת"ז ,054749544
שכתובתו האחרונה היתה רח' החרוב  ,461עדי .17940
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש"ר .7515-09-13
תאריך מתן צו ניהול עיזבון.13.2.2014 :
עו"ד ליאור מזור מונה לשמש מנהל עיזבון המנוח בפשיטת
רגל.
אולגה גורדון
סגן הכונס הרשמי

הודעה בדבר צו פירוק זמני ומינוי מפרק זמני
בבית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פר"ק ,5354/06/14
תיק כנ"ר פ"ח .3441
שם החברה :מ.ח - .מוסדות חנוך ותרבות במגזר הבדווי בנגב בע"מ,
ח"פ .51-302975-1
נמסרת בזה הודעה כי בית המשפט הנ"ל ,מינה את עו"ד
דבאח זיאד ,מרח' החלוץ  ,117באר שבע ,למפרק זמני לחברה.
צבי קויש
סגן הכונס הרשמי
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
סי.אס.בי צפון מוצרי חשמל  2001בע"מ
(ח"פ )51-310819-1
(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  ,9.9.2014בשעה  ,10.00במשרד עו"ד גבור ,רח'
החשמונאים  ,100תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה פיק ,מפרק

מטר מערכות השקייה בע"מ
(ח"פ )51-227372-3
(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  ,10.9.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הגבעה  ,19חניאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן דגן ,מפרק

ליבנת שירותי כח-אדם בע"מ
(ח"פ )51-170031-2
(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  ,15.9.2014בשעה  ,12.00אצל בועז נוה
ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' שנקר  ,14בית נולטון ,הרצליה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי קדם ,מפרק

אליפרוס יבוא ויצוא בע"מ
(ח"פ )51-375752-6
(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  ,1.10.2014בשעה  ,9.00במשרד המפרקת ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

דולפין  ,10בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דפנה מנגד ,עו"ד ,מפרקת

תתכנס ביום  ,2.9.2014בשעה  ,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.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

(ח"פ )51-113644-2

אי"ש הקריה  -אפרת סופר מרקט בע"מ

בים בם בום תיאטרון בובות לילדים בע"מ
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-281860-0

הודעה בדבר 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  ,25.8.2014בשעה  ,13.00במשרד עו"ד
ברגרזון ושות' ,רח' מנחם בגין  ,11רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
סיגלית אלל ,מפרקת

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ש.י.ר .שירה אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-384224-5
(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  ,2.9.2014בשעה  ,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.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

טקדאט פתרונות תוכנה ע.ג בע"מ
(ח"פ )51-478440-4
(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  ,28.8.2014בשעה  ,9.00אצל רו"ח שמשון ברזני ,רח'
שכ' חסכון  ,19/14בית שאן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם שאול ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.9.2014בשעה  ,10.00ברח' למדן יצחק  ,1תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עודד גוטפריד ,מפרק

א .סביליה  -תדהר מהנדסים ( )1997בע"מ

אפ-סי נכסים בע"מ

(ח"פ )51-248864-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-082529-2
(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  ,2.9.2014בשעה  ,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.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.9.2014בשעה  ,10.00במשרד מיכאל שיין ושות',
עו"ד ,רח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

האן פרחים בע"מ

סוכנויות למקרקעין חדשים בע"מ

(ח"פ )51-260414-1

(ח"פ )51-069069-6

(בפירוק מרצון)

(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

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,7.9.2014בשעה  ,10.00במשרד מיכאל שיין ושות',
עו"ד ,רח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

רונכון בני ברק נכסים ( )1977בע"מ
(ח"פ )51-075078-9

הנ"ל תתכנס ביום  ,22.9.2014בשעה  ,10.00במשרד מיכאל שיין
ושות' ,עו"ד ,רח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

קורקס דירות (כ.ס/9.א) בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-102688-2

הודעה בדבר 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  ,22.9.2014בשעה  ,10.00במשרד מיכאל שיין ושות',
עו"ד ,רח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

איטרו רמת גן ( )1977בע"מ
(ח"פ )51-075788-3
(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  ,22.9.2014בשעה  ,10.00במשרד מיכאל שיין ושות',
עו"ד ,רח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

אודי את יוסי אירועים בע"מ
(ח"פ )51-124643-1
(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  ,22.9.2014בשעה  ,10.00במשרד מיכאל שיין
ושות' ,עו"ד ,רח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.9.2014בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח'
ברקוביץ'  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

דירה  17בבנין  2בקרית הסביונים בע"מ

מזלטל בע"מ

(ח"פ )51-166648-9

(ח"פ )51-326071-1

(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  ,22.9.2014בשעה  ,10.00במשרד מיכאל שיין ושות',
עו"ד ,רח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.9.2014בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח'
ברקוביץ'  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

קורקס אמירים ( )17בע"מ

א .ויידמן בע"מ

(ח"פ )51-109515-0

(ח"פ )51-442291-4

(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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

תתכנס ביום  ,10.9.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אליעזר בן
יהודה  ,19רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליעזר וידמן ,מפרק

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציפורה גזית ,ת"ד  ,577אבן
יהודה ,מכון וינגיט  ,3ד"נ נתניה  ,42902למפרקת 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.
ציפורה גזית ,מפרקת

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

גילעד טורס בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2014בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח' הרצל
 ,21פתח תקוה  ,4943781לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חגי הופן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-103650-1
(בפירוק מרצון)

אברהם  -יאיר השקעות בע"מ
(ח"פ )51-334721-1
(בפירוק מרצון)

Write Life Technologies Ltd
(ח"פ )51-479418-9
(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  ,14.9.2014בשעה  ,12.00אצל חת שריד ספיר-חן
לברון ,עו"ד ,מרכז עזריאלי  ,5מגדל מרובע ,קומה  ,24תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
נטלי רקה ,עו"ד ,מפרקת

דולפין ים ( 2000ש .ד .ר ).בע"מ
(ח"פ )51-300251-9
(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  ,14.9.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' תוסיה
כהן  ,1ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרגא רוזנצוייג ,מפרק

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  ,16.9.2014בשעה  ,16.00אצל משפחת גזית,
מכון וינגיט  ,3ד"נ נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ציפורה גזית ,מפרקת

טרן פוינט בע"מ
(ח"פ )51-424421-9
(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  ,17.9.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,מושב
הדר עם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נועם בן אברהם ,מפרק

קידס טריידינג בע"מ
(ח"פ )51-281772-7
(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  ,17.9.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
יצחק שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עומר בן מתיתיהו ,מפרק

גילעד טורס בע"מ

גרין נצר הנדסה ( )1984בע"מ

(ח"פ )51-103650-1

(ח"פ )51-104228-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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

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

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,
מרח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק החברה.

רח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

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

סיפאק מעבדות בע"מ

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

גרין נצר הנדסה ( )1984בע"מ
(ח"פ )51-104228-5
(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  ,10.11.2014בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

גרין נצר תעשיות מתכת ( )1983בע"מ
(ח"פ )51-100645-4
(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  ,10.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,
מרח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק 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.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

גרין נצר תעשיות מתכת ( )1983בע"מ
(ח"פ )51-100645-4
(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  ,10.11.2014בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
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(ח"פ )51-397625-8
(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 העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים ממועד
פרסום הודעה זו ,בשעה  ,10.30במשרדי המפרק ,רח' הכלנית
 ,19/1רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן לוטנברג ,מפרק

ר.ע.מ אומבריה בע"מ
(ח"פ )51-422728-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,6.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את מאיר שמיר ,מרח' בן יהודה  ,3קרית אונו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2014בשעה
 ,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.
מאיר שמיר ,מפרק

ביס ועוד ביס  -ניהול מסעדות
(ח"פ )51-396110-2
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,6.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את מנחם זכר ,מרח' שמואל תמיר  ,17תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

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 ,18.9.2014
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.
מנחם זכר ,מפרק

מ.ל.ע.ו.י.
(ח"פ )51-327863-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,6.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את מאיר וקנין ,מרח' הרותם  ,11קרית טבעון ,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 ,18.9.2014
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר וקנין ,מפרק

סברס טאיסט בע"מ
(ח"פ )51-451170-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.6.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ותד נהאד ,מג'ת  ,30091ת"ד  ,901טל'  ,08-7993753פקס'
 ,09-7995455למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.10.2014
בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח' טייבה  ,40400ליד העירייה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ותד נהאד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

מדיה צ'ופרס בע"מ
(ח"פ )51-435570-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,2.6.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד ראל מיגדל ,ת"ד  ,2549אבן יהודה ,טל' ,09-7498803
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.11.2014בשעה
 ,10.00במשרד המפרק ,רח' הנוטר  ,3אבן יהודה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ראל מיגדל ,עו"ד ,מפרק

סיטיטל בע"מ
(ח"פ )51-256732-2
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,1.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד אליאב גיל ,מרח' יוספטל  ,21בת ים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.11.2014
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.
אליאב גיל ,עו"ד ,מפרק

סבג  -שיפוצי הצפון  2002בע"מ
(ח"פ )51-320556-7
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,2.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אברהם סבג ,מרח' הסוכנות היהודית  ,4עפולה ,טל'
 ,050-7469260למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,5.11.2014
בשעה  ,17.30אצל עו"ד אופיר נחום פרטוק ,רח' כיכר העצמאות ,4
עפולה  ,1829004לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם סבג ,מפרק

מקימי מעפר בע"מ
(ח"פ )51-438348-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,8.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את איל תנעמי ,מרח' בורוכוב  ,8הרצליה ,טל' ,052-8422333
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 ,10.11.2014
בשעה  ,9.00במשרד החברה ,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.
איל תנעמי ,מפרק

צ .הררי ניהול ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-456630-6
(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  ,6.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי
הררי ,מרח' הכלנית  ,79גן נר ,טל'  ,077-5334801למפרק 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 ,11.11.2014
בשעה  ,17.30אצל עו"ד אופיר נחום פרטוק ,רח' כיכר העצמאות ,4
עפולה  ,1829004לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי הררי ,מפרק
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ג.י לחיים בע"מ
(ח"פ )51-437192-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
סלבה שצקי ,מרח' העבודה  ,15ת"ד  ,94אשקלון  ,7810002טל'
 ,054-7971756פקס'  ,072-2446266למפרק 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 ,10.11.2014
בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' העבודה  ,15בית א.מ.י , .חדר ,76
אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ויאצ'סלב שצקי ,עו"ד ,מפרק

פרודקט דבלופמנט (צ.ג.ש) בע"מ
(ח"פ )51-132200-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,30.6.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יוסף גרוס ,ממושב מזור ,טל'  ,03-9323176למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.11.2014
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 גרוס ,מפרק

י.מ.ת ישי בע"מ
(ח"פ )51-306021-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,13.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

את ישי טופל ,מרח' האשל  ,126הרצליה ,טל' ,054-3975557
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.11.2014
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישי טופל ,מפרק

א.א אדם שפוצים בע"מ
(ח"פ )51-474430-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,3.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד אודי שמע ,מרח' אמנון ותמר  ,13/2נתניה ,טל'
 ,050-554363למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.11.2014
בשעה  ,10.30במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי שמע ,עו"ד ,מפרק

קולאטרל קפיטל גרנטי ישראל (פיטיווי) בע"מ
(ח"פ )51-378588-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,8.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד אהרן צאל ,מדרך מנחם בגין  ,154קומה  ,1תל אביב,
טל'  ,076-5410017למפרק 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 ,16.11.2014
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.
אהרן צאל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

בנואל חברה לאחזקות בע"מ
(ח"פ )51-332784-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,8.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יעקב שבתאי ,מרח' המלאכה 15א ,אזור תעשייה חולון ,טל'
 ,03-5596862למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.12.2014
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.
יעקב שבתאי ,מפרק

קווים יבוא ושווק דברי מתיקה בע"מ
(ח"פ )51-145776-4
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.4.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ניסים קלנדרוב ,ת"ד  ,3354רמת גן  ,52136טל' ,03-5756548
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 ,15.9.2014
בשעה  ,10.30אצל בן ברוך ,יועץ מס מוסמך ,רח' תובל  ,21רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ניסים קלנדרוב ,מפרק

אם.פי.ג'י .תפעול (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-430146-4
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
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כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,26.6.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד יוסף הלרשטיין ,מרח' נפתלי  ,6/11מודיעין ,7173176
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  ,18.9.2014אצל
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 הלרשטיין ,עו"ד ,מפרק

שמואל משה חברה לבניין בע"מ
(ח"פ )51-220496-7
(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  ,25.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלישי לוי ,מרח' רפאל אליעזר  ,2תל אביב ,טל' ,050-5322288
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 ,10.11.2014
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלישי לוי ,עו"ד ,מפרק

מנעד רום בע"מ
(ח"פ )51-393105-5
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,10.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את מרים וולקן ,מרח' בן גוריון  ,258גבעתיים ,טל' ,050-5206331
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 ,11.11.2014
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.
מרים וולקן ,מפרקת

דן קארס שירותי כח אדם
(ח"פ )51-370077-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,14.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את דן אלבז ,מרח' הנשר  ,5/16ירושלים ,טל' ,052-6517788
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 ,16.11.2014
בשעה  ,12.00בבית 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.
דן אלבז ,מפרק

ווב פור טרייד בע"מ
(ח"פ )51-308793-2
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,13.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד אוריין אשכולי יהלום ,מרח' יהודה הלוי  ,85תל אביב,
טל'  ,03-5662038למפרק 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 ,16.11.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אוריין אשכולי יהלום ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

המגן ש.ג .חברה לאבטחה ושמירה בע"מ
(ח"פ )51-372924-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד עפר גמליאל ,מרח' רמת ים  ,93הרצליה פיתוח ,4685193
טל'  ,09-9508155למפרק 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 ,30.11.2014
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.
עפר גמליאל ,עו"ד ,מפרק

דהגודרס בע"מ
(ח"פ )51-408673-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,8.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו"ד פלג שחם ,ממשרד באום הנגבי ושות' ,רח'
החשמונאים  ,107תל 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 ,7.10.2014
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.
פלג שחם ,עו"ד ,מפרק

את עו"ד מיכאל חיון ,מרח' הבונים  ,2נתניה ,טל' ,050-5575717
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 ,9.10.2014
בשעה  ,11.00במשרד 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.
מיכאל חיון ,עו"ד ,מפרק

סגול הדפסות בע"מ
(ח"פ )51-302432-3
(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  ,7.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מנחם דר ,מרח' מונטיפיורי  ,21תל 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 ,7.11.2014
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.
מנחם דר ,מפרק

איפן בע"מ
(ח"פ )51-247895-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,8.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יעקב שביט ,מרח' בן יהודה  ,12ראשון לציון ,למפרק החברה.

בשר העמק בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.11.2014
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.

(ח"פ )51-368991-9
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,8.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

יעקב שביט ,מפרק
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אס.טי.אס שירותי הדרכה בחו"ל בע"מ
(ח"פ )51-409195-8
(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  ,10.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ענבר אלתר ,מאשדות יעקב  ,1515000למפרק 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 ,11.11.2014
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.
ענבר אלתר ,מפרק

טוסו בע"מ
(ח"פ )51-409193-3
(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  ,10.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ענבר אלתר ,מאשדות יעקב  ,1515000למפרק 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 ,11.11.2014
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.
ענבר אלתר ,מפרק

צ'יינג' זכרון משה ד.ג .בע"מ
(ח"פ )51-389834-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,6.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את דוד גרינבאום ,מרח' זית רענן  ,2ירושלים ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.11.2014
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.
דוד גרינבאום ,מפרק

ר.ר .עיצובים טי.אל.וי בע"מ
(ח"פ )51-487408-0
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,10.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את רינת מדינה ,מרח' ראובן ובת שבע  ,3ראשון לציון ,טל'
 ,054-9191457למפרקת 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 ,31.12.2014
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.
רינת מדינה ,מפרקת

בווה דיאמונדס אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-345942-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רני אהרון כהן ,מרח' אהבה 12א ,הוד השרון ,טל' ,077-7123487
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 ,18.11.2014
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רני אהרון כהן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

פרדס פרימרוז בע"מ

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

(ח"פ )51-280355-2

דב אלי בשנינו ,מפרק

(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,13.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד טלי יבין-סורסקי ,מרח' אבא הלל סילבר  ,16רמת גן,
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 ,27.1.2015
בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם,
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.
טלי יבין-סורסקי ,עו"ד ,מפרקת

איריס מרכז קוסמטי רפואי בע"מ
(ח"פ )51-376469-6
(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  ,30.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליהו עמר ,מרח'
הלל יפה  ,11חדרה ,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.
אליהו עמר ,עו"ד ,מפרק

נגיעות כשאיכות ויופי נפגשים בע"מ

ג'י סי מד בע"מ

(ח"פ )51-497985-5

(ח"פ )51-451538-6

(בפירוק מרצון)

(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  ,19.6.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה אלון ,מרח'
הסתוונית  ,45זכרון יעקב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
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  ,2.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן פולק אלדמע ,מרח'
משה סנה  ,12פתח תקוה ,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.
חנן פולק אלדמע ,מפרק

צביקה אלון ,מפרק

מ.ד.מ .יצירת היזדמנויות בע"מ

ד.ס.ד חן בע"מ

(ח"פ )51-278809-2

(ח"פ )51-315080-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב אלי בשנינו ,מרח'
סמילנסקי  ,12נתניה ,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.

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

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  ,2.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נופר כהן ,מרח' הר ציון ,12
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

נופר כהן ,מפרק

חי ברוך ,עו"ד ,מפרק

מ.א.ר.מ .סוכנות יבוא ושיווק מזוג אוויר

ג'יי .אר .ייבוא ייצוא אביזרי רכב בע"מ

(ח"פ )51-349424-5

(ח"פ )51-268591-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נופר כהן ,מרח' הר ציון ,12
למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא יגן ,מרח'
הנביאים  ,31ירושלים ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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.

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

נופר כהן ,מפרק

גיא יגן ,עו"ד ,מפרק

יוזמה גליל הובלות (י.ג 2008 ).בע"מ

כ.א.י .השקעות בע"מ

(ח"פ )51-420542-6

(ח"פ )51-257273-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חי ברוך ,מרח'
ברקוביץ'  ,4תל אביב ,טל'  ,03-7770120למפרק 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  ,8.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נילי כהן ,מרח' ויסוצקי ,6
תל אביב ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

חי ברוך ,עו"ד ,מפרק

נילי כהן ,מפרקת

תעבורה תפזורת הובלת אבקות ( )2001בע"מ

אבנר חיפושים (מימון תמר) בע"מ

(ח"פ )51-315621-6

(ח"פ )51-443545-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חי ברוך ,מרח'
ברקוביץ'  ,4תל אביב ,טל'  ,03-7770120למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסף גבורה ,מרח'
אבא אבן  ,12בניין  ,Dקומה  ,9הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

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

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

יוסף גבורה ,רו"ח ,מפרק

יוסף גבורה ,רו"ח ,מפרק

אבנר חיפושי נפט (גישור תמר) בע"מ

אלמוג ב.ז .תיירות ונופש בע"מ

(ח"פ )51-490939-9

(ח"פ )51-215139-0

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסף גבורה ,מרח'
אבא אבן  ,12בניין  ,Dקומה  ,9הרצליה פיתוח ,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.
יוסף גבורה ,רו"ח ,מפרק

דלק קידוחים (גישור תמר) בע"מ
(ח"פ )51-490941-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסף גבורה ,מרח'
אבא אבן  ,12בניין  ,Dקומה  ,9הרצליה פיתוח ,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.
יוסף גבורה ,רו"ח ,מפרק

דלק קידוחים (מימון תמר) בע"מ
(ח"פ )51-443546-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסף גבורה ,מרח'
אבא אבן  ,12בניין  ,Dקומה  ,9הרצליה פיתוח ,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.

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

(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  ,2.7.2014לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עמי בר משיח ,מרח' פלמ"ח  ,45חיפה ,למפרק החברה.
עמי בר משיח ,מפרק

אן.אל.די .יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-398050-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.7.2014לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלון אשד ,מרח' שמשון  ,53חיפה ,למפרק החברה.
אלון אשד ,מפרק

רני בע"מ
(ח"פ )51-000070-6
(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  ,28.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב לקטוש ,מת"ד  ,226טל
שחר  ,7680599למפרק 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.
יואב לקטוש ,מפרק

גן קצת אחרת בע"מ
(ח"פ )51-402291-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר דהרי ,מרח'
ההסתדרות  ,84חולון ,למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן עמית ,מרח' ה'
באייר  ,12תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

הד און טופ בע"מ
(ח"פ )51-478774-6

באזמטריקס בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-331797-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(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  ,1.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז חבר ,ממשרד
עורכי דין עמית ,מטלון ושות' ,רח' יצחק שדה  ,17תל אביב
 ,67775למפרק 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.
ארז חבר ,עו"ד ,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  ,9.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון שלמי ,מרח'
הנמל  ,40תל 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.
ירון שלמי ,עו"ד ,מפרק

מרחבים כחולים בע"מ
(ח"פ )51-429174-9
(בפירוק מרצון)

ירוק  2008תפאורות ותערוכות בע"מ
(ח"פ )51-416359-1
(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  ,2.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נדב מאיוסט ,מרח'
קרן היסוד  ,22קרית ביאליק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נדב מאיוסט ,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  ,10.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת שמידט ,מרח'
בר כוכבא  ,63פתח תקוה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עינת שמידט ,עו"ד ,מפרקת

החברה לקידום איכות הסביבה והחיים בישראל
(ל.א.ה.ו.ב) בע"מ
(ח"פ )51-271789-3
(בפירוק מרצון)

רימטק החזקות בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-259501-8

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  ,10.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים ,מרח'
נירים  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

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

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

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

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

די אנד אל קליניק בע"מ

להב את ספיר בע"מ

(ח"פ )51-381966-4
(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  ,13.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דפנה מנגד ,מרח'
דולפין  ,10בת ים ,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.
דפנה מנגד ,עו"ד ,מפרקת

ארנון צוקרמן הפקות בע"מ
(ח"פ )51-101774-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-310114-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל ספיר ,מרח' שיכון
צבא קבע  ,5קרית ים ,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.
יגאל ספיר ,מפרק

פתוח בגוש  5027חלקה  1בע"מ
(ח"פ )51-022004-9
(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  ,20.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי אברך ,ממשרד
עו"ד א.ש .שמרון ,י .מלכו ,פרסקי ושות' ,הגן הטכנולוגי ,בניין ,1
מנחת (מלחה) ,ירושלים ,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  ,26.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין דויטש ,מרח'
שטריקר  ,34תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אמ-סטאר לינק ( )2009בע"מ

מוניות רון ( )1997איסופים  -העיר אשדוד בע"מ

(ח"פ )51-424931-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי אברך ,ממשרד
עו"ד א.ש .שמרון ,י .מלכו ,פרסקי ושות' ,הגן הטכנולוגי ,בניין ,1
מנחת (מלחה) ,ירושלים ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

(ח"פ )51-257176-1
(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  ,1.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי אהרון ,מרח'
ישראל מסלנט  ,23תל אביב ,למפרק החברה.

6923

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.
שי אהרון ,עו"ד ,מפרק

קיזלר שמאים בע"מ
(ח"פ )51-247175-6
(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  ,9.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאלה גאולייב-סון,
מרח' הלל  ,23ת"ד  ,2020ירושלים  ,9102001למפרקת 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.
דניאלה גאולייב-סון ,עו"ד ,מפרקת

אי .פי .אר משאבים פרמצבטיים לישראל ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-214349-6
(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  ,13.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן בר–ניר ,מקיבוץ
מעברות ,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.
רונן בר–ניר ,מפרק

דלק קידוחים (גישור תמר) בע"מ
(ח"פ )51-490941-5
(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  ,16.9.2014בשעה  ,9.00אצל דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת ,רח' אבא אבן  ,12בניין  ,Dקומה  ,9הרצליה
פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף גבורה ,רו"ח ,מפרק

דלק קידוחים (מימון תמר) בע"מ
(ח"פ )51-443546-0
(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  ,16.9.2014בשעה  ,9.00אצל דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת ,רח' אבא אבן  ,12בניין  ,Dקומה  ,9הרצליה
פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף גבורה ,רו"ח ,מפרק

אבנר חיפושים (מימון תמר) בע"מ
(ח"פ )51-443545-2
(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  ,16.9.2014בשעה  ,9.00אצל אבנר חיפושי נפט -
שותפות מוגבלת ,רח' אבא אבן  ,12בניין  ,Dקומה  ,9הרצליה
פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף גבורה ,רו"ח ,מפרק

אבנר חיפושי נפט (גישור תמר) בע"מ
(ח"פ )51-490939-9

א.ש.א.מ אחזקות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-479249-8

הודעה בדבר 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  ,16.9.2014בשעה  ,9.00אצל אבנר חיפושי נפט -
שותפות מוגבלת ,רח' אבא אבן  ,12בניין  ,Dקומה  ,9הרצליה
פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף גבורה ,רו"ח ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
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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  ,9.5.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליאור מרדכי שרייבר,
מרח' אחי דקר  ,55רעננה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

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.
אליאור מרדכי שרייבר ,מפרק

א.ש.א.מ אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-479249-8
(בפירוק מרצון)

תתכנס ביום  ,23.9.2014בשעה  ,11.30אצל המפרק ,רח' אח"י
אילת  ,62קרית חיים ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר ברקון ,עו"ד ,מפרק

מגדלות חינוך בע"מ
(ח"פ )51-274078-8
(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  ,15.9.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
נהר הירדן  ,234יקיר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליאור מרדכי שרייבר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.9.2014בשעה  ,11.30אצל המפרק ,רח' אח"י
אילת  ,62קרית חיים ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר ברקון ,עו"ד ,מפרק

ע.ס.ב חולות ( )2003בע"מ
(ח"פ )51-337804-2
(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  ,24.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום בן עטיה ,מרח'
הפיקוס  ,138נווה ימין ,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.
שלום בן עטיה ,מפרק

חלקה  232בגוש  6158בע"מ
(ח"פ )51-019410-3
(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  ,15.10.2014בשעה  ,15.00אצל לויט-מישר ,עורכי
דין ,רח' מנחם בגין  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרה גוז ,מפרקת

אופינוקס בע"מ
(ח"פ )51-484749-0

ע.ס.ב חולות ( )2003בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-337804-2
(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  ,15.9.2014בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
נהר הירדן  ,234יקיר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום בן עטיה ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.9.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' המרגלית
 ,306/40גילה ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן לוי ,מפרק

דוקטור פסטה בע"מ
דור אור לחינוך בע"מ

(ח"פ )51-478636-7

(ח"פ )51-274044-0
(בפירוק מרצון)

(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

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

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  ,30.9.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' ועד

6925

ארבע ארצות  ,81/3לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל אוחיון ,מפרק

ורדי יורם שירותי רפואה בע"מ
(ח"פ )51-463583-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.8.2014אצל המפרק ,רח' הבנקים ,16
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם ורדי ,מפרק

חבצלת הכרך בע"מ
(ח"פ )51-037373-1
(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 העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים מיום
פרסום הודעה זו ,בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' לילנבלום
 ,29תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן אירני ,מפרק

נוביסיו ישראל בע"מ
(ח"פ )51-483709-5
(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  ,8.9.2014בשעה  ,11.00במשרדי פרל כהן צדק לצר
ברץ ,עורכי דין ,עורכי פטנטים ונוטריונים ,מרכז עזריאלי  ,1המגדל
העגול ,קומה  ,18תל אביב  ,67021לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור אלבו ,מפרק

אוביקיור בע"מ
(ח"פ )51-365559-7

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (323ב) ,)4(327 ,ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת
נושים של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,15.9.2014בשעה ,11.30
במשרדי בעלת המניות של חברת ביו לייט השקעות במדעי
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החיים בישראל בע"מ ,קרית עתידים ,בניין  ,3קומה  ,5תל אביב.
על סדר היום :הגשת דין וחשבון סופי של מפרקת החברה
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה וסיום
הליכי פירוק החברה מרצון.
קרן פרוינד ,עו"ד ,מפרקת

אוביקיור בע"מ
(ח"פ )51-365559-7
(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  ,15.9.2014בשעה  ,11.00במשרדי בעלת המניות
ביו לייט השקעות במדעי החיים בישראל בע"מ ,קרית עתידים,
בניין  ,3קומה  ,5תל אביב ,לשם הגשת דין וחשבון סופי של
מפרקת החברה המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה וסיום הליכי פירוקה מרצון של החברה.
קרן פרוינד ,עו"ד ,מפרקת

א.ד.פ.ק .בניה ומערכות בע"מ
(ח"פ )51-367330-1

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  323ו– 325לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,14.9.2014בשעה  ,15.00במשרד
עורכי דין ירקוני ,שד' רוטשילד  ,6תל אביב.
על סדר היום של האסיפה :פירוק מרצון של החברה.
לאסיפה יוגש דוח מלא על מצב עסקיה של החברה ,רשימת
נושיה ואומדן תביעותיהם; האסיפה תהיה רשאית להציע אדם
שיהיה מפרק לעסקי החברה וחלוקת נכסיה ולמנות את אחד
הדירקטורים ליושב ראש אסיפת הנושים .כל אדם הטוען שהוא
נושה החברה ,יגיש את הוכחת החוב שהוא טוען לו למען הנ"ל
או לפקס'  ,03-5102711וזאת עד  24שעות לפני מועד האסיפה.
פריד ברבך ,דירקטור

מגדלות הנדסה ביצוע ופיקוח בע"מ
(ח"פ )51-412562-4

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  323ו– 325לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,21.9.2014בשעה  ,17.00במשרד
עורכי דין ירקוני ,שד' רוטשילד  ,6תל אביב.
על סדר היום של האסיפה :פירוק מרצון של החברה.
לאסיפה יוגש דוח מלא על מצב עסקיה של החברה ,רשימת
נושיה ואומדן תביעותיהם; האסיפה תהיה רשאית להציע אדם
שיהיה מפרק לעסקי החברה וחלוקת נכסיה ולמנות את אחד
הדירקטורים ליושב ראש אסיפת הנושים .כל אדם הטוען שהוא
נושה החברה ,יגיש את הוכחת החוב שהוא טוען לו למען הנ"ל
או לפקס'  ,03-5102711וזאת עד  24שעות לפני מועד האסיפה.
סלמה עלאא ,דירקטור

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

א.פ.א.א .שיווק ומסחר בע"מ

העמותה להשתלת כלי'ה למר עובדי'ה מגידנה

(ח"פ )51-426505-7

(ע"ר )58-036929-6

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

הודעה על דחיית כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,18.6.2014התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את סלמן קצירו ,אצל עו"ד עמינדב יבור ,רח'
הקישון ,ת"ד  ,1028טבריה ,טל'  ,04-6721391פקס' ,04-6726336
למפרק העמותה.

ניתנת בזה הודעה כי האסיפה הסופית של החברה הנ"ל
שנועדה ליום  ,11.5.2014לשם הגשת דוח סופי של המפרק
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ,לא
התכנסה.
על מועד כינוס אסיפה חדשה תינתן הודעה נפרדת.
אלכסנדר טפליצקי ,מפרק

אלתירא ניהול בע"מ

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

(ח"פ )51-428210-2
(בפירוק מרצון)

מרכז חינוכי "ישועת מרדכי" מעלה עמוס

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק

(ע"ר )58-039036-7

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.6.2014התקבלה החלטה לבטל
את החלטת האסיפה הכללית מיום  ,26.1.2010בדבר פירוק
החברה ובכך להפסיק את הליכי הפירוק מרצון של החברה
ולהסיר את מינויו של עו"ד אשר רבינוביץ' ,מרח' ויצמן  ,2תל
אביב ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

ההודעה על פירוק החברה מרצון פורסמה בילקוט מס'
 ,6233התשע"א ,ביום .8.5.2011
אשר רבינוביץ' ,עו"ד ,דירקטור

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,26.6.2014התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את אפרים קליין ,מנחליאל ,ד"נ מודיעין ,למפרק
העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
אפרים קליין ,מפרק

א.ג.מ.ר טק בע"מ
(ח"פ )51-371914-6

ספרינגסופט (סו) ישראל בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-378885-1

הודעה בדבר הפסקת הליכי פירוק מרצון

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.7.2014התקבלה החלטה
במניין חוקי של בעלי המניות לבטל את החלטת החברה על
פירוק מרצון ולבטל את מינוי מפרק החברה וכל סמכויות
המפרק מעצם מינויו כמפרק יוסרו ויבוטלו.
יוסף גולן ,מפרק

הודעה על החלפת מפרק

המכון למחקר ע"ש הרב אשלג ז"ל
(ע"ר )58-043624-4

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.7.2014התקבלה החלטה
מיוחדת להחליף את מפרקת החברה ,עו"ד שירן נאוי ,ולמנות
במקומה את עו"ד עומר בן–צבי ,ממרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול,
קומה  ,24תל אביב  ,67021למפרק החברה.
עומר בן–צבי ,עו"ד ,מפרק

ב.נ.ת ושות' חברה לביצוע ניהול ותכנון ופרויקטים בע"מ

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

(ח"פ )51-059083-9

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,26.7.2013התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את רחל לייטמן ,ת"ד  ,7422פתח תקוה ,4934829
למפרקת העמותה.

הודעה על הגשת בקשה לשינוי סטטוס

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

ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,

נמסרת בזה הודעה כי הוגשה בקשה לשינוי הסטטוס של
החברה הנ"ל מפעילה זמנית לפעילה .כל מי שרואה את עצמו
כבעל עניין ו/או זיקה כלשהי לחברה ,לרבות בעלי מניות ו/
או מי מטעמם ,מוזמן להגיש את התנגדותו ו/או את עמדתו
בעניין הבקשה הנ"ל ,לבית המשפט בירושלים בתיק ה"פ
 30689-07-11ולשלוח העתק נוסף לח"מ בתוך  21ימים ממועד
פרסום זה .לקבלת עותק הבקשה יש לפנות למשרד הח"מ,

6927

שדרות רוטשילד  ,33תל אביב  ,66883טל'  ,03-6289999פקס'
.03-6289998
גיא אבידן ,עו"ד
בא כוח החברה

בשקלים חדשים

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ' בסיוון התשע"ד ()18.6.2014

60,569,277,389

כ"א בסיוון התשע"ד ( 19ביוני )2014

בר שלם

				

(ש"מ )55-022283-0

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותף המוגבל
שינטרקו בע"מ ,ח"פ  ,51-161820-9העביר את מחצית זכויותיו
בשותפות לידי ממגורות קרית גת בע"מ ,ח"פ ,51-507601-6
אשר תהיה שותף מוגבל בשותפות.
בועז חיים ,עו"ד
בא כוח החברה

עיזבון המנוח מוסטפא בריטם
הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והזמנה לנושים
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה,
התשכ"ה ,1965-כי עו"ד הנרי נגאר ,מרח' מאיר  ,19ת"ד ,9077
חיפה ,מונה ביום  ,19.6.2014לפי צו בית המשפט לענייני
משפחה בחיפה ,בת"ע  ,2296-05-13למנהל עיזבון המנוח
מוסטפא בריטם ,אשר נפטר בישראל ביום .29.3.2012

אילן שטיינר
הממונה על מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה כ"ז בסיוון התשע"ד (25
ביוני :)2014
בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ז בסיוון התשע"ד ()25.6.2014

60,154,450,147

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
כ' בסיוון התשע"ד ()18.6.2014

60,569,277,389

ג.

-414,827,242

העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ"ז בסיוון התשע"ד ()25.6.2014

60,154,450,147

כל הטוען כי הוא נושה העיזבון הנ"ל ,מוזמן בזה להודיע
בכתב ובדואר רשום למנהל העיזבון את תביעותיו מהעיזבון כ"ח בסיוון התשע"ד ( 26ביוני )2014
וזאת בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו.
אילן שטיינר
				
תביעה.
לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל
הממונה על מחלקת המטבע
הנרי נגאר ,עו"ד ,מנהל עיזבון

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום העבודה ד' בתמוז
התשע"ד ( 2ביולי :)2014

הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

בשקלים חדשים

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה כ' בסיוון התשע"ד ( 18ביוני
:)2014

א .סך כל המטבע במחזור ביום
ד' בתמוז התשע"ד ()2.7.2014

59,922,570,889

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ז בסיוון התשע"ד ()25.6.2014

60,154,450,147

א .סך כל המטבע במחזור ביום
כ' בסיוון התשע"ד ()18.6.2014

60,569,277,389

ג .העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

-231,879,258

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
י"ג בסיוון התשע"ד ()11.6.2014

60,634,305,623

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
ד' בתמוז התשע"ד ()2.7.2014

59,922,570,889

בשקלים חדשים

ג.

העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

-65,028,234

ה' בתמוז התשע"ד ( 3ביולי )2014
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ילקוט הפרסומים  ,6842כ"ד בתמוז התשע"ד22.7.2014 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

