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מינוי מפקחת על רישום מקרקעין
לפי	חוק	המקרקעין,	התשכ"ט-1969

המקרקעין,	 לחוק	 117)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
התשכ"ט-11969,	אני	ממנה	את	יעל	שרון,	למפקחת	על	רישום	
מקרקעין,	וקובע	כי	אזור	סמכותה	יכלול	את	אזורי	הפעולה	של	

כל	הלשכות	לרישום	מקרקעין.

ח'	בחשוון	התשע"ג	)24	באוקטובר	2012(
)חמ	3-295-ה3(

			יעקב נאמן 	 	 	
__________   שר	המשפטים	

1		ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	259.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי	פקודת	המסים	)גבייה(

)גבייה(1,	 המסים	 לפקודת	 	)1(2 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
פלגי	 והביוב	 המים	 תאגיד	 של	 הכללי	 המנהל	 את	 ממנה	 אני	
ולפקיד	 הגבייה	 על	 לממונה	 החברה(,	 	- )להלן	 בע"מ	 מוצקין	
גבייה,	לעניין	גבייתם,	לפי	סעיף	39	לחוק	תאגידי	מים	וביוב,	
המגיעים	 תשלומים	 של	 החוק(,	 	- )להלן	 התשס"א-22001	
לחברה	בעבור	השירותים	שהיא	מספקת	או	הוצאות	שהוציאה	

לפי	סעיף	53	לחוק.

ה'	בחשוון	התשע"ג	)21	באוקטובר	2012(
)חמ	3-18(

			יובל שטייניץ 	 	 	
__________      שר	האוצר	

1		חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1374;	ס"ח	התשל"ג,	עמ'	46.

2		ס"ח	התשס"א,	עמ'	545.

הרשאה וצו הענקת סמכויות
לפי	פקודת	הפרוצדורה	הפלילית	)עדות(,	לפי	חוק	יישום	
הסכם	בדבר	רצועת	עזה	ואזור	יריחו	)הסדרים	כלכליים	
	והוראות	שונות(	)תיקוני	חקיקה(,	התשנ"ה-1994,	לפי	חוק

סדר	הדין	הפלילי	)סמכויות	אכיפה	-	מעצרים(,	התשנ"ו-1996,	
ולפי	חוק	הגנת	הצומח,	התשט"ז-1956

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2	לפקודת	הפרוצדורה	הפלילית	
עזה	 רצועת	 בדבר	 ההסכם	 יישום	 לחוק	 46)ב(	 סעיף	 )עדות(1,	
ואזור	יריחו	)הסדרים	כלכליים	והוראות	שונות(	)תיקוני	חקיקה(,	
התשנ"ה-21994	)להלן	-	חוק	היישום(,	וסעיף	11א	לחוק	הגנת	
הצומח,	התשט"ז-31956	)להלן	-	חוק	הגנת	הצומח(,	אני	מרשה	
ומסמיך,	לפי	העניין,	את	עובדי	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר	
על	 לפיקוח	 היחידה	 עם	 הנמנים	 להלן,	 מפורטים	 ששמותיהם	
הצומח	והחי	ויישום	הסכמים	חקלאיים	בין	ישראל	ובין	הרשות	
הפלסטינית	אשר	מונו	או	הוסמכו	למפקחים	או	למבקרים	או	

לפקידי	דייג	או	לפקידי	יערות	לפי	-	

התשמ"ה- חדש[,	 ]נוסח	 חיים	 בעלי	 מחלות	 לפקודת	 	1 סעיף	
;41985

סעיף	2	לפקודת	הכלבת,	51934;

__________
1		חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	439.

2		ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	66.

3		ס"ח	התשט"ז,	עמ'	79;	התש"ל,	עמ'	36.

4		ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	84.

5		ע"ר	1934,	תוס'	1,	עמ'	242.

סעיף	10	לחוק	הגנת	הצומח;

סעיף	6	לחוק	הזרעים,	התשט"ז-61956;

סעיף	46)א(	לחוק	היישום;

סעיף	1	לפקודת	בריאות	הציבור	)מזון(	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-
;71983

התשמ"א-81981,	 חדש[,	 ]נוסח	 הרוקחים	 לפקודת	 	46 סעיף	
לערוך	ביקורת,	למעט	בבתי	מרקחת;

סעיף	2	לחוק	למניעת	שריפות	בשדות,	התש"י-91949;	

סעיף	3	לחוק	לפיקוח	על	יצוא	של	בעלי	חיים	ושל	תוצרת	מן	
החי,	התשי"ז-101957.

סעיף	6	לפקודת	הדיג11;

סעיף	1	לפקודת	היערות12,

)להלן	-	המפקחים(,

לערוך	חקירות	בקשר	לביצוע	עבירות	על	החיקוקים	האמורים	
מצרכים	 על	 הפיקוח	 חוק	 על	 עבירות	 לביצוע	 חשד	 על	 וכן	
מכוחו	 וצווים	 תקנות	 לגבי	 התשי"ח-131957,	 ושירותים,	
בתחומים	שבתחום	אחריותו	של	משרד	החקלאות,	ועל	סעיפים	
התשל"ז-141977,	 העונשין,	 לחוק	 ו–420	 	384 	,383 	,219 	,218
	,415 וסעיפים	 חיים	 בעלי	 לרבות	 חקלאית	 לתוצרת	 בהתייחס	
418	לחוק	האמור,	כאשר	החשד	לביצוע	עבירות	אלה	מתברר	
אגב	חקירת	עבירות	על	פי	חיקוקים	שעל	פיהם	מונו	או	הוסמכו	

כמפקחים.

הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 	39 סעיף	 לפי	 סמכותי	 ובתוקף	
)סמכויות	אכיפה	-	מעצרים(,	התשנ"ו-151996	)להלן	-	החוק(,	

אני	מסמיך	בזה	את	המפקחים	בסמכויות	-

עיכוב	לפי	סעיף	67)א(	לחוק,	למעט	הסמכות	לעכב	על	יסוד	 	)1(
68)א(	 סעיף	 פי	 על	 עבירה;	 לעבור	 עומד	 האדם	 כי	 חשד	
לחוק,	למעט	הסמכות	לזמן	את	העד	לתחנת	משטרה;	על	

פי	סעיף	69	לחוק;

	מעצר	על	פי	סעיף	23)ב(	לחוק. )2(

זאת	שעה	שהם	עוסקים	בחקירת	עבירות	על	פי	החיקוקים.

מס'	זהות 										שם															

40161176 	 אבו	דולא	ענאן	

	59486373 אבו-חלה	סמי	כרים	

33081019 	 אבוטבול	עידו					

25095118 	 אביגדור	מיכאל					

40079352 אהרון	ארז															

13642228 אורלנסקי	דניאל													

39408760 אזולאי	אור															

__________
6		ס"ח	התשט"ז,	עמ'	97;	התשכ"ה,	עמ'	55.

7		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	36,	עמ'	749.

8		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	35,	עמ'	694.

9		ס"ח	התש"י,	עמ'	32.

10		ס"ח	התשי"ז,	עמ'	44.

11		ע"ר	1937,	תוס'	1,	עמ'	137.

12		חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	)ע(	690,	)א(	710.

13		ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24.

14		ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התש"ם,	עמ'	112.

15		ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	338.
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מס'	זהות 										שם															

22575971 	 איכר	רונן															

53209482 אלעזר	יעקב															

57803967 אלקיים	שלמה																							

55762314 אלקרינאווי	חליל														

53576278 	 אמסלם	חיים					

34223784 אסל	אדמונד	עדי														

300862695 אסעד	תאמר														

23500481 אסרף	עופר	מנחם														

24012700 ארגוב	שבתאי														

07298813 בן	בסט	איתן																							

24308819 בנימין	חגי															

59661652 בן	שושן	אבי														

24541286 	 בסט	רון															

25630351 גבאי	מיכאל																	

27523653 גריפת	סולטאן														

59019075 דדון	נפתלי															

24143380 הירש	יפתח															

06085435 	 הספל	גדי															

57347940 	 הר	זהב	ברוך					

59277905 הראל	ישי	כוכבה								

23563554 הרוש	יעקוב												

23919814 	 זהבי	עופר													

22357305 	 זיגרון	רונית						

34551887 	 זילברברג	אורן					

29111788 	 זינאדלין	חמודי					

24852733 	 חבר	ניר												

22925812 	 חדד	עותניאל					

31597453 	 חוכימה	יקיר							

29210606 	 חוסיין	חאזם					

56969546 	 חמוד	חמודלי						

56650096 	 חן	יובל															

35732932 	 טובול	גבריאל					

50452374 טויל	אריק															

57726465 יחיא	חנוך															

21397617 	 ישראל	מרדכי					

35999234 	 ישראלי	אוהד					

32370231 	 כהן	יצחק															

	23731888 	 לב	אמיר															

65112138 	 לוסטיג	שלמה					

37394160 לנקרי	מיכאל	כליפה				

36145050 	 מונטיה	אביעד					

60642048 	 מורי	דביר						

301097861 אמיר	מיימוני												

59804476 מלכה	ציון															

מס'	זהות 										שם															

15565120 	 מלסה	שמעון					

24949687 משיח	יצחק															

34649103 	 נחום	עידן						

53215257 	 נשר	דוד															

59560771 סמה	יצחק															

313771776 פבזנר	אולג	אייל												

32312381 	 פרג'	דקר															

27199884 פרז	שלומי															

55595391 	 קורן	שוקי															

31443989 	 קייל	טל															

57776288 קליגר	רואי															

23296197 	 קרינאוי	עפיף					

54854468 רבי	שלמה															

24436859 	 רהט	אורן															

33211848 	 רחימוב	אייל					

33969148 רחמים	קוריס	רינת				

27719855 רקובצקי	שי														

34151977 שגיא	גדעון															

16987349 שר	יצחק																							

תוקף	הרשאה	וצו	הענקת	סמכויות	זה	עד	יום	ט"ו	בתשרי	
וצו	 ההרשאה	 מקבלי	 עוד	 וכל	 	)2013 בספטמבר	 	19( התשע"ד	

הענקת	סמכויות	משמשים	בתפקידם	האמור.

ג'	בתשרי	התשע"ג	)19	בספטמבר	2012(
)חמ	3-2849(

		יצחק אהרונוביץ' 	 	 	
השר	לביטחון	הפנים 	 	 	

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי	חוק	הסעד	)סדרי	דין	בענייני	קטינים,	חולי	נפש	ונעדרים(,	

התשט"ו-1955

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	9	לחוק	הסעד	)סדרי	דין	בענייני	
את	 ממנה	 אני	 התשט"ו-11955,	 ונעדרים(,	 נפש	 חולי	 קטינים,	

הרשומים	מטה	לעובדים	סוציאליים	לפי	החוק	האמור:

יפעת	שרעבי,	מס'	רישוי	20947	-	בעיריית	תל	אביב;

רונית	מימרן,	מס'	רישוי	52260	-	בעיריית	רמת	גן;

שגית	אמקייס,	מס'	רישוי	22496	-	בעיריית	אשדוד;

נואל	אטרש,	מס'	רישוי	3382	-	במועצה	המקומית	משהד;

חיה	דואק,	מס'	רישוי	4947	-	במועצה	האזורית	דרום	השרון;

רויטל	יונסי	סרוסי,	מס'	רישוי	11944	-	בעיריית	נתניה;

חיה	שחק,	מס'	רישוי	7622	-	בעיריית	קרית	ים;

ברכה	וורדה,	מס'	רישוי	9177	-	בעיריית	ירושלים;

אסתר	לוי,	מס'	רישוי	19386	-	בעיריית	ירושלים;

איריס	מלמד,	מס'	רישוי	9713	-	בעיריית	חדרה;

מיריי	לקסר,	מס'	רישוי	13226	-	בעיריית	גבעתיים;
__________

1		ס"ח	התשט"ו,	עמ'	126;	התשע"א,	עמ'	74.
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איתי	גבריאל	שי,	מס'	רישוי	24639	-	בעיריית	ירושלים;

ליטל	מכבי,	מס'	רישוי	20061	-	בעיריית	אשקלון;

סופיה	רודניק,	מס'	רישוי	9096	-	במועצה	המקומית	גבעת	זאב;

מיכל	דרור	רייפנברג,	מס'	רישוי	12716	-	בעיריית	הרצליה;

סוהא	מזהר,	מס'	רישוי	17616	-	במועצה	המקומית	אכסאל;

אילה	זידובר,	מס'	רישוי	4540	-	בעיריית	רחובות;

דבורה	גרינברג,	מס'	רישוי	7147	-	בעיריית	עפולה;

עביר	ג'ראיסי,	מס'	רישוי	17646	-	במועצה	המקומית	טורעאן;

הילה	גורן,	מס'	רישוי	10594	-	בעיריית	הרצליה;

סוזן	שפירו	גינזבורג,	מס'	רישוי	12354	-	במועצה	המקומית	אפרת;

מיה	ברגר,	מס'	רישוי	23610	-	בעיריית	ירושלים;

יעל	דה	מלאך,	מס'	רישוי	25199	-	בעיריית	ירושלים;

יודפת	חן,	מס'	רישוי	20406	-	בעיריית	צפת;

יבגניה	נורולין,	מס'	רישוי	12016	-	בעיריית	קרית	ים;

י"ח	באלול	התשע"ב	)5	בספטמבר	2012(
)חמ	3-143(

					משה כחלון 	 	 	
					שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים 	 	

הודעה בדבר חילוט טובין
לפי	פקודת	היבוא	והיצוא	]נוסח	חדש[,	התשל"ט-1979

אני	מודיע,	בהתאם	לסעיף	9	לפקודת	היבוא	והיצוא	]נוסח	
חדש[,	התשל"ט-11979,	כי	הטובין	המפורטים	להלן,	שמען	בעליהם	
אינו	ידוע,	חולטו	לפי	סעיף	7)א(	לפקודה	האמורה,	מאחר	שיובאו	

בניגוד	לצו	מתן	רישיונות	יבוא,	21939:

מס'	התיק:	651200035.

תיאור	הטובין:	2,400	פקטים	של	סיגריות	מסוג	מנצ'סטר.

בעל	הטובין:	אלמוני.

מקום	האחסנה:	מחסן	נעמן,	אזור	תעשייה	עד	הלום.

ט' בחשוון התשע"ג )25 באוקטובר 2012(
)חמ	3-964(

				דורון ארבלי 	 	 	
								מנהל	רשות	המסים	בישראל	 	___________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

2  ע"ר 1939, תוס' 2, עמ' 1201; ק"ת התשי"ט, עמ' 541.

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

לפי	חוק	זכות	מטפחים	של	זני	צמחים,	התשל"ג-1973

אני	מודיעה	כי	בהתאם	לסעיף	98	לחוק	זכות	מטפחים	של	
למחיקת	ההודעה	 הוגשה	בקשה	 זני	צמחים,	התשל"ג-11973,	
	.4390/12 שמספרה	 מטפחים2,	 זכות	 לרישום	 בקשה	 בדבר	
המבקש	מודיע	כי	אין	לו	עניין	עוד	ברישום	הזן	נשוא	הבקשה.	

לפיכך	אנו	מודיעים	כי	הבקשה	תימחק.

המבקש	להתנגד	להודעה	בהתאם	לסעיף	האמור,	יגיש	את	
זכות	 לתקנות	 14)ב(	 בתקנה	 כקבוע	 ימים,	 	30 בתוך	 התנגדותו	

רצבי,	 ציפי	 לידי	 התשל"ד-31974,	 צמחים,	 זני	 של	 מטפחים	
ופיתוח	 החקלאות	 משרד	 מטפחים,	 לזכויות	 היחידה	 במשרד	

הכפר,	ת"ד	30,	בית	דגן	50250.

ה' בחשוון התשע"ג )21 באוקטובר 2012(
)חמ	3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים 	__________

3   ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי	חוק	התקנים	התשי"ג-1953

לחוק	התקנים,	התשי"ג- 6)ב(	 לסעיף	 מודיע	בהתאם	 אני	
11953,	כי	מכון	התקנים	הישראלי	קבע,	בתוקף	סמכויותיו	לפי	

סעיף	6)א(	לחוק	האמור	את	התקנים	הישראליים	שלהלן:

ת"י	543	חלק	1	-	מערכות	לרתימת	כיסא	גלגלים	ולריסון	היושב	
מאוקטובר	 מנועים,	 רכב	 בכלי	 לשימוש	 המיועדות	 בו,	

;2012

ריתוק	 מערכות	 גיאוסינתטיים:	 מוצרים	 	- 	7 חלק	 	1463 ת"י	
תאיות	)כוורות	גאוטכניות(,	מאוקטובר	2012;

ת"י	4640	חלק	1	-	שימושים	תרמיים	של	תת–הקרקע:	עקרונות,	
אישורים,	היבטים	סביבתיים,	מאוקטובר	2012	בא	במקום	

המהדורה	מנובמבר	2011;

ת"י	4640	חלק	2		-	שימושים	תרמיים	של	תת–הקרקע:	מערכות	
במקום	 בא	 	2012 מאוקטובר	 גאותרמיות,	 חום	 משאבות	

המהדורה	מנובמבר	2011;

ת"י	4640	חלק	4	-	שימושים	תרמיים	של	תת–הקרקע:	שימושים	
מנובמבר	 המהדורה	 במקום	 בא	 	2012 מאוקטובר	 ישירים,	

;2011

ת"י	5140	חלק	2.1	-	דרישות	מינימום	בעבור	אמצעים	לגילוי	
	- מאויש	 אכיפה	 מכשיר	 תנועה:	 עברות	 של	 ולתיעוד	
לייזר,	 טכנולוגיית	 באמצעות	 מהירות	 מדידת	 מכשיר	

מאוקטובר	2012;

כיבוי	אש	בכימיקלים	 כיבוי	אש:	 2	-	מערכות	 5356	חלק	 ת"י	
רטובים,	מאוקטובר	2012	בא	במקום	המהדורה	מיוני	2004;

ת"י	6095	-	כיסאות	משרד	לשימוש	כללי	-	בדיקות,	מאוקטובר	
2012	בא	במקום	ת"י	1271	חלק	12	מיוני	1992;

העשויים	 בהתכה	 מרותכים	 מחברים	 	- ריתוך	 	- 	6189 ת"י	
פלדה,	ניקל,	טיטניום	וסגסוגותיהם	)למעט	ריתוך	באלומה(	

-	רמות	איכות	לפגמים,	מאוקטובר	2012;

ת"י	6229	-	מראות	לרכבי	משא	ולאוטובוסים	מאוקטובר	2012;

ת"י	13256	חלק	1	-	משאבות	חום	ממקור	מים	-	שיטות	לבדיקה	
ומשאבות	 מים-אוויר	 משאבות	 ביצועים:	 של	 ולדירוג	

תמלחת-אוויר,	מאוקטובר	2012;

ת"י	13256	חלק	2	-	משאבות	חום	ממקור	מים	-	שיטות	לבדיקה	
ומשאבות	 מים-מים	 משאבות	 ביצועים:	 של	 ולדירוג	

תמלחת-מים,	מאוקטובר	2012;
__________

1		ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"א,	עמ'	22.
___________

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 6148.
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ליישום	 מנחים	 קווים	 	- סביבתי	 ניהול	 מערכות	 	- 	14005 ת"י	
השימוש	 לרבות	 סביבתי,	 ניהול	 מערכת	 של	 בשלבים	

בהערכת	ביצועים	סביבתיים,	מאוקטובר	2012.

כ"ט	בתשרי	התשע"ג	)15	באוקטובר	2012(
)חמ	3-96(

        דני גולדשטיין
			המנהל	הכללי	של 	 	 	

מכון	התקנים	הישראלי 	 	 	

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי	חוק	התקנים	התשי"ג-1953

לחוק	התקנים,	התשי"ג- 6)ב(	 לסעיף	 מודיע	בהתאם	 אני	
11953,	כי	מכון	התקנים	הישראלי	שינה	בתוקף	סמכויותיו	לפי	

סעיף	6)א(	לחוק	האמור	את	התקנים	הישראליים	שלהלן:

ת"י	1099	חלק	1.1	-	זיגוג	בבניינים:	תכן	השמשה	-	קביעת	מין	
הזכוכית	ועובי	השמשה,	גיליון	תיקון	מס'	2	מאוקטובר	2012	

למהדורה	מאוגוסט	2006	ולגיליון	התיקון	מנובמבר	2010;

קביעת	 	- השמשה	 תכן	 בבניינים:	 זיגוג	 	- 	1.2 חלק	 	1099 ת"י	
מאוקטובר	 	1 מס'	 תיקון	 גיליון	 בעומס,	 השמשה	 עמידות	

2012	למהדורה	מאוגוסט	2006;

ת"י	1523	חלק	1	-	קירות	בני:	קירות	לא-נושאים,	גיליון	תיקון	
מס'	1	מאוקטובר	2012	למהדורה	מאוגוסט	2002;

ת"י	1752	חלק	2	-	מערכות	לאיטום	גגות	שטוחים	מבטון:	יריעות	
ביטומן	המותקנות	בריתוך,	גיליון	תיקון	מס'	1	מאוקטובר	

2012	למהדורה	מיולי	2006;

ת"י	4402	חלק	2	-	פרופילי	אלומיניום	לשימושים	ארכיטקטוניים:	
	2012 מאוקטובר	 	2 מס'	 תיקון	 גיליון	 מוגמרים,	 פרופילים	

למהדורה	מאוגוסט	2007	ולגיליון	התיקון	מנובמבר	2010.

כ"ט	בתשרי	התשע"ג	)15	באוקטובר	2012(
)חמ	3-96(

        דני גולדשטיין
			המנהל	הכללי	של 	 	 	

מכון	התקנים	הישראלי 	 	 	
__________

1		ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"א,	עמ'	22.

הודעה בדבר בחינה
לפי	תקנות	הרופאים	הווטרינרים	)בחינת	רישוי(,	התשנ"א-1991

הווטרינריים	 הרופאים	 לתקנות	 2)ב(	 לתקנה	 בהתאם	
מועד	הבחינה	 כי	 מודיע	 אני	 רישוי(,	התשנ"א-11991,	 )בחינת	
נקבע	ליום	כ"א	בטבת	התשע"ג	)3	בינואר	2013(,	בשעה	10.00.

הספר	 בבית	 הווטרינרי,	 החולים	 בבית	 תתקיים	 הבחינה	
לרפואה	וטרינרית,	בבית	דגן.

לוועדת	הבחינה,	לא	 יגיש	בקשה	בכתב	 המבקש	להיבחן	
יאוחר	מ–10	ימים	לפני	מועד	הבחינה.

מען	ועדת	הבחינה:

להתכתבות:	המכון	הווטרינרי,	ת"ד	12,	בית	דגן	50250;

לבירורים	טלפוניים:	דיקלה	אביב,	טל'	03-9681639,	050-6241447.

י"ב	בחשוון	התשע"ג	)28	באוקטובר	2012(
)חמ	3-855(

								טוביה וינר 	 	 	
__________                יושב	ראש	ועדת	הבחינה

1		ק"ת	התשנ"א,	עמ'	1235.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי	חוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-1961

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	68	ו–69	לחוק	לשכת	
עורכי	הדין,	התשכ"א-11961,	כי	בית	הדין	המשמעתי	המחוזי	
של	לשכת	עורכי	הדין	בחיפה,	בשבתו	ביום	י"ז	באלול	התשע"ב	
על	 להטיל	 החליט	 	,06/2012 בד"מ	 בתיק	 	,)2012 בספטמבר	 	4(
	,31294 מס'	 רישיון	 	,29731221 ת"ז	 טפלר,	 אילנית	 הדין	 עורכת	
עונש	של	השעיה	מעיסוק	במקצוע	עריכת	הדין	לתקופה	של	

18	חודשים.

תוקף	ההשעיה	מיום	כ"ט	בתשרי	התשע"ג	)15	באוקטובר	
2012(	עד	יום	י"ד	בניסן	התשע"ד	)14	באפריל	2014(.

כ"ה	בתשרי	התשע"ג	)11	באוקטובר	2012(
)חמ	3-94(

					איתן ש' ארז 	 	 	
__________           סגן	ראש	לשכת	עורכי	הדין	

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178;	התש"ס,	עמ'	134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי	חוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-1961

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	68	ו–69	לחוק	לשכת	
עורכי	הדין,	התשכ"א-11961,	כי	בית	הדין	המשמעתי	הארצי	
התשע"ב באלול	 י"ט	 ביום	 בשבתו	 הדין,	 עורכי	 לשכת	 	של	
על	 להטיל	 החליט	 	,003/2012 בד"א	 בתיק	 	,)2012 בספטמבר	 	6(
עונש	 	,14173 מס'	 רישיון	 	,55372718 ת"ז	 הרבט,	 רון	 הדין	 עורך	
	18 של	 לתקופה	 הדין	 עריכת	 במקצוע	 מעיסוק	 השעיה	 של	

חודשים.

באוקטובר	 	1( התשע"ג	 בתשרי	 ט"ו	 מיום	 ההשעיה	 תוקף	
2012(	עד	יום	כ"ט	באדר	ב'	התשע"ד	)31	במרס	2014(.

י"א	בתשרי	התשע"ג	)27	בספטמבר	2012(
)חמ	3-94(

					איתן ש' ארז 	 	 	
__________           סגן	ראש	לשכת	עורכי	הדין	

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178;	התש"ס,	עמ'	134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי	חוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-1961

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	68	ו–69	לחוק	לשכת	
עורכי	הדין,	התשכ"א-11961,	כי	בית	הדין	המשמעתי	המחוזי	
של	לשכת	עורכי	הדין	בחיפה,	בשבתו	ביום	כ"ד	באלול	התשע"ב	
)11	בספטמבר	2012(,	בתיק	בד"מ	074/2012,	החליט	להטיל	על	
עורך	הדין	כפאח	סעד,	ת"ז	26371450,	רשיון	מס'	31623,	עונש	
של	השעיה	מעיסוק	במקצוע	עריכת	הדין	לתקופה	של	שלושים	

ושישה	חודשים	במצטבר	לכל	השעיה	קודמת	שנגזרה	עליה.

תוקף	ההשעיה	מיום	ח'	באב	התשע"ג	)15	ביולי	2013(	עד	
יום	ח'	בתמוז	התשע"ו	)14	ביולי	2016(.

ג'	בתשרי	התשע"ג	)19	בספטמבר	2012(
)חמ	3-94(

					איתן ש' ארז 	 	 	
__________           סגן	ראש	לשכת	עורכי	הדין	

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178;	התש"ס,	עמ'	134.
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי	חוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-1961

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	68	ו–69	לחוק	לשכת	
עורכי	הדין,	התשכ"א-11961,	כי	בית	הדין	המשמעתי	המחוזי	
של	לשכת	עורכי	הדין	בחיפה,	בשבתו	ביום	ט"ז	בסיוון	התשע"ב	
)6	ביוני	2012(,	בתיק	בד"מ	075/2010,	החליט	להטיל	על	עורך	
הדין	מוסטפא	ושאחי,	ת"ז	54818612,	רישיון	מס'	19004,	עונש	
	24 של	 לתקופה	 הדין	 עריכת	 במקצוע	 מעיסוק	 השעייה	 של	

חודשים.

בספטמבר	 	1( התשע"ב	 באלול	 י"ד	 מיום	 ההשעיה	 תוקף	
2012(	עד	יום	ה'	באלול	התשע"ד	)31	באוגוסט	2014(.

כ"ג	בסיוון	התשע"ב	)13	ביוני	2012(
)חמ	3-94(

					איתן ש' ארז 	 	 	
__________            סגן	ראש	לשכת	עורכי	הדין	

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178;	התש"ס,	עמ'	134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי	חוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-1961

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	68	ו–69	לחוק	לשכת	
עורכי	הדין,	התשכ"א-11961,	כי	בית	הדין	המשמעתי	הארצי	
	16( התשע"ב	 באב	 כ"ח	 ביום	 בשבתו	 הדין,	 עורכי	 לשכת	 של	
באוגוסט	2012(,	בתיק	בד"א	030/2012,	החליט	להטיל	על	עורך	
הדין	אברהם	בית	הלוי,	ת"ז	7679368,	רישיון	מס'	7862,	עונש	של	
השעייה	מעיסוק	במקצוע	עריכת	הדין	לתקופה	של	8	חודשים.

)16	בספטמבר	 תוקף	ההשעיה	מיום	כ"ט	באלול	התשע"ב	
2012(	עד	יום	ו'	בסיוון	התשע"ג	)15	במאי	2013(.

כ"ג	באלול	התשע"ב	)10	בספטמבר	2012(
)חמ	3-94(

					איתן ש' ארז 	 	 	
__________           סגן	ראש	לשכת	עורכי	הדין	

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178;	התש"ס,	עמ'	134.

הודעה על מינוי מפקחת
לפי	חוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-1985

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	5)ב(	לחוק	העבירות	
המינהליות,	התשמ"ו-11985,	מיניתי	את	עובדת	עיריית	נתיבות	
שקיבלה	 	,317170066 ת"ז	 בוריסוב,	 אולגה	 העירייה(	 	- )להלן	
הכשרה	למילוי	תפקידה	לעניין	העבירות	המינהליות	המנויות	
בתקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	-	כלבת	ופיקוח	על	

כלבים(,	התשס"ז-22007,	למפקחת	בתחום	העירייה.

ט'	בחשוון	התשע"ג	)25	באוקטובר	2012(
)חמ	3-1923(

					יחיאל זוהר 	 	 	
__________                ראש	עיריית	נתיבות

1		ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	י"פ	התשס"ח,	עמ'	1018.

2		ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1126.

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה
לפי	חוק	הרשויות	המקומיות	)ערר	על	קביעת	ארנונה	כללית(,	

התשל"ו-1976

5	לחוק	הרשויות	 כי	בהתאם	לסעיף	 נמסרת	בזה	הודעה,	
התשל"ו-11976,	 כללית(,	 ארנונה	 קביעת	 על	 )ערר	 המקומיות	
ח'	 מיום	 בישיבתה	 המעיינות	 עמק	 האזורית	 המועצה	 מינתה	
בתמוז	התשע"ב	)28	ביוני	2012(,	את	עורך	הדין	יצחק	מובסוביץ,	
אילן	 של	 במקומו	 הערר	 ועדת	 ראש	 ליושב	 	,017730888 ת"ז	

מרדכי2.

י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	ביולי	2012(
)חמ	3-265-ה1(

					יורם קרין 	 	 	
__________            ראש	המועצה	האזורית	עמק	המעיינות

1		ס"ח	התשל"ו,	עמ'	252.

2		י"פ	התשס"ז,	עמ'	932.

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי	סעיף	5	לפקודת	הסדר	זכויות	במקרקעין	]נוסח	חדש[,	

התשכ"ט-1969

הזכויות	 בהסדר	 להתחיל	 שעומדים	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
במקרקעין	המתוארים	להלן	באזור	ההסדר	של	חדרה,	ביום	כ"ג	

בתשרי	התשע"ג	)9	באוקטובר	2012(,	או	בסמוך	לתאריך	זה.

תיאור המקרקעין

9238/מייסר		 מס'	 הרישום	 בגוש	 הנכללים	 המקרקעין	
)השטח	הבנוי	של	כפר	מייסר(.

משכנתה,	 בעלות,	 זכויות	 לרבות	 לזכויות,	 תביעות	
להגישן	 יש	 לרישום,	 הניתנת	 זכות	 וכל	 הנאה	 זיקת	 שכירות,	
בניין	 	,16 המלאכה	 רח'	 בלשכתו,	 או	 במחנהו,	 ההסדר	 לפקיד	
מזמן	 שיפורסמו	 המועדים	 בתוך	 עילית,	 נצרת	 העסקים,	 לב	
לזמן	בהודעות	על	התקדמות	ההסדר.	יש	להגיש	את	התביעות	
בטופס	תזכיר	תביעה	שניתן	להשיגו	במחנה	או	בלשכה	הנ"ל	

ויש	למלא	את	כל	הפרטים	הקבועים	בתזכיר	התביעה.

שחל	 למקרקעין	 הסמוכים	 במקרקעין	 זכויות	 לו	 שיש	 מי	
עליהם	ההסדר	בהתאם	להודעה	זו,	עליו	לדאוג	שזכויותיו	לא	

ייפגעו	בעת	ההסדר.

מי	שלא	יציין	בציוני	קבע	על	האדמה	את	גבולות	החלקה	
שהוא	תובע,	יהיה	צפוי	לקנס	ונוסף	על	כך	יוכל	פקיד	ההסדר	
של	 חשבונו	 על	 קבע	 בציוני	 יצוינו	 החלקה	 שגבולות	 לצוות	

אותו	אדם.

מזהירים	בזה	את	כל	הנוגעים	בדבר,	כי	זכות	שלא	תיתבע	
בתוך	הזמן	הקבוע	ובטופס	הקבוע,	יוכל	פקיד	ההסדר	להוציאה	

מכלל	לוח	הזכויות.

כ"ב	באלול	התשע"ב	)9	בספטמבר	2012(

	

עדנאן זידאן 	
סגן	פקיד	הסדר	המקרקעין 	

אזור	הסדר	חדרה                 	
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  חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים
  2011 –א "התשע) הוראות שעה(     
  1965 –ה "התשכ, חוק התכנון ובניה     ו

  

  באר שבע: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי ברמה 
  222/ 03/ 5 'מסמפורטת 

  1 פלח -) נחל עשן(' נווה מנחם ב: שם התכנית
לחוק הליכי  24בהתאם לסעיף , מסרת בזה הודעהנ

) הוראות שעה(תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים 
בדבר אישור תכנית לדיור לאומי , 2011 –א "התשע

  .222/ 03/ 5' מסברמה מפורטת 
  . ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :ה והרשאותיתרי בנייה
  .היתרים או הרשאות

  :מתייחסת לתכניות הבאותה
מספר התכניתסוג היחס

75/ במ/ 5שינוי
204/ 02/ 11שינוי
111/ 02/ 11שינוי
172/ 102/ 02/ 5שינוי
207/ 03/ 11שינוי
206/ 03/ 11שינוי

23/ 14/ 4/ תממכפיפות
105/ ני/ 5כפיפות
3/ ב/ 34/ תמאכפיפות
22/ תמאכפיפות
35/ תמאכפיפות

  :לים בתכנית ומקומםהשטחים הכלו
  .באר שבע: שוביי

  X:   176500קואורדינטה 
  Y:   576000קואורדינטה 

השטח הכלול בתכנית נמצא בשוליים הצפון מערביים 
', בצמוד לשכונת נווה מנחם א, של העיר באר שבע

  .צפונית לנחל עשן
  :גבולות התכנית

  .כמסומן בתשריט בקו כחול
  :גושים וחלקות

     חלקי חלקותלמותחלקות בש מוסדרגוש
1006122 - 87 
1006132 - 174
1006142-29   
100615  2 – 4 ,7 ,9         5 ,6 ,8 ,10 ,13 ,14  
100616  59                     45 ,46 ,60 ,63 ,64
1006222 – 41               42  

100215/1-                        92
  

חלק                       לא מוסדר
  

  :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים צמודת 

  .1פלח ' קרקע נווה מנחם ב
  

  :עיקרי הוראות התכנית
הגדלת ( יחידות 632- ל2982-הפחתת יחידות מ. 1

 2742 יחידות וביטול 332- ל240-מ' יחידות מגורים א
  ).יחידות דיור מסוגים שונים

  .שינויים בייעודי הקרקע. 2
  .התווית דרכים חדשות. 3
קביעת גודל מגרש מזערי למגורים שמותרת עליו . 4

  .בנייה
  .קביעת שימושים מותרים בכל ייעודי הקרקע . 5
  .קביעת הנחיות מיוחדות לבתי המגורים . 6
  .קביעת זכויות ומגבלות בנייה . 7
  .קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. 8
  . בנייהקביעת תנאים להוצאת היתרי. 9

  

: הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
: על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך, 07/06/2012
 ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 17/05/2012

  .14/05/2012: בתאריך
  

 -הוועדה לדיור לאומי  התכנית האמורה נמצאת במשרדי
  :טלפון. 84100באר שבע , 4התקווה , מחוז הדרום

הוועדה המקומית לתכנון  וכן במשרדי.08-6263880
-08: טלפון.  באר שבע2בגין מנחם , ולבנייה באר שבע

: ובאתר באינטרנט של משרד הפנים.6463807
il.gov.pnim.www . וכל המעוניין רשאי לעיין בה

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 
.אתרי האינטרנטוב
  
  

   ירוחם :מרחב תכנון מקומי , דרום: מחוז

תכנית לדיור לאומי ברמה הודעה בדבר הפקדת 
  127/ 03/ 26' מס מפורטת

  שכונה דרומית ירוחם: שם התכנית

חוק הליכי ל 17בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
) הוראות שעה(למגורים בנייה להאצת הבנייה תכנון ו
 לחוק התכנון 89ם לסעיף ובהתא, 2011-א"התשע
ועדה לדיור הוכי במשרדי  ,1965-ה"התשכ, והבניה
ועדה המקומית לתכנון ו הובמשרדי  מחוז הדרום-לאומי 

: ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .ירוחםיה ולבני
il.gov.pnim.www  ובאתר האינטרנט של מגיש

תכנית לדיור מופקדת  il.co.yeruham.www: התכנית
  .127/ 03/ 26' מס לאומי ברמה מפורטת

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  : לתכניות הבאותהמתייחסת
  מספר התכנית  סוג היחס

  1/ 47/ מב/ 26  שינוי
  35/ תמא  כפיפות
  3/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  122/ 02/ 26  כפיפות
  23/ 14/ 4/ תממ  כפיפות

  

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת 
הבנייה למגורים )הוראת שעה(, התשע"א-2011
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
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  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .ירוחם: יישוב
  X  :  192600קואורדינטה 

    Y  :  543300קואורדינטה 

, רומיים של העיר ירוחםהשטח הנמצא בשוליים הד
  .דו הדרומי בנחל שועליםוהגובל בצ

  :גבולות התכנית

  .כמסומן בתשריט בקו כחול
  .גושים ארעיים :גושים וחלקות

חלקותחלקי מספר גוש

39531  1  
39533  1  
39644  1  
39646  1  
  :מטרת התכנית

יצירת והתאמת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים 
פ תוך ''מסחר ושצ, אזור למוסדות ציבור לחינוך', ב-ו' א

ותאמת ובהתאם לתכנית התווית מערכת כבישים מ
  .122/02/26מתאר ירוחם 

  :עיקרי הוראות התכנית

קביעת הנחיות לבניית שכונת מגורים הכוללת   . 1
ד " יח588, ד צמודי קרקע" יח322: ד מתוכם" יח1018

דירות "ד המוגדרות " יח200מתוכם   בבנייה רוויה 
 יחידות 108 -ר לדירה ו" מ100בשטח של עד " קטנות

  ".חדמגורים מיו"

קביעת הנחיות והוראות למוסדות ציבור לחינוך   .2
  . ולשטחי מסחר

דרכים , הנחיות לשטחים פתוחים ציבוריים  . 3
  . ושטחי מתקנים הנדסיים

, קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבנייה  . 4
זכויות ומגבלות , הנחיות, קביעת שימושים מותרים

 התפלגות שטחי ,מספר קומות, י בנייןולרבות קו. בנייה
  . ב''מרבי וכיובנייה גובה , הבנייה בין הקומות

  . התווית דרכים חדשות  . 5

  .קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי  . 6

  . קביעת הנחיות סביבתיות  . 7

  . מים וחשמל, קביעת הוראות לתשתיות ביוב  . 8

  .גן ציבורי/ קביעת הוראות לפיתוח פארק  . 9

בימים ובשעות , תרשאי לעיין בתכנימעוניין כל 
 ובאתרי האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

 רשאי להגיש המעוניין .של משרד הפנים ומגיש התכנית
ימים ממועד פרסומה של ההודעה  60התנגדות תוך 

  : הבאיםבין הפרסומיםמהמאוחרת 

מועד הפרסום על גבי השלט האחרון שהוצב בתחום 
, הפרסומים בעיתוןמועד הפרסום האחרון מבין , התכנית

 מועד הפרסום באתר האינטרנט של משרד הפנים
, 4ווה התק,  מחוז הדרום-ועדה לדיור לאומי הו :למשרדי

  .08-6263880 :'טל . 84100באר שבע 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

ובהתאם לתקנות  תאת העובדות שעליהן היא מסתמכ
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית (בנייה התכנון וה

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו סמכויות חוקר
  

  

  קרית גת:  מרחב תכנון מקומי, דרום:  מחוז

הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי ברמה 
  4/ 140/ 03/ 9' מסמפורטת 

  02 מתחם -קרית גת צפון : שם התכנית

 לחוק הליכי 17בהתאם לסעיף , עהנמסרת בזה הוד
) הוראות שעה(למגורים בנייה להאצת הבנייה תכנון ו
 לחוק התכנון 89ובהתאם לסעיף , 2011 –א "התשע
כי במשרדי ועדה לדיור לאומי , 1965,-ה"התשכ, והבניה

 הבניי מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ול-
: ובאתר האינטרנט של משרד הפנים קריית גת

il.gov.pnim.www  ובאתר האינטרנט של מגיש
מופקדת תכנית לדיור  il.gov.mmi.www: התכנית

  4/ 140/ 03/ 9' מסלאומי ברמה מפורטת 
  . ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
שמכוחה ניתן להוציא  תכנית : והרשאותהיתרי בנייה

  .היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  131/ 03/ 6  שינוי

  140/ 02/ 9  פירוט
  48/ 14/ 4/ תממ  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות
  3/ תמא  כפיפות
  1/ א/ 37/ תמא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .קריית גת: יישוב
  X: 178250קואורדינטה 

  Y 615000:קואורדינטה 

  .40' מזרחית לדרך מס, 35' צפונית לדרך מס
  :גבולות התכנית

  .כמסומן בתשריט בקו כחול
  :גושים וחלקות

20, 17, 16, 7, 4 - 2חלקי חלקות ,  מוסדר3080גוש 
  :מטרת התכנית

 02הקמת שכונת מגורים חדשה שהוגדרה כמתחם 
ת שאושרה בתכנית המתאר החדשה של צפון קריית ג

  .140/02/9' להפקדה מס
  :עיקרי הוראות התכנית

,  למגורים-נחל ודרך, מקרקע חקלאיתייעוד שינוי .1
, מתקנים הנדסיים, שטח ציבורי פתוח, מבני ציבור

  .י התשריט" הכל עפ–דרכים
  .התווית דרכים חדשות.2
  .קביעת השימושים המותרים בייעודי הקרקע השונים.3
  .ות בניההנחיות ומגבל, קביעת זכויות.4
  .קביעת הוראות לפיתוח השטחים הפתוחים.5
  .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.6
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בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט 

המעוניין רשאי להגיש  .של משרד הפנים ומגיש התכנית
 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 60התנגדות תוך 

מועד הפרסום על  :וחרת מבין הפרסומים הבאיםהמא
מועד , גבי השלט האחרון שהוצב בתחום התכנית

מועד הפרסום , הפרסום האחרון מבין הפרסומים בעיתון
הוועדה : למשרדי ,באתר האינטרנט של משרד הפנים

באר שבע , 4התקווה ,  מחוז הדרום-לדיור לאומי 
  .08-6263880 :'טל,  84100

ת לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכני
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית (בנייה התכנון וה
  .1989 -ט "תשמ, )סמכויות חוקר וסדרי עבודתו

  

  

  רהט:  מרחב תכנון מקומי, דרום:  מחוז

ור תכנית לדיור לאומי ברמה הודעה בדבר איש
  9/ 389/ 03/ 17' מסמפורטת 

   רהט- 2הרחבת שכונה : שם התכנית

 לחוק הליכי 24בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
) הוראות שעה(למגורים בנייה להאצת הבנייה תכנון ו
 בדבר אישור תכנית לדיור לאומי ברמה ,2011-א"התשע

  9/ 389/ 03/ 17' מסמפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:קהאיחוד וחלו

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  389/ 03/ 7  שינוי
  4/ 223/ 02/ 7  שינוי
  358/ 03/ 7  שינוי

  402/ 02/ 17  כפיפות
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .רהט: יישוב
  X:  177375נאטה קואורדי

  Y:  590250קואורדינאטה 

 נחל שובל וגבול שטח -מצפון. בחלקה הצפוני של רהט
 שכונה -ממערב.  3 שכונה -ממזרח. השיפוט של רהט

  .3 - ו2 שכונות -מדרום. 2
  :גבולות התכנית

  .כמסומן בתשריט בקו כחול
  :גושים וחלקות

 חלקי חלקות, 135חלקות בשלמות ,  מוסדר100665גוש 
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  2 חלקי חלקות,  מוסדר100225/1גוש 
  39חלקות בשלמות ,  מוסדר100664גוש 

   לא מוסדר100225גוש 

  :גושים ישנים
  .100225/6:   גוש ישן- 100665: גוש נוכחי
  .100225/6:   גוש ישן- 100664: גוש נוכחי

  :מטרת התכנית

 67הכוללת תוספת של ,  ברהט3 - ו2הרחבת שכונות 
  ).ד" יח134( ים מגרשי מגורים חדש

  :עיקרי הוראות התכנית

  . קביעת ייעודי קרקע-
  . קביעת התכליות המותרות בכל יעוד-
  .הנחיות ומגבלות בניה,  קביעת זכויות-
מרווחי , קביעת צפיפויות(לשכונה בנייה  קביעת הוראות -

  ).הנחיות בינוי והנחיות לעיצוב, גובה בניינים, בניה

  .וסביבתיות קביעת הנחיות אדריכליות -
  . קביעת התנאים למתן היתרי בניה-
  . קביעת הוראות ביצוע התכנית-

: הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
: על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך, 20/04/2012
: ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך 16/05/2012
דה הווע :התכנית האמורה נמצאת במשרדי .04/04/2012
. 84100 באר שבע 4התקווה ,  מחוז הדרום-לדיור לאומי 

הוועדה המקומית לתכנון : וכן במשרדי .08-6263880 :'טל
ובאתר האינטרנט של  .08-9914874 :'טל, רהטבנייה ול

וכל המעוניין רשאי  il.gov.pnim.www: משרד הפנים
עות שהמשרדים האמורים פתוחים לעיין בה בימים ובש

  .לקהל ובאתרי האינטרנט
                                                         אבי הלר

   לדיור לאומיר הועדה "יו                                             
  דרוםחוז  מ                                           

  

  

  1965-ה"התשכ, ון והבניההודעות לפי חוק התכנ

  מחוז ירושלים
  

  ירושלים:מרחב תכנון מקומי, ירושלים: מחוז

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13423' מסמפורטת 

, עקיבא אזולאי ' הקמת בנין חדש ברח: שם התכנית
  גבעת שאול

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
דבר אישור תכנית מתאר ב, 1965-ה"התשכ, והבניה

  13423' מסמקומית ברמה מפורטת 

או חלוקה בהסכמת כל הבעלים / איחוד ו:איחוד וחלוקה
  בחלק מתחום התכנית/בכל תחום התכנית

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  62  ביטול
  1726  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

 ,שכונת גבעת שאול, אזולאי עקיבא: ירושלים רחוב: יישוב
  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

  :מוסדר :גושים וחלקות

  .78 - 77:  חלקות במלואן30259: גוש

  .97 - 96, 34:  חלקי חלקות30259: גוש

  .105: חלקות חלקי 30259: גוש
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  X: 218125קואורדינטה 

  Y: 633200קואורדינטה 

  :מטרת התכנית

הפרשות  , הקמת בנין חדש למגורים, הקרקעייעוד שינוי 
  ואיחוד וחלוקה מחדש, לצרכי ציבור

  :עיקרי הוראות התכנית

  :שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן . 1

גל ומעבר ציבורי להולכי ר, דרך מאושרת, משמורת טבע
לשטח ציבורי , לאזור מגורים ומבנים ומוסדות ציבור

  .לדרך מאושרת ולשביל, לשטח לבנייני ציבור ,פתוח 

, 1' קביעת הוראות בינוי לבנין חדש במגרש חדש מס. 2
  .בשטח בנייה וקביעת תנאים למתן היתר 

  .כאמור , בנייה קביעת קווי בנין ל. 3

 2770.95 -ל , 1' במגרש מסבנייה קביעת שטחי . 4
ר שטח "  מ1313.06מתוכם , ר שטחים מירביים "מ

 1207.89 -ו,  כיתות גן2ר עבור " מ250, עיקרי למגורים
  .ר שטחי שירות כולל שטחי חניה תת קרקעית"מ

  .ד " יח17 -קביעת מספר יחידות הדיור בבנין ל. 5

 קומות בכל חתך 6 -קביעת מספר הקומות בבנין ל. 6
  .ים תת קרקעיים במלואם ובנוסף שטחי חניה ומחסנ

  .כאמור , קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנייה . 7

  .קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש . 8

קביעת הוראות בגין שטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני . 9
  .ציבור 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ' עמ ,ב"התשע, 6444 ובילקוט הפרסומים 25/05/2012

התכנית האמורה נמצאת  .11/07/2012בתאריך , 5184
, מחוז ירושליםבנייה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

וכן . 02-6290263 :'טל 91010 ירושלים 1שלומציון 
ככר , ירושליםבנייה ועדה מקומית לתכנון ול: במשרדי
מעוניין וכל ה, 02-6296811 :'טל ירושלים  1ספרא 

בשעות שהמשרדים האמורים רשאי לעיין בה בימים ו
הפניםמשרדשלהאינטרנטובאתר, פתוחים לקהל

www.pnim.gov.il.
                                                   דלית זילבר

  ר הועדה המחוזית "יו                                           

   חוז ירושליםמ הלתכנון ולבני                                       
  

תל אביב
  יפו-תל אביב:מרחב תכנון מקומי, אביב-תל: מחוז

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  א/ 3616/ תא' מסמפורטת 

  3תוכנית רובע  :שם התכנית

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965 –ה "התשכ, והבניה

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה וללתכנון 
תל אביב מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול

  א/ 3616/ תא' מסמתאר מקומית ברמה מפורטת 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  תמספר התכני  סוג היחס

  44/ תא  שינוי
  58/ תא  שינוי
  1855/ תא  שינוי

  74/ תא  ביטול
  346/ תא  ביטול
  348/ תא  ביטול
  637/ תא  ביטול
  636/ תא  ביטול
  76/ תא  ביטול
  756/ תא  ביטול
  755/ תא  ביטול
  887/ תא  ביטול
  1680/ תא  ביטול
  ג/ תא  ביטול
  מ/ תא  ביטול
  1/ מ/ תא  ביטול
  ס/ תא  ביטול
  5/ תממ  תכפיפו

  2/ 5/ תממ  כפיפות
  38/ תמא  כפיפות
  1/ ע/ תא  כפיפות
  18/ תמא  כפיפות
  2710/ תא  כפיפות
  2/ 4/ תמא  כפיפות
  3/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  4/ א/ 23/ תמא  כפיפות
  ב/ 2650/ תא  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

א "גורים במרכז העיר תבנייני מ, יפו-תל אביב: יישוב
החלקות שלאורך רחוב אבן : למעט, 3הכלולים ברובע 

מתחם , החלקות שממערב לרחוב הירקון, גבירול
כיכר רבין והחלקות הסמוכות , היכל התרבות-הבימה

  .כמסומן בתשריט, מדרום וממערב

  :גבולות התכנית

  שפך הירקון,  נחל הירקון-בצפון 

   אבן גבירול החלקות הגובלות ברחוב-במזרח 

  מרמורק, בן ציון,  רחובות בוגרשוב-בדרום 

   רחוב הירקון-במערב 

  :גושים וחלקות

, 6957 - 6954, 6906, 6903 - 6901: גושים בשלמות
6959 - 6961 ,6968 ,7078 ,7091 ,7113.  

 - 6904, 6215 - 6214, 6212, 6111: גושים בחלקיות
6905 ,6951 - 6953 ,6958 ,6962 - 6963 ,6966 ,
7085 ,7092 ,7111.  
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  :מטרת התכנית

עידוד התחדשות עירונית במרכז העיר תוך שמירה . א
י קביעת מסגרת "זאת ע, על מאפייני המרקם הקיים

 3מקסימלית לבנייני מגורים בתחום רובע בנייה זכויות 
  .בתל אביב יפו

ו "של תכנית הכרזת אונסקבנייה הטמעת עקרונות . ב
לשמירה על , אזור ההכרזה הכלול ב3בתחום רובע 

  .הערכים האורבניים והאדריכליים הייחודיים במתחם זה

חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בהתאם לעקרונות . ג
 על שינוייה תוך התאמתם למרקם 38/ שנקבעו בתמא

 23על פי סעיף ,  בתל אביב יפו3האורבני של רובע 
  .38/ לתמא

בנייה סל זכויות י יצירת "פישוט הליכי רישוי ומידע ע. ד
אשר יחליף תכניות , חדשה ולתוספות בניהבנייה כולל ל

, למגוריםבנייה זכויות (' נושאיות קודמות כגון תכניות מ
חדרי יציאה (' ג, )תוספת דירת גג(' ס, )'מרפסות וכד

  .'וכד) לגג

  :עיקרי הוראות התכנית

לבניינים חדשים בהתאם בנייה קביעת סל זכויות . א
זכויות . ומו של המגרש במבנה העירונילגודלו ומיק

ומימושן ) עיקרי ושרות(הינן שטחים כוללים בנייה ה
. הקומות המותר' מותנה בעמידה בקווי הבניין ומס

בנייה שלא ניתן לנצלן במסגרת הוראות הבנייה זכויות 
  . מבוטלות-המותרות בתכנית זו

, 280% -240% עד - ברחובות דיזנגוף ובן יהודה. 1
 קומות וקומת גג חלקית כולל 6שלא יעלה על בגובה 

  .קומה מסחרית

' ורג'המלך ג, בוגרשוב, ברחובות ירמיהו. 2
, 230% עד -והמגרשים הסובבים את כיכר בזל

 קומות וקומת גג חלקית כולל 5בגובה שלא יעלה על 
  .קומה מסחרית

ארלוזורוב כולל ' ברחובות רחבים מצפון לרח. 3
 עד -רוב בשני צדדיוהחלקות הגובלות בארלוזו

 קומות 6בגובה שלא יעלה על , 230% - 265%
  . וקומת גג חלקית

 עד -ארלוזורוב ' ברחובות רחבים שמדרום לרח. 4
 קומות וקומת 6 בגובה שלא יעלה על 200% -265%

גג חלקית במגרשים הגדולים ובגובה שלא יעלה על 
  . קומות וקומת גג חלקית במגרשים הקטנים5

בגובה שלא , 200%-230% עד - צריםברחובות . 5
  .  קומות וקומת גג חלקית5יעלה על 

חדשה כמפורט בטבלה בנייה קביעת קווי בניין ל. 6
חריגה מקווי הבניין כאמור תהווה סטיה . 5בפרק 

  .ניכרת לתכנית

לתוספות לבניינים בנייה והוראות בנייה קביעת זכויות . ב
 במבנה קיימים בהתאם לגודלו ומיקומו של המגרש

העירוני ובהתאם לצורך בחיזוק הבניין בפני רעידות 
, סל הזכויות כולל הוראות לתוספת על גגות. אדמה

  .הרחבות וסגירת קומת עמודים

  : 1.1.1980לבניינים שהוצא היתר לבנייתם עד ליום 

ייעוד ברחובות דיזנגוף ובן יהודה במגרשים ב.  1
  :מסחרי

בנייה ר השלמת  קומות תות2 לבניינים בגובה עד -
  . קומות וקומת גג חלקית5עד 

 קומות ומעלה תותר השלמת 3 לבניינים בגובה -
  .  קומות וקומת גג חלקית6עד בנייה 

  :בשאר הרחובות. 2

 קומות תותר תוספת עד 2-4 לבניינים בגובה -
 משטח גג הבניין הקיים בקומה אחת וקומת 165%

  . גג חלקית

מות ומעלה תותר קומה  קו5 בניינים הבנויים בגובה -
  . חלקית

תותר : 1.1.1980לבניינים שהוצא היתר לבנייתם לאחר 
י האמור בתכנית "תוספת או הרחבת חדרי יציאה לגג עפ

  .זו

קביעת הוראות בנייה לחדרי יציאה לגג בבניינים . ג
  .ר" מ40קיימים בשטח שלא יעלה על 

קביעת הוראות ותנאים לחיזוק מבנים בפני רעידות . ד
 על שינוייה 38/ דמה בהתאם לעקרונות שנקבעו בתמאא

  . ובנוסף הוראות לשיפוצם

ר " מ12קביעת זכויות למרפסות מקורות פתוחות עד . ה
  . ד בממוצע"ליח

ד בבניין חדש ובתוספת לבניין "קביעת צפיפות יח. ו
  .קיים

קביעת הוראות לחניה בתחום המגרש ולטיפול . ז
  .בשטחים הלא בנויים במגרש

ביטול בתחום תכנית זו בלבד של תכניות מתאר . ח
, 637: על שינוייהן וכן של תכניות' ג-ו' ס', מקומיות מ

  .   ועוד1680, 887, 755, 756, 74, 76, 636

  .  על שינוייהן58 - ו44שינוי תכניות ראשיות . ט

הקבועות בנייה התכנית אינה פוגעת בזכויות ה. י
  .בתכניות מאושרות

  . חלה על מבנים לשימורהתכנית אינה. יא
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60רשאי להגיש התנגדות תוך , לחוק 100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, בעתונים

             :'טל 67012יפו - תל אביב125דרך בגין , תל אביב
03-7632586 .  

בין השעות ' ה', ג', קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א
11:00- 14:00.  

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 
 :'טליפו  - תל אביב68שד בן גוריון , תל אביבבנייה ול

03-5217162  
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית (בנייה וההתכנון 
  .1989 -ט "תשמ, )סמכויות חוקר וסדרי עבודתו

  

  יפו-תל אביב:מרחב תכנון מקומי, אביב-תל: מחוז

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  א/ 3729/ תא' מסמפורטת 

  4תוכנית רובע :שם התכנית

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי , ")החוק: "להלן (1965 –ה "התשכ, והבניה

מחוז תל אביב בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
תל אביב בנייה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ול

/ תא' מסמופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
  א/ 3729

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

ן להוציא  תכנית שמכוחה נית: והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  196/ תא  שינוי
  50/ תא  שינוי
  G/ תא  שינוי
  753/ תא  שינוי
  1738/ תא  שינוי
  478/ תא  שינוי
  398/ תא  שינוי
  763/ תא  שינוי
  122/ תא  שינוי
  117/ תא  שינוי

  מ/ תא  ביטול
  ס/ תא  ביטול
  ג/ תא  ביטול

  18/ תמא  כפיפות
  569/ תא  כפיפות
  570/ תא  כפיפות
  571/ תא  כפיפות
  568/ תא  כפיפות
  567/ תא  כפיפות
  5/ תממ  כפיפות
  2/ 4/ תמא  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  3/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  4/ א/ 23/ תמא  כפיפות
  2/ 5/ תממ  כפיפות
  38/ תמא  כפיפות
  572/ תא  כפיפות
  ב/ 2650/ את  כפיפות
  2710/ תא  כפיפות
  1/ ע/ תא  כפיפות
  600/ תא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

א "בנייני מגורים במרכז העיר ת, יפו-תל אביב: יישוב
  .4הכוללים ברובע 

  :גבולות התכנית

  רחוב הרב קוסובסקי / בני דן'  רח-בצפון 

/ ה גורן מצפון ועד רחוב הרב שלמ- נתיבי איילון-במזרח 
רחוב /  מרחוב הרב שלמה גורן-דרך נמיר; רחוב פנקס

  פנקס ודרומה

   רחוב שאול המלך-בדרום 

 רחוב אבן גבירול לא כולל חלקות הגובלות -במערב 
  לאורך אבן גבירול

  :גושים וחלקות

  .7250: גושים בשלמות

, 6111, 6110, 6108, 6107, 6106: גושים בחלקיות
6212 - 6213 ,6217.  

  :התכניתמטרת 

עידוד התחדשות עירונית במרכז העיר תוך שמירה . א
י קביעת מסגרת "זאת ע, על מאפייני המרקם הקיים

 4מקסימלית לבנייני מגורים בתחום רובע בנייה זכויות 
  .בתל אביב יפו

חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בהתאם לעקרונות . ב
 על שינוייה תוך התאמתם למרקם 38/ שנקבעו בתמא

 23על פי סעיף ,  בתל אביב יפו4רבני של רובע האו
  .38/ לתמא

בנייה י יצירת סל זכויות "פישוט הליכי רישוי ומידע ע. ג
אשר יחליף תכניות , חדשה ולתוספות בניהבנייה כולל ל

, למגוריםבנייה זכויות (' נושאיות קודמות כגון תכניות מ
 חדרי יציאה(' ג, )תוספת דירת גג(' ס, )'מרפסות וכד

  .'וכד) לגג

ו "של תכנית הכרזת אונסקבנייה הטמעת עקרונות . ד
לשמירה על ,  הכלול באזור ההכרזה4בתחום רובע 

  .ערכים אורבניים ואדריכליים ייחודיים במתחם זה

  :עיקרי הוראות התכנית

לבניינים חדשים בהתאם בנייה קביעת סל זכויות . א
יה בניזכויות ה. למיקומו של המגרש במבנה העירוני

ומימושם מותנה ) עיקרי ושרות(הינם שטחים כוללים 
זכויות . בעמידה בקווי הבניין ובמספר הקומות המותרים

בנייה שלא ניתן לנצלן במסגרת הוראות הבנייה 
  . מבוטלות-המותרות בתכנית זו

, פנקס, דרך נמיר(ברחובות שהוגדרו ראשיים . 1
 7בגובה עד , 285% עד -) שאול המלך, בוטינסקי'ז

  .קומות וקומת גג חלקית

 6בגובה עד , 250%ברחובות שאינם ראשיים עד . 2
  .קומות וקומת גג חלקית

בנייה תכניות ל (122, 117, 478בתחום תכניות . 3
 180% -140%עד ) נמוכה מצפון לרחוב פנקס

  . קומות וקומת גג חלקית3-4בגובה 

ים יותרו חדרי 'במגרשים המיועדים לבניית קוטג. 4
  . לגג או ניצול חלל גג משופעיציאה 

חדשה כמפורט בטבלה בנייה קביעת קווי בניין ל. 5
חריגה מקווי הבניין כאמור תהווה סטיה . 5בפרק 

  .ניכרת לתכנית
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לתוספות לבניינים בנייה והוראות בנייה קביעת זכויות . ב
קיימים בהתאם למיקומו של המגרש במבנה העירוני 

סל . פני רעידות אדמהובהתאם לצורך בחיזוק הבניין ב
הרחבות , הזכויות כולל הוראות לתוספת על גגות

  .וסגירת קומת עמודים

  :1.1.1980להם הוצא לפני בנייה בניינים שהיתר ה

ברחובות שהוגדרו ראשיים תותר תוספת של עד . 1
 קומות 6כ "סה, משטח גג הבניין הקיים % 230

  .וקומת גג חלקית

 תותר תוספת של ברחובות שלא הוגדרו ראשיים. 2
בקומה אחת ,  משטח גג הבניין הקיים165%עד 

  .וקומת גג חלקית

בנייה תכניות ל (122, 117, 478בתחום תכנית . 3
  ):נמוכה מצפון לרחוב פנקס

 תותר תוספת - קומות2בניינים משותפים בגובה . א
 משטח גג הבניין הקיים בקומה אחת וקומת גג 165%
  . חלקית

 קומות עם קומת 3ם בגובה בבניינים משותפי. ב
או הרחבת חדרי יציאה לגג בנייה  תותר -עמודים
  . קיימים

ים בתחום תכניות השיכונים יותרו חדרי יציאה 'בקוטג. ג
  .י האמור בתכנית זו"לגג עפ

: 1.1.1980להם הוצא לאחר בנייה בבניינים שהיתר ה
  .י האמור בתכנית זו"תותר תוספת חדרי יציאה לגג עפ

הוראות בנייה לחדרי יציאה לגג בבניינים קביעת . ג
  .ר" מ40קיימים בשטח שלא יעלה על 

קביעת הוראות ותנאים לחיזוק מבנים בפני רעידות . ד
 על שינוייה 38/ אדמה בהתאם לעקרונות שנקבעו בתמא

  . ובנוסף הוראות לשיפוצם

ר " מ12קביעת זכויות למרפסות מקורות פתוחות עד . ה
  . ד בממוצע"ליח

ד בבניין חדש ובתוספת לבניין "ביעת צפיפות יחק. ו
  .קיים

קביעת הוראות לחניה בתחום המגרש ולטיפול . ז
  .בשטחים הלא בנויים במגרש

על שינוייהן ' ג-ו' ס', ביטול תכניות מתאר מקומיות מ. ח
  . בתחום תכנית זו בלבד

  .   על שינוייהןG ותכנית50שינוי תכניות ראשיות . ט

הקבועות בנייה וגעת בזכויות ההתכנית אינה פ. י
  .בתכניות מאושרות

  .התכנית אינה חלה על מבנים לשימור. יא

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 
וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית

 ימים 60רשאי להגיש התנגדות תוך ,  לחוק100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, בעתונים
            :'טל 67012יפו - תל אביב125דרך בגין , תל אביב

', קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א. 03-76325868
העתק ההתנגדות , 14:00 -11:00בין השעות ' ה', ג

, תל אביבבנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
  03-5217162 :'טליפו  - תל אביב68שד בן גוריון 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
יר המאמת הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצה

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית (בנייה התכנון וה

  .1989 -ט "תשמ, )סמכויות חוקר וסדרי עבודתו
  

  

  יפו-תל אביב:מרחב תכנון מקומי, אביב-תל: מחוז

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  3390/ תא' מסמפורטת 

 פרויקט משולב -ינר הקיבוצים סמ:שם התכנית
  מגורים ומוסדות חינוך

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה

  3390/ תא' מסמקומית ברמה מפורטת 

או חלוקה בהסכמת כל הבעלים / איחוד ו:איחוד וחלוקה
  בחלק מתחום התכנית/בכל תחום התכנית

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאות בנייההיתרי
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  א/ 2196/ תא  שינוי
  ב/ 2196/ תא  שינוי
  ל/ תא  שינוי
  1111/ תא  שינוי
  1/ ג/ תא  שינוי
  3/ ל/ תא  שינוי
  3708/ תא  שינוי
  2693/ תא  שינוי

  3/ תמא  כפיפות
  1/ ע/ תא  כפיפות
  2/ ל/ תא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

השטח הנמצא בין הרחובות דרך , יפו-תל אביב: יישוב
רחור מאוריציו ויטלה , רחוב רוקח מדרום, נמיר במזרח 

  .מצפון ופרוייקט חוות גורדון ממערב

  :גושים וחלקות

  .247, 244, 232:  חלקות במלואן6648: גוש

  .255, 229, 227, 225:  חלקות חלקי6648: גוש

  .3, 1:  חלקי חלקות7225: גוש
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  :מטרת התכנית

הסדרת התכנון בתחום התכנית על ידי הקמת קמפוס 
; חדש לסמינר הקיבוצים בחלקו המזרחי של המתחם

ד בחלקו המערבי של " יח450הקמת פרויקט מגורים בן 
הקמת מוסדות ציבור בחלקו המערבי ובחלקו ; המתחם

כולל חלוקת השטח למספר תאי , ל המתחםהדרומי ש
  . שטח

ובמהלכה יפונו ויהרסו , הבנייה תבוצע במספר שלבים
  . הבניינים הקיימים בשטח בהתאם לנספח שלבי ביצוע

. קביעת הוראות מעבר לאפשר המשך תפקוד המכללה
במהלך כל שלבי הבנייה על פי תכנית זו יתאפשר 

  . המשך תפקודה של המכללה

  :ת התכניתעיקרי הוראו

, פ"הקרקע ממגרש לתכנון מיוחד ושפייעוד שינוי . 1
, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך', מגורים ד: ליעודים

מבנים ייעוד ושינוי מ; מבנים ומוסדות ציבור ודרך
  .ומוסדות ציבור לדרך

קביעת זכויות בנייה : במתחם סמינר הקיבוצים. 2
ר " מ450ר שטחים עיקריים ועוד " מ25,000בהיקף של 

  .עיקרי עבור גן ילדים עירוני
 54,000של בנייה קביעת זכויות : במתחם המגורים. 3
 5,400עד ; )ד" יח450(ר שטחים עיקריים למגורים "מ
 1,550ר עיקרי עבור מרפסות מקורות פתוחות ועד "מ
. לטובת מתחם המגורים, ר עיקרי עבור שטחי רווחה"מ

בנייה ויות הוהסדרת זכ) 1' מס(קביעת מבנה לשחזור 
ר לטובת מתחם " מ850-בהיקף של כ, והשימושים בו

בהיקף של עד בנייה בנוסף קביעת זכויות . המגורים
ר עיקרי עבור " מ1,450ר עיקרי למסחר ועד " מ550

  . יפו-אביב-מוסדות ציבור לטובת עיריית תל

קביעת : במגרשים המיועדים למבנים ומוסדות ציבור. 4
הכולל , ר שטחים עיקריים" מ5,630של עד בנייה זכויות 

קביעת מבנה . 2' את השטח של מבנה לשחזור מס
, והשימושים בובנייה והסדרת זכויות ה) 2' מס(לשחזור 

  .ר" מ650-בהיקף של כ

 קומות 35במתחם המגורים גובה המגדלים יהיה עד . 5
גובה המבנים ; מעל קומת כניסה ועוד קומת גג חלקית

 קומות 6ויטלה יהיה עד ' בבנייה מרקמית לאורך רח
במתחם סמינר . מעל קומת כניסה ועוד קומת גג חלקית

  . קומות12הקיבוצים גובה המבנים יהיה עד 

הגדרת גבול מסדרון תשתיות תת קרקעי וקביעת . 6
  .הוראות לפיתוחו

  . קביעת הוראות לפיתוח השטח ותנאים למתן היתרי בניה. 7

 להגבלות קביעת הוראות בדבר התאמת התכנית. 8
למען שמירה על בטיחות טיסה בשדה התעופה בנייה 
  .דב הוז

קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת כל . 9
בנייה בחוק התכנון וה' סימן ז' הבעלים לפי פרק ג

  .1965 -ה "תשכ

  ).6648 בגוש 232חלקה (קביעת קרקע משלימה . 10

קביעת הוראות מעבר למתחם סמינר הקיבוצים . 11
  .ופת ביניים עד להקמת הפרויקט החדשבתק

  .בהתאם לנספח שלבי ביצוע, הגדרת הביצוע בשלבים. 12

הריסה ושחזור מבנים , קביעת הוראות לתיעוד. 13
, קביעת הוראות לשימור, וכמו כן; בתחום התכנית

  .כריתה והעתקה של עצים

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
'  עמ ,ב"התשע, 6335 הפרסומים  ובילקוט28/09/2011

  .06/12/2011בתאריך , 1136

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
- תל אביב125דרך בגין , מחוז תל אביבבנייה לתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 03-7632588 :'טל 67012יפו 
 תל 68שד בן גוריון , תל אביבבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין וכל ה, 03-5217162 :'טליפו  -אביב
, בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנטובאתר
  

  

  חולון:  מרחב תכנון מקומי, אביב-תל:  מחוז

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
מקומית ברמה מפורטת והודעה מתוקנת בדבר 

  ית מתאר מקומית ברמה מפורטתהפקדת תכנ
  1/ 528/  ח'מס

  חולון-תוכנית לשימור אתרים : שם התכנית

נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית 
 1/ 528/ ח' מסמתאר מקומית ברמה מפורטת 

 עמ ,ב"התשע, 6468שפורסמה בילקוט הפרסומים 
 89וכי בהתאם לסעיף . 04/09/2012בתאריך , 6243

מופקדת , 1965 –ה "תשכ, ן והבניהלחוק התכנו
מחוז תל אביב בנייה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 חולון תכנית בנייה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ול
  1/ 528/ מתאר מקומית ברמה מפורטת מספר ח

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  הרשאותהיתרים או 

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  10/ ד/ 10/ תמא  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  א/ 36/ תמא  כפיפות
  2/ 38/ תמא  כפיפות
  א/ 23/ תמא  כפיפות
  א/ 1/ 38/ תמא  כפיפות
  2/ 4/ תמא  כפיפות
  21/ תמא  כפיפות
  23/ תמא  כפיפות
  4/ א/ 23/ תמא  כפיפות
  38/ תמא  כפיפות
  3/ תמא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .כל מרחב תכנון מקומי חולון

, יפו-תל אביב, בת ים, ראשון לציון: מרחבי תכנון גובלים
  .גלילית מחוז תל אביב, אזור-אור יהודה
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  :מטרת התכנית

מטרת התכנית לקבוע כללים וכלים לשימור אתרי 
מרחב , מבנים, ריםי חלוקה לאת"המורשת של חולון ע

  .בין מבנים לשימור והנחיות עיצוב תואמות
  :עיקרי הוראות התכנית

, אתרים, קביעת רשימה של מבנים ומרחב בין מבנים. 1
  ). להלן8ראה סעיף (מתחמים ועצים לשימור 

איסור , קביעת הוראות למבנים לשימור בנוגע לתיעוד. 2
יים שינו, שיפוצים, טיפול במבנים מסוכנים, הריסה

  .ותוספות בניה
  .קביעת הוראות לגבי מתחמים לשימור. 3
  . קביעת הוראות לגבי עצים לשימור. 4

  .קביעת הוראות לגבי חניה באתרים לשימור. 5
  .קביעת הוראות לגבי שילוט אתרים לשימור. 6
קביעת הנחיות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי והוצאת . 7

  .היתרי בנייה
  :רשימת השימור. 8

 -מערב : כתובת, שכונת אגרובנק:  שם האתר- 1מספר 
'  דרומית לרח-צפון , קראוזה'  רח-מזרח , שנקר' רח

חומה ומגדל הכל ' עוזיאל ורח'  רח-מקווה ישראל ודרום 
-23, 7-21, 4-5 - חלקה 7167 -גוש . על פי התשריט

30 ,34-44 ,46-52 ,58 ,60 ,62-110 ,146-148 ,
175-189 ,190 ,201-205 ,207, 209 ,212 ,232-

, 11, 9, 7, 5, 3 - חלקה 7168 -גוש , 251, 247, 235
14-27 ,30-42 ,44-51 ,55-59 ,76 ,92-148 ,149 ,

152-153 ,155 ,157 ,161-180 ,182-192 ,193 ,
-45, 27-43, 17-25, 3-12 - חלקה 7170 -גוש , 195

46 ,49-60 ,62-94 ,96-98 ,100-165 ,169-173 ,
175-178 ,181-197 ,204-210 ,219 ,221 ,223-

226 ,228 ,231-232 ,234-235 ,238 ,240 ,243-
  . מרקם-סוג האתר ', דרגת שימור ב, 249, 248, 246

: כתובת, "ביארות"בתי באר :  שם האתר- 2מספר 
המצודה , סביון, הפרדס: האתר נמצא בין הרחובות

כל ' ב: דרגת שימור, 160: חלקה, 7059: גוש, והתאנה
לא תותר , ו תוספת בנייה שתותר בשטח החלקהשינוי א

  .מבנה: סוג האתר, על ובצמוד למבנה הקיים
צומת : כתובת, המיצדית התורכית:  שם האתר- 3מספר 

דרגת , 103: חלקה, 6005: גוש, 44כביש , בית דגן
  .מבנה: סוג האתר', א: שימור

' רח: כתובת, ר"מגדל המים באז:  שם האתר- 4מספר 
סוג ', ב: דרגת שימור, 139: חלקה, 7168 :גוש, 5ר "אז

  .מבנה: האתר
: כתובת, )המשקם(דפוס אומנות :  שם האתר- 5מספר 
סוג ', ב: דרגת שימור, 122: חלקה, 7168: גוש, 6פרוג 
  .מבנה: האתר

' רח: כתובת, בית הספר שנקר:  שם האתר- 6מספר 
, 146, 144, 142: חלקה, 7170: גוש, 12אחד העם 

  .מבנה: סוג האתר', ב: דרגת שימור
רחוב : כתובת, בית הכנסת הגדול:  שם האתר- 7מספר 

דרגת , 147, 145: חלקה, 7170: גוש, 3-5הרב קוק 
  .מבנה: סוג האתר', א: שימור
-55דוד אלעזר : כתובת, חוסמסה:  שם האתר- 8מספר 

סוג ', א: דרגת שימור, 307: חלקה, 6750: גוש, 57
  .מבנה: האתר

: כתובת, מגדל המים במולדת:  האתר שם- 9מספר 
, 6050: גוש, "2000ימית "דרומית למגרש החניה של 

.מבנה: סוג האתר', א: דרגת שימור, 29: חלקה
, מזקף הבאר במשולש החקלאי:  שם האתר– 10מספר 
, 4במזרח המשולש החקלאי ממזרח לכביש : כתובת

: סוג האתר', א: דרגת שימור, 47: חלקה, 6022: גוש
.המבנ

' רח: כתובת, בית הספר ביאליק:  שם האתר– 11מספר 
: חלקה, 7172: גוש, חומה ומגדל' ביאליק פינת רח

  .מבנה: סוג האתר', ב: דרגת שימור, 183, 182
: כתובת, מרפאת מנסבך:  שם האתר– 12מספר 
', ב: דרגת שימור, 41: חלקה, 7172: גוש, 18בלינסון 

  .מבנה: סוג האתר
, המצודה' רח: כתובת, הפילבוקס: ר שם האת-13מספר 

', א: דרגת שימור, 54: חלקה, 7056: גוש, תל גיבורים
  .מבנה: סוג האתר

' רח: כתובת, בניין עיריית חולון:  שם האתר– 14מספר 
: חלקה, 7176: גוש, 47לאון בלום '  רח58, 60ויצמן 

: דרגת שימור, 49וחלק מחלקה , 56, 55, 52, 51, 50
  .מבנה: סוג האתר', ב

,  מיטרני–בניין מינהל החינוך :  שם האתר– 15מספר 
, 128, 127: חלקה, 6746: גוש, 61רחוב ויצמן : כתובת

סוג ', ב: דרגת שימור, 432, 431חלקה , 7175: גוש
  .מבנה: האתר

כיכר : כתובת, כיכר סטרומה:  שם האתר– 16מספר 
, 186, 172, 69, 177, 65: חלקה, 7171: גוש, סטרומה

כיכר : סוג האתר', ב: דרגת שימור, 185, 68, 202, 200
  .ומבנים
אילת ' רח: כתובת, כיכר סירן:  שם האתר– 17מספר 

, 132: חלקה, 7132: גוש, 23, 21קדושי קהיר '  רח36
כיכר : סוג האתר', ב: דרגת שימור, 141, 140, 133

  .ומבנים
. צ.בין נ: כתובת, דרך הביטחון:  שם האתר– 18מספר 

: גוש, 130030, 155300. צ. לבין נ130250, 156400
, 415 -413, 337, 252-255, 239-241: חלקות, 6045
חלק , 538, 492-494, 480-484, 460-461, 443 -438

, 409-412, 338, 336, 313-315, 256, 251מחלקה 
416 ,437 ,444 ,458-459 ,462 ,471-474 ,479 ,
: חלקות, 6050: גוש, 540-543, 537, 533, 495, 491
18 ,28-36 ,40 ,47 ,49-52 ,54 ,62-63 ,72 ,87-91 ,

102-108 ,139-140 ,155 ,158 ,160-161 ,163-
, 19-27: חלקי חלקה, 209, 178-180, 166-176, 164
41 ,48 ,53 ,60-61 ,64-65 ,71 ,73-74 ,85-86 ,92 ,

101 ,109-110 ,138 ,141 ,151 ,153-154 ,156-
, 6051: גוש, 183, 181, 177, 165, 162, 159, 157

, 89, 71-73, 69, 59, 56-57, 54, 44, 41-42: חלקות
91 ,93 ,102 ,104-105 ,115-116 ,121 ,126 ,128-

134 ,137-140 ,143-144 ,147-149 ,152-153 ,
, 58, 55, 43: חלקי חלקות, 217-218, 196-198, 175
70 ,74 ,87-88 ,90 ,92 ,103 ,114 ,124-125 ,127 ,

135-136 ,141-142 ,145 ,173-174 ,176 ,199 ,
, 129-130, 36, 30-32: חלקות, 6737: גוש, 330, 219
148 ,150 ,169 ,183 ,213 ,215-220 ,223-227 ,

: גוש, 221-222, 214, 35, 21-22, 16: חלקי חלקות
, 150, 148, 130, 128, 126, 9, 3: חלקות, 6738

152 ,154 ,177 ,179-191 ,196-204 ,206 ,208 ,
, 6-8, 4, 2: חלקי חלקות, 230, 228, 214, 212, 210
12 ,119-120 ,122 ,124 ,138 ,140 ,142 ,144-147 ,



ילקוט הפרסומים 6496, כ"ט בחשוון התשע"ג, 14.11.2012 880

149 ,151 ,153 ,155 ,176 ,178 ,205 ,207 ,209 ,
: גוש, 250, 231, 229, 218, 215-216, 213, 211

, 163: חלקה: 6757: גוש, 303: חלקי חלקה, 6743
-90: חלקות: 6762גוש , 205 ,164, 157: חלקי חלקה

, 17, 15, 13, 11: חלקי חלקות, 222, 216, 211, 95
19 ,82-89 ,96-98 ,107-120 ,209-210 ,215 ,220 ,
', ב: דרגת שימור, 121, 24: חלקי חלקות, 6870: גוש

  .דרך: סוג האתר
בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 

באתרכןו, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
כל  .il.gov.pnim.wwwהפניםמשרדשלהאינטרנט

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 
וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית

 ימים 60רשאי להגיש התנגדות תוך ,  לחוק100סעיף 
דעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההו

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, בעתונים
              :'טל 67012יפו - תל אביב125דרך בגין , תל אביב

', ג', קבלת קהל בועדה מחוזית בימים א, 03-7632586
העתק התנגדות יומצא , 14:00 – 11:00בשעות ' ה

 58ויצמן , חולוןיה בניועדה מקומית לתכנון ול :למשרדי
  .03-5027222 :'טלחולון  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית (בנייה התכנון וה
  .1989 –ט "תשמ, )סמכויות חוקר וסדרי עבודתו

  

  

  

  רמת גן:מרחב תכנון מקומי, אביב-תל: מחוז

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  31/ ג/ 340/ רג' מסמפורטת 

  תנאים להקמת מבנים יבילים:שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה

  31/ ג/ 340/ רג' מסמקומית ברמה מפורטת 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  340/ רג  שינוי
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .כל תחום שיפוטה של העיר רמת גן
, יפו-תל אביב, גבעתיים,  ברקבני: מרחבי תכנון גובלים

  .קרית אונו
  :מטרת התכנית

לקבוע הוראות ותנאים על מנת לאפשר הצבת מבנים 
, פיתוח תשתיות, יבילים ארעיים לשירות אתרי בניה

שטחי ציבור , מבני ציבור, כגון דרכים, ופיתוח ציבורי
וכן לעריכת תערוכות , פתוחים ושטחים ציבוריים אחרים

  .ציבוריים זמניים בשטחים ציבורייםזמניות וארועים 

  :עיקרי הוראות התכנית

  : יותר להציב מבנה יביל בתחום. 1

שטחים ,  שטחים לבנייני ציבור-בשטח ציבורי . א
דרכים ושטחים ציבוריים אחרים , ציבוריים פתוחים

  . ציבוריייעוד בבעלות עירונית או ב

 במקומות בהם -ופיתוח בנייה בתחום אתרי . ב
  . אינה מהווה הפרעה לסביבתםהקמתם

תותר הצבת מבנה יביל אך ורק , בשטחים פרטיים. ג
  .ופיתוח בתחום המגרש נשוא ההיתרבנייה למטרות 

. פ מפותחים"מבנה יביל לא יוצב בשטחי שצ. ד
פ מפותחים "הצבת מבנה יביל ארעי בשטחי שצ

תהיה באישור הוועדה , ופעילים לצורך פיתוח נוסף
תנאי שהמבנה לא יהווה מטרד ולא וזאת ב, המקומית

  .פ ובתפקודו"יפגע בצורה כלשהי בפיתוח השצ
  :השימושים המותרים במבנה יביל. 2

ניהול עבודות הנדסיות ופיקוח במהלך ביצוע . א
  . תשתיות ופיתוח ציבורי, עבודות בניה

 עריכת תערוכות זמניות וארועים -בשטח ציבורי. ב
  . ציבוריים זמניים

 לא ישמש למגורים או לכל שימוש אחר מבנה יביל. ג
  .מלבד מהשימושים המפורטים לעיל

  :שטח המבנה היביל. 3
, ר" מ75השטח המרבי למבנה יביל לא יעלה על . א

כ השטחים המבונים יהא זניח יחסית "כאשר סה
שטח זה יהיה בנוסף , היעוד/לשטחו של המגרש

י התכניות המאושרות החלות "שנקבעו עפ, לזכויות
שטח זה , עם הסרת המבנה בתום העבודות, םבמקו

י התכניות "כ הזכויות המוקנות עפ"לא יכלל בסה
  .המאושרות במקום

  :תקופת זמן המותרת להצבה. 4
 לתקופה -בינוי ופיתוח, למטרות פיתוח תשתיות. א

שלא תעלה על שנתיים או עד סיום העבודות לפי 
באישור מיוחד של הוועדה . המוקדם מבינהם

 - ניתן יהיה להאריך את מועד השנתיים עד המקומית
וללא אפשרות ,  חודשים נוספים לכל היותר12

  .להארכה נוספת
 -למטרות תערוכות ואירועים ציבוריים זמניים . ב

באישור מיוחד של .  יום20לתקופה שלא תעלה על 
 10 -הוועדה המקומית ניתן יהיה להאריך מועד זה ב

שרות להארכה ימים נוספים לכל היותר וללא אפ
  .נוספת

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
'  עמ, התשע, 6061 ובילקוט הפרסומים 22/01/2010

התכנית האמורה , .08/02/2010בתאריך , 1842
מחוז בנייה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

-03 :'טל 67012יפו - תל אביב125דרך בגין , תל אביב
בנייה ועדה מקומית לתכנון ול:  במשרדיוכן. 7632588

וכל , 03-6753515 :'טל רמת גן  26המעגל , רמת גן
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה

משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל
  .il.gov.pnim.wwwהפנים

                                גילה אורון                     

  ר הועדה המחוזית "יו                                             

   תל אביבחוז מ לתכנון ולבניה                                      
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  מחוז חיפה
  

  חיפה:  מרחב תכנון מקומי, חיפה:  מחוז

  ' מסהודעה בדבר הכנת תכנית מתאר מקומית 
  ד/ 1706/ חפ

ההסתדרות בין נחל ' תכנון מחדש של אזור שד"
קרקעות המיועדות , גבול העירוני מזרחי , הקישון

לפארק המטרופולינים ואזור התעשיה המאושר 
  .1705/"בתכנית חפ

 לחוק התכנון 77בהתאם לסעיף , נמסרה בזאת הודעה
 בדבר הכנת שינוי לתכנית מתאר 1965-ה"והבנייה תשכ

תכנון מחדש של " -'  ד1706/חפ' ת תכנית מסמקומי
גבול העירוני , ההסתדרות בין נחל הקישון' אזור שד

קרקעות המיועדות לפארק המטרופולינים ואזור , מזרחי 
  .1705/התעשיה המאושר בתכנית חפ

  :ואלו השטחים הכלולים בתכנית

  1,3-50,52,53:  חלקות בשלמות 11647גוש 

  2:  חלק מחלקות11647גוש 
  78-86:  חלקות בשלמות 11661גוש 

  )89 (104:  חלק מחלקות11661גוש
  1-4,6,12,13,15,38-40:  חלקות בשלמות11662גוש 

 חלק מחלקות 11662גוש 
5,10,11,14,16,33,34,36,37,41,51  

  מטרת התכנית

איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים של חלק 
מהקרקעות הכלולות בתכנית תוך התייחסות למיקום 

למערכת התחבורתית , השטח במרחב המטרופוליני
לנחל הקישון ואזור , העורקית המתוכננת והקיימת

הפארק המטרופוליני העתידי ולחיבור למכון הטיהור 
  .המטרופוליני

  :התכנית מהווה שינוי לתכניות הבאות

  ' א186/חפ

  ' א1107/חפ

  1270/חפ

  1459/ חפ

   1666/חפ

  ט " ת1400/מק/חפ

  ב " י1400/חפ

  1/ב" י1400/מק/חפ

  ר " מ1400/ חפ

   1/ מר229/מק/חפ

  ' א1706/חפ

  :התכנית כפופה לתכנית

לא יינתנו היתרי ,  לחוק78בהתאם לסעיף , 15א "תמ
בתחום השטח לאיחוד וחלוקה עד לאישור בנייה 
תוקף ההודעה יהיה לתקופה של שנה . התכנית

  .מהפרסום ברשומות
  

  יפהח:  מרחב תכנון מקומי, חיפה:  מחוז

  'מסהודעה בדבר הכנת תכנית מתאר מקומית 
  א/ 1767/ חפ

, תכנון מחדש של אזור שבין נחל הקישון: שם התכנית
  ההסתדרות' פסי רכב ושד

 לחוק התכנון 77בהתאם לסעיף , נמסרה בזאת הודעה
 בדבר הכנת שינוי לתכנית 1965–ה"והבנייה תשכ

תכנון מחדש "–'  א1767/חפ' מתאר מקומית תכנית מס
' פסי רכבת ושד, של אזור שבין נחל הקישון

  ".ההסתדרות

  : השטחים הכלולים בתכניתהואל

-1,7-10,13,18 חלקות בשלמות 11648גוש 
34,38,46,47,50-52,66,68,71,72  

  16,17,45,49,70 חלק מחלקות 11648גוש 

  מטרת התכנית

איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים בחלק 
וך התייחסות למיקום מהקרקעות הכלולות בתכנית ת

למערכת התחבורתית , השטח במרחב המטרופוליני
  .העורקית המתוכננת והקיימת באזור

  :התכנית מהווה שינוי לתכניות הבאות

  ' א186/חפ

  229/חפ

  ' א1107/חפ

  1459/ חפ

  ט " ת1400/מק/חפ

  ב " י1400/חפ

  1/ב" י1400/מק/חפ

   1/ מר229/מק/חפ

  :התכנית כפופה לתכנית הבא

  15א "תמ

  

  

  חיפה: מרחב תכנון מקומי, חיפה: מחוז

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  3/ יד/ 1135/ חפ' מסמפורטת 

שינוי יעד מאתר לבניין ציבורי לאזור : שם התכנית
   בשכונת דניה-' מגורים א

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי , ")החוק: "להלן (1965 –ה "התשכ, והבניה

מחוז חיפה ובמשרדי בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
חיפה מופקדת תכנית בנייה הועדה המקומית לתכנון ול

  3/ יד/ 1135/ חפ' מסמתאר מקומית ברמה מפורטת 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות
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  :ניות הבאותהמתייחסת לתכ
  מספר התכנית  סוג היחס

  1135/ חפ  שינוי
  ה/ 229/ חפ  שינוי
  2/ י/ 229/ מק/ חפ  שינוי
  229/ חפ  שינוי
  1/ יד/ 1135/ מק/ חפ  שינוי

  1/ יב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  ד/ 229/ חפ  כפיפות
  4/ יב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  גב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  תט/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  פמ/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  5/ י/ 229/ חפ  כפיפות
  יב/ 1400/ חפ  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

    .27חוף השנהב : חיפה רחוב: יישוב

  :גושים וחלקות

  .340, 69:  חלקות במלואן12263: גוש
  .346:  חלקי חלקות12263: גוש

  :מטרת התכנית

קרקע מאתר לבניין ציבורי בבעלות פרטית וד ייעשינוי 
  .'לאזור מגורים א

  :עיקרי הוראות התכנית

קרקע מאתר לבניין ציבורי בבעלות פרטית ייעוד  שינוי -
  .ד" יח2כ "מוצע בתכנית סה. 'לאזור מגורים א

בהתאם למותר בנייה וגובה בנייה  קביעת שטחי -
ת י התכנית   המאושר"בסביבת המגורים הקרובה עפ

  .1135/חפ
בשטח התכנית הותאמו לזכויות בנייה  זכויות ה-

עיקרי   בנייה  שטח 35%כ "הקיימות בסביבה ויהיו בסה
  ). הקלה3% + 1135/  בהתאם לתכנית חפ32%(

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60רשאי להגיש התנגדות תוך ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, בעתונים

                         :'טל 33095 חיפה 15ם " שד הפלי,חיפה
ועדה ההעתק ההתנגדות יומצא למשרדי . 04-8633455

                     :'טל חיפה  3ביאליק , חיפהבנייה מקומית לתכנון ולה
04-8356807  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
צהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי ת

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית (בנייה התכנון וה

  .1989 -ט "תשמ, )סמכויות חוקר וסדרי עבודתו
  

  

  חיפה:מרחב תכנון מקומי, חיפה: מחוז

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
  ח/ 1612/ חפ' מס

ממגורים למגורים עם חזית ד ייעושינוי : שם התכנית
   קרית חיים4י אילת "מסחרית ברחוב אח

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי , ")החוק: "להלן (1965 –ה "התשכ, והבניה

מחוז חיפה ובמשרדי בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
חיפה מופקדת תכנית בנייה הועדה המקומית לתכנון ול

  ח/ 1612/ חפ' מסמה מפורטת מפורטת בר

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  יב/ 1400/ חפ  שינוי
  1/ יב/ 1400/ מק/ חפ  שינוי
  ה/ 1612/ חפ  שינוי
  1853/ חפ  שינוי
  ג/ 1612/ חפ  שינוי

  תט/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  15/ תמא  כפיפות
  1091/ חפ  כפיפות
  שש/ 1400/ חפ  כפיפות
  5/ י/ 229/ חפ  כפיפות
  פמ/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  גב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  4/ יב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  חיים מזרחיתקרית , 4י אילת "אח: חיפה רחוב: יישוב

  :גושים וחלקות

  .95:  חלקי חלקות11575: גוש
  .20:  חלקות במלואן11581: גוש
  .110:  חלקי חלקות11581: גוש

  :מטרת התכנית

מאזור מגורים למגורים עם חזית מסחרית ייעוד שינוי 
ומתן הוראות בנייה בקומת הקרקע תוך תגבור זכויות 

  .ופיתוחבנייה 
  :עיקרי הוראות התכנית

מיוחד על פי תכנית מאושרת ' ינוי ממגורים ב ש-
  . ת וחזית מסחרית"על פי מבא' למגורים ג

 החלפת שטחים מדרך למגורים וההפך ללא שינוי -
  .בגודל השטחים

ופיתוח בשטחים בנייה הוראות ,  קביעת זכויות הבניה-
  .הכלולים בתכנית

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, ורים פתוחים לקהלשהמשרדים האמ

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
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 ימים 60רשאי להגיש התנגדות תוך ,  לחוק100סעיף 
ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומ

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, בעתונים
                        :'טל 33095 חיפה 15ם "שד הפלי, חיפה

ועדה ההעתק ההתנגדות יומצא למשרדי . 04-8633455
                          :'טל חיפה  3ביאליק , חיפהבנייה מקומית לתכנון ולה

04-8356807  

לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית (בנייה התכנון וה
  .1989 -ט "תשמ, )סמכויות חוקר וסדרי עבודתו

  

  

  אלונה-מנשה: מרחב תכנון מקומי, חיפה: מחוז

  1/ 135/ מ' מסאישור תכנית מפורטת הודעה בדבר 

  קיבוץ להבות חביבה: שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965-ה"התשכ, והבניה

  1/ 135/ מ' מס
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  אותהיתרים או הרש

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  108/ מ  שינוי
  12/ משח  שינוי

  1203/ ד/ ג  כפיפות
  70/ מ  כפיפות
  344/ מ  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .להבות חביבה    : יישוב
  :גושים וחלקות

  .18, 13, 7:  חלקי חלקות8919: גוש
  X: 201200קואורדינטה 

  Y: 700100קואורדינטה 

  :מטרת התכנית

עריכת תכנית החלפה והסדרת שטחים בקיבוץ להבות 
  .חביבה

, קביעת מיקום שטחים פתוחים, תכנון קטע דרך חדשה
  .שטחי משק ואזור מגורים

  :עיקרי הוראות התכנית

  . הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף-
  .פ"דרכים ושצ, םמשטחי משק למגוריייעוד  שינוי -
  .פ"ממגורים למבני משק ושצייעוד  שינוי -
  . ביטול חלק מתוואי דרך מאושרת-
 שינוי של הוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר -

  .להקים עליו בנין
כולל תשתיות ,  קביעת הוראות לפיתוח השטח-

  .רותיםיוש

, והנחיות לבינוי ופיתוחבנייה  קביעת זכויות ומגבלות -
'  ז145י סעיף "עפבנייה אפשר הוצאת היתרי על מנת ל

  .ובהתאם לתוכניות מאושרות,  לחוק
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

'  עמ ,א"התשע, 6292 ובילקוט הפרסומים 29/07/2011
  .12/09/2011בתאריך , 6490

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 חיפה 15ם "שד הפלי, מחוז חיפהבנייה לתכנון ול

מקומית .ו: וכן במשרדי. 04-8633455 :'טל 33095
-04 :'טל, 37845נ חפר .ד-מנשה אלונהבנייה לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין וכל ה, 6177307
האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
  

  
  עירון: כנון מקומימרחב ת, חיפה: מחוז

  אלונה-מנשה:מרחב תכנון מקומי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  א/ 404/ מ/ 1055/ ענ' מסמפורטת 

מתקנים הנדסיים במערב כפר קרע : שם התכנית
  "תחנת שאיבה לביוב"

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי , ")החוק: "להלן (1965 –ה "התשכ, והבניה

מחוז חיפה ובמשרדי בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
עירון ומשרדי הועדה בנייה הועדה המקומית לתכנון ול

, 37845נ חפר .ד-מנשה אלונהבנייה המקומית לתכנון ול
/ ענ' מסמופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

  א/ 404/ מ/ 1055

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותייההיתרי בנ
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס

  א/ 569/ ג  שינוי

  35/ תמא  כפיפות

  3/ תמא  כפיפות
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .מערבית לשכונת אלנזאזה, כפר קרע: יישוב
  :גושים וחלקות

  .43, 37 - 22:  חלקי חלקות12118: גוש
 - 65, 62 - 61, 58 - 57, 54:  חלקי חלקות12128: גוש
66 ,69 - 70.  

  :מטרת התכנית

  ).תחנת שאיבה לביוב(הקמת שטח למתקנים הנדסיים 

  :עיקרי הוראות התכנית

 שינוי יעודי קרקע מחקלאי לשטח למתקנים הנדסיים -
  ).תחנת שאיבה לביוב(

  . שינוי יעודי קרקע מחקלאי לדרכים-

  .פ" שינוי יעודי קרקע מחקלאי לשצ-

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
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כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60רשאי להגיש התנגדות תוך ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, בעתונים

  :'טל 33095 חיפה 15ם "שד הפלי, חיפה
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-8633455

 30025ערה עארה  ער, עירוןבנייה מקומית לתכנון ול
בנייה והועדה המקומית לתכנון ול, 04-6351789 :'טל

  04-6177307 :'טל,  37845נ חפר .ד-מנשה אלונה

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

 בהתנגדויות לתכנית סדרי נוהל(בנייה התכנון וה
  .1989 -ט "תשמ, )סמכויות חוקר וסדרי עבודתו

  

  

  עירון: מרחב תכנון מקומי, חיפה: מחוז

  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
  ב/ 1121/ ענ

   זלפה-שכונת אלביר : שם התכנית

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
דה המחוזית כי במשרדי הוע, 1965 –ה "התשכ, והבניה

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  'מסעירון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

  ב/ 1121/ ענ
או חלוקה ללא הסכמת כל / איחוד ו:איחוד וחלוקה

  בחלק מתחום התכנית/הבעלים בכל תחום התכנית

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  הרשאותהיתרים או 

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  121/ ענ  שינוי
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

   שכונת אלביר-זלפה , מעלה עירון: יישוב

  :גושים וחלקות

  .23, 20:  חלקות במלואן20398: גוש
  :מטרת התכנית

מתארי ליעודים עם ייעוד שינוי סטטוס המתחם מ. א
  .הוראות בניה

 איזון ההפרשות לצרכים ציבוריים בין כל בעלי הקרקע .ב
  .בתחום התכנית

 20398 בגוש 23, 20חלוקה חדשה בחלקות . ד
  .הכלולות בתחום התכנית ללא הסכמת הבעלים

  :עיקרי הוראות התכנית

בתחום התכנית ייעוד לכל בנייה  קביעת הוראות -
  .והנגזר ממנה

דים בתחום  קביעת שימושים מותרים בכל אחד מהייעו-
  .התכנית

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית

 ימים 60רשאי להגיש התנגדות תוך ,  לחוק100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, בעתונים
                           :'טל 33095 חיפה 15ם "שד הפלי, חיפה

ועדה ההעתק ההתנגדות יומצא למשרדי . 04-8633455
 30025עארה  ערערה , עירוןבנייה מקומית לתכנון ולה

  04-6351789 :'טל

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית (בנייה התכנון וה
  .1989 -ט "תשמ, )סמכויות חוקר וסדרי עבודתו

  

  

  

  עירון: מרחב תכנון מקומי, חיפה: מחוז

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
  א/ 1132/ ענ' מס

קרקע מחקלאי למסחר ייעוד שינוי : שם התכנית
  ספורט ונופש

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965 –ה "התשכ, והבניה

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית ה בניילתכנון ול
עירון מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
  א/ 1132/ ענ' מסמפורטת 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

   א/596/ ג  שינוי
  3/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .כפר קרע: יישוב
  :גושים וחלקות

  .55, 52, 40:  חלקי חלקות12128: גוש
  :מטרת התכנית

יצירת מסגרת תכנונית להקמת מסחר ונופש ואולם . א
  .אירועים

  .קיימתבנייה יצירת בסיס תכנוני חוקי לרישוי . ב
  

  :י הוראות התכניתעיקר

  .קרקע מחקלאי למסחר ספורט ונופשייעוד  שינוי -
  . קביעת הוראות בנייה-

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
ה בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרוא, בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60רשאי להגיש התנגדות תוך ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, בעתונים

  :'טל 33095 חיפה 15ם "שד הפלי, חיפה
מצא למשרדי ועדה העתק ההתנגדות יו. 04-8633455
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 30025עארה  ערערה , עירוןבנייה מקומית לתכנון ול
  04-6351789 :'טל

  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית (בנייה התכנון וה
  .1989 -ט "תשמ, )מכויות חוקר וסדרי עבודתוס

  

  

  

  עירון: מרחב תכנון מקומי, חיפה: מחוז

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
  ב/ 607/ ענ' מס

קרקע מחקלאי לאטרקציות ייעוד שינוי : שם התכנית
  תיירותיות

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965-ה"התשכ, והבניה

  ב/ 607/ ענ' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  124/ ענ  שינוי
  22/ תמא  א"פ תמ"אישור ע
  3/ ב/ 34/ תמא  א"פ תמ"אישור ע
  35/ תמא  א"פ תמ"אישור ע
  23/ תמא  א"פ תמ"אישור ע

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  אלביאר'  שכ-ערערה : יישוב

  :גושים וחלקות

  .7:  חלקות במלואן12171: גוש
  :מטרת התכנית

יצירת מסגרת תכנונית להקמת אתר נופש ואטרקציות 
  . קייםויצירת בסיס חוקי לרישוי גן אירועים, תיירותיות

  :עיקרי הוראות התכנית

  .קרקע מחקלאי לאטרקציות תיירותיותייעוד  שינוי -
  . קביעת הוראות וזכויות בניה-

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
'  עמ ,א"התשע, 6222 ובילקוט הפרסומים 04/03/2011

התכנית האמורה נמצאת , 10/04/2011בתאריך , 3586
, מחוז חיפהבנייה מחוזית לתכנון ולבמשרדי הועדה ה

וכן . 04-8633455 :'טל 33095 חיפה 15ם "שד הפלי
עארה  , עירוןבנייה מקומית לתכנון ולהועדה  הבמשרדי
רשאי מעוניין וכל ה, 04-6351789 :'טל 30025ערערה 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
הפניםמשרדשלהאינטרנטובאתר, לקהל

www.pnim.gov.il.  
  

  

  

  שומרון: מרחב תכנון מקומי, חיפה: מחוז

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
  1523/ ש' מס

  פרדס חנה, תוספת זכויות ויחידת דיור: שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965-ה"התשכ, והבניה

  1523/ ש' מסטת ברמה מפור

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  414/ ש  שינוי
  א/ 1123/ ש  שינוי
  א/ 383/ מק/ ש  שינוי
  1/ ש  שינוי
  א/ 950/ מק/ ש  שינוי
  202/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

    .6השיטה : כרכור רחוב-פרדס חנה: יישוב

  :גושים וחלקות

  .123:  חלקי חלקות10102: גוש
  .193:  חלקות במלואן10103: גוש

  :מטרת התכנית

  .ויחידת דיורבנייה תוספת זכויות 
  :עיקרי הוראות התכנית

  . תוספת יחידת דיור-
ר " מ210 -ר שטח עיקרי מעל לקרקע ו"מ 148 תוספת -

  .מתחת לקרקע
  . שינוי הוראות בדבר גודל מגרש שמותר להקים עליו בנין-
  : שינוי קווי בנין לפי המפורט-

  .' מ10במקום '  מ8  קו בניין קדמי 
  .' מ4במקום '  מ3) מערבי-צפון(  קו בניין צידי 
  .' מ7ם במקו'  מ6.9מקומי ) מזרחי-דרום(  קו בניין צידי 

  .' מ5במקום '  מ3  קו בניין אחורי 
  . תוספת שימוש למשרדים לבעלי מקצועות חופשיים-

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
'  עמ ,ב"התשע, 6429 ובילקוט הפרסומים 25/05/2012

התכנית האמורה נמצאת , 10/06/2012בתאריך , 4625
, מחוז חיפהנייה בבמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

וכן . 04-8633455 :'טל 33095 חיפה 15ם "שד הפלי
, שומרוןבנייה מקומית לתכנון ולהועדה  הבמשרדי

, 04-6305522 :'טל 30950 זכרון יעקב 54המייסדים 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה

משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל
  .il.gov.pnim.wwwהפנים

                                                     יוסף משלב

  ר הועדה המחוזית "יו                                             

   חיפהחוז מ לתכנון ולבניה                                          
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  כפר סבא: מרחב תכנון מקומי, זמרכ: מחוז

  'מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
  16/ א/ 37/ 3/ כס

  55רוטשילד : שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה

  16/ א/ 37/ 3/ כס' מסמקומית 

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  9/ א/ 37/ 3/ מק/ כס  שינוי
  א/ 37/ 3/ כס  שינוי

  גל/ 1/ 1/ כס  כפיפות
  ב/ מ/ 1/ 1/ כס  כפיפות
  ג/ גג/ 1/ 1/ מק/ כס  כפיפות
  מ/ 1/ 1/ כס  כפיפות
  גג/ 1/ 1/ כס  כפיפות
  ג/ 1/ 1/ כס  כפיפות
  א/ גל/ 1/ 1/ כס  כפיפות
  1/ 1/ כס  כפיפות
  א/ גג/ 1/ 1/ כס  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

    .55רוטשילד : כפר סבא רחוב: יישוב

  :גושים וחלקות

  .88:  חלקות במלואן6440: גוש
  :מטרת התכנית

ממסחר משרדים ושטח פרטי פתוח ייעוד שינוי . 1
  .למסחר ומגורים

שימור מבנה בחזית  . 8+ לק5+ תוספת קומות מק. 2
  .המגרש

  .קביעת זכויות בניה. 3
  . הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.4
  .קביעת תנאים למתן היתר בניה. 5

  :עיקרי הוראות התכנית

   .6.1כמפורט בסעיף ייעוד שינוי . 1

תוספת קומות כמפורט בנספח הבינוי ובטבלת . 2
  .הזכויות

כמפורט בטבלת הזכויות בנייה קביעת זכויות ה. 3
   .5בסעיף 

נוי בתשריט קביעת קווי בנין כמפורט בנספח הבי. 4
   .5התכנית ובטבלת הזכויות הסעיף 

הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי כמפורט בנספח הבינוי . 5
   .6.9בסעיף 

  .6.6סעיף כמפורט בבנייה קביעת תנאים למתן היתר . 6
הוראות רישום שטחים ציבוריים כמפורט בסעיף . 7

6.11.  
  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
'  עמ ,ב"התשע, 6368 ובילקוט הפרסומים 23/12/2011

התכנית האמורה , .26/01/2012בתאריך , 2299
מחוז בנייה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

  :'טל 72430 רמלה 91שד הרצל , המרכז
מקומית לתכנון הועדה  הוכן במשרדי. 08-9788409

 :'טל 44100 כפר סבא 135ויצמן , כפר סבאבנייה ול
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים , 09-7649175

ובאתר, ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

  

  

  לוד: מרחב תכנון מקומי, מרכז: מחוז

  'מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
  1/ 18/ 360/ לד

   לוד-מתחם המשטרה : שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , דעהנמסרת בזה הו
בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה

  1/ 18/ 360/ לד' מסמקומית 

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  1000/ לד  שינוי
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

אבא ' רח: במזרח, אזור מגורים מיוחד: בצפון, לוד: יישוב
' רח: בדרום, אזור למגורים מיוחד: במערב, הלל סילבר

  .כצנלסון
  :גושים וחלקות

  .27:  חלקי חלקות3980: גוש
  .127-137, 11-13, 5-8:  חלקות במלואן3948: גוש
-66, 64, 14-16, 9-10, 1-4:  חלקי חלקות3948: גוש
67 ,123-126 ,139.  

  :מטרת התכנית

 יצירת  מסגרת תכנונית לפיתוח מתחם המשטרה בלוד
, מגבלות בניה, זכויות הבניה, י קביעת ייעודי הקרקע"ע

קביעת , תנועה וחניה, קביעת הוראות בדבר פיתוח
  .הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
'  עמ ,א"התשע, 6173 ובילקוט הפרסומים 31/12/2010

צאת התכנית האמורה נמ, 16/12/2010בתאריך , 1502
, מחוז המרכזבנייה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

וכן . 08-9788409 :'טל 72430 רמלה 91שד הרצל 
ככר קומנדו , לודבנייה ועדה מקומית לתכנון ול: במשרדי

רשאי מעוניין וכל ה, 08-9279967 :'טל 71104 לוד 1
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

הפניםמשרדשלרנטהאינטובאתר, לקהל
www.pnim.gov.il.

  

  

  

  רמלה:מרחב תכנון מקומי, מרכז: מחוז

  ' מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
  9/ א/ 1/ 15/ 1000/ לה

  2 במתחם 14חלוקת מגרש :שם התכנית 

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה

  9/ א/ 1/ 15/ 1000/ לה' מסקומית מ

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  א/ 1/ 15/ 1000/ לה  שינוי
  1004/ לה  כפיפות
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  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

    .12זכריה : רמלה רחוב: יישוב

  אזור מגורים בדרום מרכז העיר

  :גושים וחלקות

  .1:  חלקי חלקות4448: גוש
  :מגרשים

  א/ 1/ 15/ 1000/  בהתאם לתכנית לה14
  :מטרת התכנית

חלוקת מגרש מגורים לשני תתי מגרשי מגורים וחלוקת 
  .ביניהם בנייה זכויות ה

  :עיקרי הוראות התכנית

חלוקת מגרש מגורים לשני תתי מגרשי מגורים ללא . א
  .הקרקע ייעוד שינוי בסך השטח ב

  א/ 1/ 15/ 1000/ ד אחת מהמאושר בתכנית לה"גריעת יח. ב
למגרשים ללא חריגה מהמאושר בנייה זכויות ה. ג

  א/ 1/ 15/ 1000/ בתכנית לה
  .שינוי קווי הבנין . ד
  .שינוי הוראות הבינוי . ה

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
'  עמ ,ב"התשע, 6399 ובילקוט הפרסומים 17/02/2012

  .02/04/2012בתאריך , 3308

מורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית הא
 רמלה 91 הרצל 'שד, מחוז המרכזבנייה לתכנון ול

ועדה מקומית : וכן במשרדי. 08-9788409 :'טל 72430
וכל ,  רמלה9מבצע משה , רמלהבנייה לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה
משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל

  .il.gov.pnim.wwwניםהפ

                                                       רות יוסף

  ר הועדה המחוזית "יו                                             

   מרכזחוז מ לתכנון ולבניה                                          
  

  

  גלילית מחוז צפון:  מרחב תכנון מקומי, צפון:  מחוז

  8725/ ג' מסהודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת 

 מבנה 3814/ שינוי לתוכנית מספר ג : שם התכנית
  .אשרת, ציבור

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר דחיית תכנית  ,1965 –ה "התשכ, והבניה

ודעה על דבר הפקדתה  שה8725/ ג' מסמפורטת 
 ובילקוט 29/01/1995פורסמה בעיתונים בתאריך 

בתאריך , 3863'  עמ, התשנה, 4317הפרסומים 
06/07/1995.  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  , מקומית מחוזית מחוז הצפון: יישוב

  אשרת: ישוב

  :גושים וחלקות

  .3:  חלקי חלקות18692: גוש
  :מטרת התכנית

התכנית , רי פתוח לאזור מבני ציבורהפיכת אזור ציבו
הועדה המחוזית לתכנון  :האמורה נמצאת במשרדי

דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , מחוז הצפוןבנייה ול
ועדה מקומית : וכן במשרדי 04-6508555 :'טל 17511

דרך קרית , מקומית מחוזית מחוז צפוןבנייה לתכנון ול
אי לעיין רשמעוניין  כל 17000הממשלה  נצרת עילית 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים , בתכנית
הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרוכן, לקהל

www.pnim.gov.il.
  

  

  

  טבריה:  מרחב תכנון מקומי, צפון:  מחוז

  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
  19250/ ג

  בית כנסת בית אל: שם התכנית

וק התכנון  לח89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965 –ה "התשכ, והבניה

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר מקומית  טבריהבנייה לתכנון ול

  19250/ ג' מס

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  14/ 287/ ג/ טה/ מק  כפיפות
  13/ תמא  כפיפות
  1/ 12/ 9/ תרשצ  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  9/ 2/ תממ  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות
  287/ ג  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .טבריה    : יישוב
  :גושים וחלקות

  .125, 88:  חלקות במלואן15279: גוש
  .144, 40:  חלקי חלקות15279: גוש

  :מטרת התכנית
  .פירוט זכויות בניה

  :קרי הוראות התכניתעי

  .קביעת גבולות בניה
  .קביעת זכויות בניה

  .ביחס לבית כנסת קיים בשטח
  

בימים ובשעות , כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית
כל מעוניין  .שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו , בקרקע
 פי סעיף וכן כל הזכאי לכך על, נפגע על ידי התכנית

 ימים ממועד 60רשאי להגיש התנגדות תוך ,  לחוק100
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול:למשרדי, בעיתונים
 17511דרך קריית הממשלה  נצרת עילית , מחוז הצפון

העתק ההתנגדות יומצא  04-6508555 :'טל
טבור , טבריה בנייהועדה מקומית לתכנון ול:למשרדי

   04-6739526 :'טלהארץ  טבריה  
  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית (בנייה התכנון וה
  .1989 -ט "תשמ, )סמכויות חוקר וסדרי עבודתו
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  יקנעם עילית:  מרחב תכנון מקומי, צפון:  מחוז

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
  13941/ ג' מס

  :שינוי בהוראות וזכויות בניה: שם התכנית

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 
שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם , 13941/ ג' מס

 , 1965-ה"התשכ, יה לחוק התכנון והבנ89לסעיף 
, 1990' עמ, ז"התשס, 5640ובילקוט הפרסומים 

  .13/03/2007בתאריך 
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  4340/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .יקנעם עילית: יישוב
  :גושים וחלקות

  .10:  חלקי חלקות11083: גוש
  :מטרת התכנית

בנייה למתן לגיטימציה לבנייה  וזכויות שינוי בהוראות
  קיימת

  .למגורים מיוחד' ממגורים אייעוד שינוי 
  .שינוי בקווי בנין לפי קו אדום מקווקו בתשריט

מספר קומות וגובה בנין למתן , שינוי באחוזי בניה
  .קיימת בלבדבנייה לגיטימציה ל

  

הועדה  :במשרדי, רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
דרך קרית , מחוז הצפוןבנייה נון ולהמחוזית לתכ

 04-6508555 :'טל 17511הממשלה  נצרת עילית 
, יקנעם עיליתבנייה מקומית לתכנון ולהועדה  הובמשרדי
, 04-9596095 :'טל 20692 יקנעם עילית 1צאלים 

וכן.בימים ושעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
.ww.pnim.gov.il הפנים משרדשלהאינטרנטבאתר

  

  

  

  נצרת עילית:  מרחב תכנון מקומי, צפון:  מחוז

  ' מסהודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 
  205/ במ/ ג

  ' שינוי תכנית מפורטת מס, הר יונה: שם התכנית
  המהווה שינוי לתכנית מפורטת ) 6 / 93/ ת  (8109/ ג 

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 
בהתאם , עה על דבר הפקדתה שהוד205/ במ/ ג' מס

, )הוראת שעה(בנייה לחוק הליכי תכנון ו) 3 (5לסעיף 
,  לחוק התכנון והבניה89ובהתאם לסעיף , 1990-ן"התש

, ד"התשנ, 4218 ובילקוט הפרסומים ,1965-ה"התשכ
  .26/05/1994בתאריך , 3525' עמ

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .נצרת עילית: יישוב
  :גושים וחלקות

  .40, 36, 35, 31, 30:  חלקי חלקות17531: גוש
  :מטרת התכנית

עודו לשטח יילמגורים ובנייה השטח משטח ייעוד שינוי 
  .'מרפאה וכו, ס"לצורך הקמת מתנ צבור

  

הועדה  :במשרדי, רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
דרך קרית , מחוז הצפוןבנייה המחוזית לתכנון ול

 04-6508555 :'לט 17511הממשלה  נצרת עילית 

, נצרת עיליתבנייה ועדה מקומית לתכנון ול :ובמשרדי
בימים  04-6478828 :'טל נצרת עילית  16גלבוע 

  .ושעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
  

  

  

  נצרת עילית:  מרחב תכנון מקומי, צפון:  מחוז

  'מסהודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 
  7627/ ג

מתעשיה זעירה לשטח ד שינוי ייעו: שם התכנית
  נצרת    עילית, מסחרי ומלאכה

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר דחיית תכנית מתאר ,1965-ה"התשכ, והבניה

 שהודעה על דבר הפקדתה 7627/ג' מסמקומית 
 ובילקוט 09/08/1992פורסמה בעיתונים בתאריך 

בתאריך , 4674' עמ, ב"התשנ, 4041הפרסומים 
13/09/1992.  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .נצרת עילית: יישוב
  :גושים וחלקות

  .41:  חלקי חלקות17737: גוש
  .5:  חלקי חלקות17743: גוש

  :מטרת התכנית

שטח המוגדר תעשיה זעירה לשטח בעל שינוי ייעוד 
מעבדות שיניים ציוד רפואי (, מלאכה, מסחר :שלייעוד 

  .ותיםושיר) רכיבים אלקטרונים
  

הועדה המחוזית  :התכנית האמורה נמצאת במשרדי
דרך קרית הממשלה  נצרת , מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול

ועדה  הוכן במשרדי 04-6508555 :'טל 17511עילית 
 נצרת 16גלבוע , נצרת עיליתבנייה מקומית לתכנון ולה

רשאי לעיין מעוניין כל , 04-6478828 :'טלעילית 
ת שהמשרדים האמורים פתוחים בימים ובשעו, בתכנית

הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרוכן, לקהל
www.pnim.gov.il.

  

  

  

  נצרת עילית:  מרחב תכנון מקומי, צפון:  מחוז

  8145/ ג' מסהודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת 

משטח מסחרי ומשרדים שינוי ייעוד : שם התכנית
  נצרת עילית, לשטח מלונאות ואמפיתאטרון

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , ה הודעהנמסרת בז
בדבר דחיית תכנית מפורטת ,1965 –ה "התשכ, והבניה

 שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה 8145/ ג' מס
 ובילקוט הפרסומים 19/12/1994בעיתונים בתאריך 

  .19/01/1995בתאריך , 1630'  עמ, התשנה, 4277
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .תנצרת עילי: יישוב
  :גושים וחלקות

  .12 - 10:  חלקות במלואן16539: גוש
  .25, 16:  חלקי חלקות16539: גוש
  .90, 83:  חלקי חלקות16556: גוש

  :מטרת התכנית

 מגרשים בתחום הקו הכחול משטח מסחרייעוד לשנות 
דרכים , שטח ציבורי מיוחד, שטח ציבורי פתוח, משרדים
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שינוי , ןשטח לאמפיתאטרו, לשטח מלונאות, חנויות
  .ואיתור בנינים וגובהם

  

הועדה המחוזית  :התכנית האמורה נמצאת במשרדי
דרך קרית הממשלה נצרת , מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול

ועדה  הוכן במשרדי 04-6508555 :'טל 17511עילית 
 נצרת 16גלבוע , נצרת עיליתבנייה מקומית לתכנון ולה

יין רשאי לעמעוניין כל  04-6478828 :'טל עילית
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים , בתכנית

הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרוכן, לקהל
il.gov.pnim.www.  

  

  

  גבעות אלונים:  מרחב תכנון מקומי, צפון:  מחוז

  ' מסהודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת 
  18057/ ג

  שפרעם, 302אי דרך מספר שינוי תוו: שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר דחיית תכנית מפורטת ,1965 –ה "התשכ, והבניה

 שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה 18057/ ג' מס
 ובילקוט הפרסומים 07/05/2010בעיתונים בתאריך 

  .21/06/2010בתאריך , 3442'  עמ, התשע, 6098
  :ת הבאותהמתייחסת לתכניו

  מספר התכנית  סוג היחס
  9915/ ג  שינוי
  7025/ ג  שינוי
  15531/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .שפרעם: יישוב
  :גושים וחלקות

  .98, 38:  חלקות במלואן10284: גוש
, 35 - 34, 31, 26 - 22, 11:  חלקי חלקות10284: גוש
42 - 43 ,49 - 50.  
, 55 - 51, 27 - 25, 6 - 5:  חלקי חלקות10286: גוש
97 - 98 ,104.  
  .22:  חלקי חלקות10333: גוש

  :מטרת התכנית

   והרחבתה302' שינוי תוואי דרך מס

  :עיקרי הוראות התכנית

  .שינוי תוואי דרך והרחבתה
הועדה המחוזית  :התכנית האמורה נמצאת במשרדי

דרך קרית הממשלה  נצרת , מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
ועדה הוכן במשרדי  04-6508555 :'טל 17511עילית 

  :'טלשפרעם , גבעות אלוניםבנייה מקומית לתכנון ולה
בימים , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל  ו04-9502017

באתרוכן, ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

  עות אלוניםגב:  מרחב תכנון מקומי, צפון:  מחוז

  ' מסהודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת 
  18186/  ג

 302' שינוי קטע מתוואי דרך מס: שם התכנית
  שפרעם, והרחבתו והקטנת קווי בנין

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר דחיית תכנית מפורטת ,1965 –ה "התשכ, והבניה

סמה  שהודעה על דבר הפקדתה פור18186/ ג' מס
 ובילקוט הפרסומים 14/05/2010בעיתונים בתאריך 

  .21/06/2010בתאריך , 3442'  עמ, ע"התש, 6098

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  11383/ ג  שינוי
  7025/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .שפרעם: יישוב
  :גושים וחלקות

  .31:  חלקות במלואן10284: גוש
  .50, 43, 35 - 34:  חלקי חלקות10284: ושג

  .22:  חלקי חלקות10333: גוש
  :מטרת התכנית

 והרחבתו שינוי מאזור 302' שינוי קטע מתוואי דרך מס
  והקטנת קווי בנין' למגורים ב' מגורים א

  :עיקרי הוראות התכנית

 והרחבתו שינוי מאזור 302' שינוי קטע מתוואי דרך מס
   והקטנת קווי בנין'למגורים ב' מגורים א

הועדה המחוזית :התכנית האמורה נמצאת במשרדי
דרך קרית הממשלה  נצרת , מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול

ועדה  הוכן במשרדי 04-6508555 :'טל 17511עילית 
 :'טלשפרעם  ,   גבעות אלוניםבנייה מקומית לתכנון ולה

בימים , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל  04-9502017
באתרוכן, ת שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלובשעו

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  

  

  יזרעאלים:  מרחב תכנון מקומי, צפון:  מחוז

  ' מסהודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 
  8449/ ג

 בחלק 16832שינוי מרווח אחורי בגוש : שם התכנית
  . תל עדשים11מחלקה 

 לחוק התכנון 117אם לסעיף בהת, נמסרת בזה הודעה
בדבר דחיית תכנית מתאר ,1965 –ה "התשכ, והבניה

 שהודעה על דבר הפקדתה 8449/ ג' מסמקומית 
 ובילקוט 21/06/1995פורסמה בעיתונים בתאריך 

בתאריך , 4431'  עמ, התשנה, 4326הפרסומים 
10/08/1995.  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .תל עדשים: יישוב
  :וחלקותגושים 

  .11:  חלקי חלקות16832: גוש
  :מטרת התכנית

  שינוי מרווח אחורי בכוון דרום כמסומן בתשריט במגרש  

  . בלבד2211
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הועדה המחוזית  :התכנית האמורה נמצאת במשרדי
דרך קרית הממשלה  נצרת , מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול

ועדה  הוכן במשרדי 04-6508555 :'טל 17511עילית 
 :'טל 18120עפולה , יזרעאליםבנייה כנון ולמקומית לתה

בימים , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל  04-6429660
באתרוכן, ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  

  

  

  יזרעאלים:  מרחב תכנון מקומי, צפון:  מחוז

טת הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפור
  11862/ ג' מס

במגרש מגורים ' למגורים בייעוד שינוי : שם התכנית
  תל עדשים', א

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 
שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם , 11862/ ג' מס

 , 1965-ה"התשכ,  לחוק התכנון והבניה89לסעיף 
, 2844' עמ, א"התשס, 4989ובילקוט הפרסומים 

  .24/05/2001בתאריך 
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  54/ במ/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .תל עדשים: יישוב
  :גושים וחלקות

  .5:  חלקי חלקות16829: גוש
  .18 - 17:  חלקי חלקות16830: גוש

  :מטרת התכנית

' למגורים ב' ממגורים א) 68 (70' שינוי חלק מנחלה מס
 לנחלה 2372ען פיצול הנחלה ולאפשר צירוף מגרש למ

  .והפעלתה כולל המגורים הנמצאים בה
  

הועדה  :במשרדי, רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
דרך קרית , מחוז הצפוןבנייה המחוזית לתכנון ול

, 04-6508555 :'טל 17511הממשלה נצרת עילית 
,   יזרעאליםבנייה מקומית לתכנון ולהועדה  הובמשרדי
בימים ושעות , 04-6429660 :'טל 18120עפולה 

באתרוכן .שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
.www.pnim.gov.il הפנים משרדשלהאינטרנט

  

  

  מעלה הגליל:  מרחב תכנון מקומי, צפון:  מחוז

  ' מסהודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 
  8476/ ג

  בירנית, שרותי דרך: שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , עהנמסרת בזה הוד
בדבר דחיית תכנית מתאר ,1965 –ה "התשכ, והבניה

 שהודעה על דבר הפקדתה 8476/ ג' מסמקומית 
 ובילקוט 14/02/1995פורסמה בעיתונים בתאריך 

בתאריך , 2575'  עמ, התשנה, 4291הפרסומים 
16/03/1995.  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  ירותי דרך ליד בירנית  ש-:מקום התכנית 

  :גושים וחלקות

  .2:  חלקי חלקות19711: גוש
  .3, 1:  חלקי חלקות19712: גוש

  :מטרת התכנית

  .              דרך וחניה, הגדרת שטח לשירותי דרך. א

  .ל"קביעת הנחיית פיתוח באזורים הנ. ב
ועדה המחוזית וה :התכנית האמורה נמצאת במשרדי

דרך קרית הממשלה  נצרת , פוןמחוז הצבנייה לתכנון ול
ועדה  הוכן במשרדי, 04-6508555 :'טל 17511עילית 

,   נ מעלה הגליל.ד-מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ולה
רשאי לעיין מעוניין כל , 04-9979659 :'טלמעונה  

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים , בתכנית
הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרוכן, לקהל

www.pnim.gov.il.
                                                     יוסף ברון

  ר הועדה המחוזית "יו                                             

   הצפוןחוז מ לתכנון ולבניה                                         
  

  

  

  שמעונים:מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

  ' מסבר אישור תכנית מפורטת הודעה בד
7 /03 /320 /7  

 - 4 מגרש 30' שכבנייה הגדלת זכויות : שם התכנית
  כסייפה

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965-ה"התשכ, והבניה

  7/ 320/ 03/ 7' מס
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

נית שמכוחה ניתן להוציא  תכ: והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  2/ 248/ 02/ 7  שינוי
  1/ 320/ 03/ 7  שינוי

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  . כסייפה,30כונה ש, כסייפה: יישוב
  :גבולות התכנית

  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות

  .100076: גושים בחלקיות, רלא מוסד
  X: 208150קואורדינטה 

  Y: 573125קואורדינטה 

  :מגרשים
  1/ 320/ 03/ 7 בהתאם לתכנית 41

  :מטרת התכנית

  הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין-1

   6- ל2-ד למגורים מ"יח'  הגדלת מס-2
  :עיקרי הוראות התכנית

 קביעת שטחי הבנייה המירביים במגרש לאזור -1
ר המהווים שטחים " מ870ר מתוכם " מ1011-מגורים ל
  .עיקריים 

  . קביעת הוראות לפיתוח השטח-2
 קביעת התכליות והשימושים המותרים וקביעת -3

  הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי  
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   קביעת תנאים למתן היתרי בנייה-4

  . קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בנייה -5
  

ה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמ
'  עמ ,ב"התשע, 6419 ובילקוט הפרסומים 11/05/2012

התכנית האמורה נמצאת , 21/05/2012בתאריך , 4206
, מחוז הדרוםבנייה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

וכן . 08-6263795 :'טל 84100 באר שבע 4התקוה 
,   שמעוניםבנייה מקומית לתכנון ולהועדה  הבמשרדי

רשאי לעיין מעוניין וכל ה, 08-6899696 :'לטשדרות  
, בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנטובאתר
  

  

  שמעונים: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

  'מסהודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
  1015/ מפ/ 7 

  וולטאי מושב רנן-מתקן פוטו: שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965-ה"התשכ, והבניה

  1015/ מפ/ 7' מס

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  10/ ד/ 10 /תמא  פירוט
  35/ תמא  כפיפות
  23/ 14/ 4/ תממ  כפיפות
  5/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  529/ 03/ 7  כפיפות
  14/ 4/ תממ  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .רנן: יישוב
       X  160600קואורדינטה 

  Y  583200קואורדינטה 

  בשטחי החקלאות של מושב רנן

  :ניתגבולות התכ

  .כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
  :גושים וחלקות

 9,10,21,25,26,45 חלקי חלקות,  מוסדר100282/2גוש 
  19,  מוסדר100282/3גוש 

  X: 160600קואורדינטה 

  Y: 583200קואורדינטה 

  :מטרת התכנית

  .וולטאי במושב רנן-הקמת מתקן פוטו

  :עיקרי הוראות התכנית

טו וולטאי בהספק של קביעת תנאים להקמת מתקן פו• 
  .  מגוואט לצורך הפקת  חשמל במושב רנן7-כ

מעורב ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד קביעת שינוי • 
  ;  לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים

  ; קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית• 

  ; וולטאי-קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו• 

  ; קביעת השימושים המותרים• 

  ; וראות בניהקביעת ה• 

  ; קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים• 

  ; קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות• 

  ; קביעת השלבים והנחיות לביצוע• 

  ; והתנאים בהיתרבנייה קביעת התנאים למתן היתר • 

בתום , קביעת התנאים להחזרת השטח לייעודו הקודם• 
  .פעילות המתקן הפוטו וולטאי

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
'  עמ ,ב"התשע, 6449 ובילקוט הפרסומים 13/07/2012

התכנית האמורה , .23/07/2012בתאריך , 5431
מחוז בנייה ועדה המחוזית לתכנון ולונמצאת במשרדי ה

   :'טל ,84100 באר שבע ,4התקוה , הדרום
לתכנון ועדה מקומית : וכן במשרדי. 08-6263795

וכל , 08-6899696 :'טלשדרות , שמעוניםבנייה ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה

משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל
.www.pnim.gov.il הפנים

  

  

  שמעונים:מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

  'מסהודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
  1030/ מפ/ 7

   קיבוץ דורות-וולטאי -מתקן פוטו: תשם התכני

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965-ה"התשכ, והבניה

  1030/ מפ/ 7' מס

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  4/ 11/ 12  שינוי
  2/ 148/ 03/ 7  שינוי

  10/ ד/ 10/ תמא  פירוט
  303/ 02/ 7  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות
  10/ 23/ תמא  כפיפות
  14/ 4/ תממ  כפיפות
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  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .דורות    : יישוב
  X  163200קואורדינטה 

  Y  603400קואורדינטה 

  קלאות של קיבוץ דורותבשטחי הח

  :גבולות התכנית

  .כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
  :גושים וחלקות

  :מוסדר
  .8:  חלקי חלקות2327: גוש
  .41:  חלקי חלקות2484: גוש

  X: 163200קואורדינטה 

  Y: 603400קואורדינטה 

  :מטרת התכנית

  וולטאי בשטח קיבוץ דורות-הקמת מתקן פוטו

  :עיקרי הוראות התכנית

מעורב קרקע ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד נוי שי• 
משטח ציבורי ייעוד חקלאית ומתקנים הנדסיים ושינוי 

  .פתוח לדרך
וולטאי בהספק של -קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו• 
  ;  מגוואט10.8-כ

  ; וולטאי-קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו• 

  ; קביעת השימושים המותרים• 

  ; קביעת הוראות בניה• 

  ; ת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותיםקביע• 

  ; קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות• 

  ; קביעת השלבים והנחיות לביצוע• 

  .והתנאים בהיתרבנייה קביעת התנאים למתן היתר • 
  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ' עמ ,ב"התשע, 6447 ובילקוט הפרסומים 29/06/2012

  .19/07/2012בתאריך , 5387
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 באר שבע 4התקוה , מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול

ועדה מקומית : וכן במשרדי. 08-6263795 :'טל 84100
, 08-6899696 :'טלשדרות  ,   שמעוניםבנייה לתכנון ול

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדיםמעוניין וכל ה
משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל

  .il.gov.pnim.wwwהפנים

                                                         אבי הלר

   לדיור לאומיר הועדה "יו                                             
  דרוםחוז  מ                                           

 

 

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

יו. אייצ' וונצ'רס בע"מ
)ח"פ	51-367681-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המפרק,	 במשרד	 	,16.00 בשעה	 	,26.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
דוח	 הגשת	 לשם	 ירושלים,	 שאול,	 גבעת	 	,15 נשרים	 כנפי	 רח'	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																				עדי ברנר,	עו"ד,	מפרק

ש.ג שחרית שירותים בע"מ
)ח"פ	51-310534-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	15.12.2012,	בשעה	15.00,	ברח'	טרומן	22,	רמת	
גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אורנה חן,	מפרקת

סופר טרוניקס בע"מ
)ח"פ	51-162564-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
	,3 10.00,	ברח'	המצודה	 15.12.2012,	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
אזור,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ישראל סגל,	מפרק
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דיאגנוסטק בע"מ
)ח"פ	51-349679-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
	,5 האודם	 ברח'	 	,10.00 בשעה	 	,16.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
פתח	תקוה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אורן טננבוים,	עו"ד,	מפרק

סי.אס.סי בע"מ
)ח"פ	51-103156-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
לשם	 	,37 גבעתי	 ברח'	 	,17.30 בשעה	 	,18.12.2012 ביום	 תתכנס	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																				שאול גיא,	מפרק

תדליס בע"מ
)ח"פ	51-298652-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	30	ימים	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות,	בשעה	
10.00,	במשרד	המפרק,	רח'	המחשב	2,	נתניה,	לשם	הגשת	דוח	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																				אביאור פררו,	מפרק

חרטום טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ	51-337412-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	30	ימים	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות,	בשעה	
10.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	המחשב	2,	נתניה,	לשם	הגשת	דוח	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																				אביאור פררו,	מפרק

סולתם ניהול בע"מ
)ח"פ	51-432186-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	30	ימים	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות,	בשעה	10.00,	
במשרדי	המפרק,	בית	תבור,	קומה	1,	אזור	התעשייה	יוקנעם,	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																				יאיר קאופמן,	מפרק

דוקאלאדו בע"מ
)ח"פ	51-436220-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	17.12.2012,	במשרד	עורכי	הדין	של	החברה	
לשם	 גן,	 רמת	 ש.א.פ,	 מגדל	 	,3 היצירה	 רח'	 אלטשולר-ולנר,	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																				אמיר אלטשולר,	עו"ד,	מפרק

צ'ריפיי אונליין בע"מ
)ח"פ	51-449926-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	18.12.2012,	בשעה	16.00,	במשרדי	ש.	הורוביץ	ושות',	
רח'	אחד	העם	31,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				הנית ויטוס,	מפרקת

שידורי רפאל בע"מ
)ח"פ	51-282498-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	20.12.2012,	בשעה	10.00,	בגן	הטכנולוגי,	בניין	המגדל,	
קומה	16,	מלחה,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יפעת אורבך,	עו"ד,	מפרקת
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סביוני רחובות בע"מ
)ח"פ	51-169252-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	27.12.2012,	בשעה	13.00,	במשרד	עו"ד	בן	צימרמן,	
רח'	ויסוצקי	6,	קומה	ג',	תל	אביב	62338,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ברוך הנמן,	מפרק

פה - מפעלי ייזום תעסוקה ופיתוח בע"מ
)ח"פ	51-162736-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
בן	 עו"ד	 במשרד	 	,13.00 בשעה	 	,27.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
צימרמן,	רח'	ויסוצקי	6,	קומה	ג',	תל	אביב	62338,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																				ברוך הנמן,	מפרק

גג - אחד בע"מ
)ח"פ	51-151755-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
בן	 עו"ד	 במשרד	 	,13.00 בשעה	 	,27.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
צימרמן,	רח'	ויסוצקי	6,	קומה	ג',	תל	אביב	62338,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																				ברוך הנמן,	מפרק

שולמית גרוסברד בע"מ
)ח"פ	51-269525-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
רמת	 	,20 קריניצי	 ברח'	 	,11.00 31.12.2012,	בשעה	 ביום	 תתכנס	
גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				שולמית גרוסברד,	מפרקת

צפון פלסט ביצועים )1999( בע"מ
)ח"פ	51-282212-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גדיאל	בלושטיין,	מ"ר	

11608,	ממרכז	עזריאלי	1,	תל	אביב	67021,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

גדיאל בלושטיין,	עו"ד,	מפרק

צפון פלסט ביצועים )1999( בע"מ
)ח"פ	51-282212-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	10.1.2013,	בשעה	9.00,	במרכז	עזריאלי	1,	תל	
אביב	67021,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.
גדיאל בלושטיין,	עו"ד,	מפרק

פרה-דטה בע"מ
)ח"פ	51-266027-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
רח'	 המפרק,	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,13.1.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
המזח	1,	כפר	ויתקין,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.
																																				שרון דביר,	מפרק

רומיקו.נט בע"מ
)ח"פ	51-398431-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	13.1.2013,	בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	רח'	האורנים	
20,	הוד	השרון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.
																																				עמית קורן,	מפרק
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ג'יי.אס.אר. ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ	51-236289-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רחל	גולדברג,	ת"ז	

006210207,	מרח'	טהון	6,	חיפה,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

רחל גולדברג,	מפרקת

ג'יי.אס.אר. ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ	51-236289-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	10.1.2013,	בשעה	16.00,	אצל	המפרקת,	רח'	טהון	
כיצד	 המראה	 המפרקת,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 חיפה,	 	,6
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				רחל גולדברג,	מפרקת

אנקר את דויטש הנדסה ושינוע בטון בע"מ
)ח"פ	51-159798-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	15.1.2012,	בשעה	18.00,	בבית	המפרק,	מושב	
בית	לחם	הגלילית,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				גבי אנקר,	מפרק

ARC International Israel LTD
)ח"פ	51-292659-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
במשרד	המפרקת,	 	,18.30 15.1.2013,	בשעה	 ביום	 הנ"ל	תתכנס	

הגן	הטכנולוגי	1ב,	מלחה,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרקת,	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

																																				חגית פדהאל,	עו"ד,	מפרקת

דה קומפני סטור גרופ )מידל איסט( בע"מ
)ח"פ	51-291817-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	31.1.2013,	בשעה	11.00,	במשרד	גרנית	ושות',	רח'	
מנחם	בגין	125,	תל		אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דורון דותן,	מפרקח.	

ח.ד. חסאן עבודות עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ	51-327731-9(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,14.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	חדר	אבו	ג'וועד,	

ת"ז	55801963,	מרח'	העצמאות	40,	באר	שבע,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,14.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	12.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				חדר אבו ג'וועד,	מפרק

סל קניות בע"מ
)ח"פ	51-448321-3(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.8.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אבירם	לוי,	מרח'	משה	

סנה	17/1,	כפר	סבא,	נייד	052-3566096,	למפרק	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,14.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	12.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				אבירם לוי,	מפרק

סרטי נובמבר בע"מ
)ח"פ	51-219021-6(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,29.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יוסף	פיצ'חזדה,	

ת"ז	13037676,	מרח'	מאז"ה	71,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,30.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	15.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				יוסף פיצ'חזדה,	מפרק

טרצו מונדו בע"מ
)ח"פ	51-257247-0(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,29.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יוסף	פיצ'חזדה,	

ת"ז	13037676,	מרח'	מאז"ה	71,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,30.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	15.30,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				יוסף פיצ'חזדה,	מפרק

אינויז'ן ביומטריקס בע"מ
)ח"פ	51-395099-8(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,25.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אלי	בורוכוב,	
ממשרד	בורוכוב	קורח	ושות',	קרית	עתידים,	בניין	מס'	4,	תל	אביב,	

טל'	03-6449922,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,30.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	16.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				אלי בורוכוב,	עו"ד,	מפרק

מצולות ים 1992 בע"מ
)ח"פ	51-164967-5(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.5.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אסי	זלמנוביץ,	מרח'	

אבא	הלל	סילבר	16,	רמת	גן,	טל'	050-7234477,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,15.1.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	9.00,	אצל	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.

																																				אסי זלמנוביץ,	עו"ד,	מפרק

בולבאנו בע"מ
)ח"פ	51-168290-8(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	27.9.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	רוני	א'	כהן,	מרח'	

יגאל	אלון	96,	תל	אביב,	טל'	03-5638888,	למפרק	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	21.1.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				רוני א' כהן,	עו"ד,	מפרק

ביו מונד )2009( בע"מ
)ח"פ	51-428606-1(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	2.5.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	איתן	גליק,	מרח'	

התדהר	17,	רעננה,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	30.1.2013,	בשעה	
17.00,	במשרדי	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.

																																				איתן גליק,	עו"ד,	מפרק

אנגלו אייגנסי
)ח"פ	51-439600-1(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.9.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רחמים	אביי,	ת"ד	464,	

יבנאל,	טל'	052-7641249,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	4.2.2013,	בשעה	
9.30,	במשרד	המפרק,	רח'	בצלאל	20,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

                                    רחמים אביי,	מפרק

לוין ושות' מערכות בע"מ
)ח"פ	51-166106-8(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.11.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	צביקה	גרוס,	מרח'	בגין	

5/3,	יהוד,	טל'	052-2314484,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	5.2.2013,	בשעה	
14.00,	במשרדי	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.

																																				צביקה גרוס,	מפרק

נט אקאונט בע"מ
)ח"פ	51-290314-7(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.11.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	צביקה	גרוס,	מרח'	בגין	

5/3,	יהוד	5647803,	טל'	052-2314484,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	7.2.2013,	בשעה	
14.00,	במשרדי	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.

																																				צביקה גרוס,	מפרק

רימונים של יוסף בע"מ
)ח"פ	51-421846-0(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
מפקיעין	 יוסף,	 יוסף	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	

24914,	טל'	04-9581844,	למפרק	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	20.2.2013,	בשעה	
12.00,	במשרדי	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.

																																				יוסף יוסף,	מפרק

רמון שירותי מיחשוב והשקעות 2001 בע"מ
)ח"פ	51-316352-7(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,23.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רחמים	רצון,	מרח'	

יסוד	המעלה	19,	הוד	השרון,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	26.2.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	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.

																																				רחמים רצון,	מפרק

זיו העץ א.ש. בע"מ
)ח"פ	51-393695-5(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,28.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אלעד	זיו,	מרח'	

עמונה	20,	עופרה,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	28.2.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	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.

																																				אלעד זיו,	מפרק

אל מול ביתר בע"מ
)ח"פ	51-413829-6(

)בפירוק	מרצון(

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

ו–338	 321)א(	 לסעיפים	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	 לפקודת	
כללית	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	התקבלה	
החלטה	במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	
טל'	 ירושלים,	 העיר,	 בניין	שערי	 	,216 יפו	 מרח'	 עזריאל,	 משה	

02-5003366,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	29.2.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				משה עזריאל,	עו"ד,	מפרק

בייקזון בע"מ
)ח"פ	51-421967-4(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,28.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	הראל	שטילרמן,	

מרח'	הגפן	24,	עשרת,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	3.3.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	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.

																																				הראל שטילרמן,	מפרק

ד.שמואל - אומנות הברזל ומתכת בע"מ
)ח"פ	51-298573-0(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,28.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	



899 ילקוט הפרסומים 6496, כ"ט בחשוון התשע"ג, 14.11.2012

במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	חגית	עזיזי,	
מרח'	ויצמן	49,	כפר	סבא,	טלפקס'	09-7456010,	למפרקת	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	3.3.2013,	בשעה	
11.00,	במשרדי	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.

																																				חגית עזיזי,	עו"ד,	מפרקת

ח.י.ל. ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-468474-5(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,29.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
יגאל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	 במניין	
קומה	 	,A כניסה	 אלפא,	 בית	 	,96 אלון	 יגאל	 מרח'	 רוזנקרנץ,	

ראשונה,		תל	אביב,	טל'	03-5638888,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	3.3.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	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.

																																				יגאל רוזנקרנץ,	עו"ד,	מפרק

אופנועי רוממה מ.ר )1998(
)ח"פ	51-267547-1(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,30.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	מרדכי	כהן,	
מרח'	מעלה	השחרור	11,	ת"ד	33211,	חיפה	33033,	טל'	04-8661313,	

למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	3.3.2013,	בשעה	
16.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מרדכי כהן,	עו"ד,	מפרק

מעוף טק טכנולוגיות גיוס והשמה בע"מ
)ח"פ	51-380098-7(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.11.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
פיגנבאום,	 רז	 זהבה	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	

משד'	חן	17/4,	נתניה,	נייד	052-3664223,	למפרקת	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	4.3.2013,	בשעה	
של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 המפרקת,	 אצל	 	,9.00
המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				זהבה רז פיגנבאום,	מפרקת

גיל הון בע"מ
)ח"פ	51-355416-2(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,23.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	גיל	פרס,	מקיבוץ	

כפר	חרוב,	ד"נ	12932,	רמת	הגולן,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	5.3.2013,	בשעה	
17.00,	במשרדי	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.

																																				גיל פרס,	מפרק
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ירוק א.א.ח. השקעות בע"מ
)ח"פ	51-354149-0(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,21.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אברהם	פפיר,	ת"ז	
056134695,	ממשרד	עו"ד	סימון,	עישר,	פורת,	דרך	מנחם	בגין	65,	

תל	אביב,	טל'	03-5616671,	פקס'	03-5623540,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,12.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 המפרק,	 ב"כ	 במשרד	 	,17.00 בשעה	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				אברהם פפיר,	מפרק

חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רות	אורדע,	משד'	בגין	
1/2,	גבעת	שמואל	54421,	טל'	052-6461437,	למפרקת	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,24.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
8,	תל	 זיו-נר,	שד'	שאול	המלך	 ניר	 עו"ד	 בשעה	10.00,	במשרדי	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	
לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.
																																				רות אורדע,	מפרקת

ג'ק בלום בע"מ
)ח"פ	51-240167-0(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	26.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יעקב	בלום,	אצל	עו"ד	
רונן	פריד,	רח'	המדע	1,	רחובות,	טל'	08-9477080,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,26.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 פריד,	 רונן	 עו"ד	 אצל	 	,12.00 בשעה	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.
																																				יעקב בלום,	מפרק

בוטגו שיווק ויעוץ בע"מ
)ח"פ	51-401401-8(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,28.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יואל	קינן,	

מרח'	מוזס	13,	תל	אביב,	טל'	03-6963884,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	28.2.2013,	בשעה	
10.00,	במשרד	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.
																																				יואל קינן,	עו"ד,	מפרק

דוד מונסה חברה לבניין והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-078006-7(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,31.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	עדו	נחום,	
ת"ז	39267349,	מרח'	נרבתה	11,	ירושלים,	טל'	072-2345342,	למפרק	

החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,20.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	17.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				עדו נחום,	עו"ד,	מפרק

מאורות סוכנות לביטוח )2004( בע"מ
)ח"פ	51-357451-7(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
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ג'וקבוקס בע"מ
)ח"פ	51-412738-0(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,28.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	בנימין	בורנפלד,	
אצל	עו"ד	רונן	פריד,	רח'	המדע	1,	רחובות,	טל'	08-9477080,	למפרק	

החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,28.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 פריד,	 רונן	 עו"ד	 אצל	 	,12.00 בשעה	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				בנימין בורנפלד,	מפרק

ג'וסלין קסוטו נדל"ן בע"מ
)ח"פ	51-337719-2(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	30.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	רונן	ליבוביץ,	מרח'	

בלוך	48,	תל	אביב,	טל'	03-5624456,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,30.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	12.00,	אצל	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.

																																				רונן ליבוביץ,	עו"ד,	מפרק

אורון-רועי אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-412224-1(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,30.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
פרידמן,	 אייל	 את	 ולמנות	 מרצון	 לפרק	את	החברה	 חוקי	 במניין	

מרח'	הדקלים	7,	קרית	אתא	28072,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.3.2013,	בשעה	
12.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אייל פרידמן,	מפרק

יותם תקשורת בע"מ
)ח"פ	51-286662-5(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,31.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אבי	קושניר,	מרח'	

יגאל	אלון	57,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.3.2013,	בשעה	
הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 בע"מ,	 תקשורת	 טלית	 אצל	 	,10.00
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				אבי קושניר,	מפרק

ב.מ. אופטיקה בע"מ
)ח"פ	51-348818-9(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	נחמן	רבין	ריחניאן,	
מ"ר	24646,	מרח'	המלאכה	45,	מרכז	אלרוד,	קומה	3,	נתניה,	טל'	

09-8858088,	פקס'	09-8858688,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.3.2013,	בשעה	
10.00,	במשרד	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.

																																				נחמן רבין ריחניאן,	עו"ד,	מפרק



ילקוט הפרסומים 6496, כ"ט בחשוון התשע"ג, 14.11.2012 902

פספרטו קלצ'ר לינקס בע"מ
)ח"פ	51-380628-1(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,29.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אסף	שיפר,	

מרח'	דניאל	פריש	3,	תל	אביב,	טל'	03-6088922,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	3.3.2013,	בשעה	
9.00,	במשרדי	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.

																																				אסף שיפר,	עו"ד,	מפרק

האחים שאלתיאל - שיווק מזון בע"מ
)ח"פ	51-280444-4(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	30.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יהודה	שאלתיאל,	אצל	
למפרק	 	,08-9477080 טל'	 רחובות,	 	,1 המדע	 רח'	 פריד,	 רונן	 עו"ד	

החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	4.3.2013,	בשעה	
12.00,	אצל	עו"ד	רונן	פריד,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יהודה שאלתיאל,	מפרק

ובחרת בחיים בע"מ
)ח"פ	51-394217-7(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,30.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	חנה	וקסלר,	

מרח'	נחום	8,	בני	ברק,	טל'	03-578899,	למפרקת	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	10.3.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	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.

																																				חנה וקסלר,	רו"ח,	מפרקת

תכשיטי הפסגה בע"מ
)ח"פ	51-379563-3(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,10.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	חנה	וקסלר,	

מרח'	נחום	8,	בני	ברק,	טל'	03-578899,	למפרקת	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	10.3.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	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.

																																				חנה וקסלר,	רו"ח,	מפרקת

מרכז שניידר לגימגום ולמידה בע"מ
)ח"פ	51-459003-3(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	30.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אורי	שניידר,	מרח'	נחל	

דולב	29/13,	בית	שמש	99630,	טל'	02-9951877,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,15.3.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בית	 	,34 הקישון	 נחל	 שד'	 דרוטמן,	 דוד	 עו"ד	 אצל	 	,10.00 בשעה	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 	,99099 שמש	
כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אורי שניידר,	מפרק
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איגענו אתרים בע"מ
)ח"פ	51-395302-6(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,31.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	צבי	נתנאל	טל,	

מרח'	בני	משה	15,	רמת	גן,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,20.3.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
שדות,	עורכי	דין	ועורכי	  & בשעה	10.00,	במשרדי	איתן,	מהולל	
של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 הרצליה,	 	,10 אבן	 אבא	 רח'	 פטנטים,	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				צבי נתנאל טל,	מפרק

סמארט קומפיוטר סרביסס בע"מ
)ח"פ	51-397845-2(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	31.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
מרח'	 לאלו,	 דן	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	

הוברמן	22,	תל	אביב	64075,	טל'	03-6201444,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	24.3.2013,	בשעה	
13.00,	במשרדי	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 לאלו,	עו"ד,	מפרק

אינסיליקור בע"מ
)ח"פ	51-427654-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.4.2012,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 פיאלה,	 דן	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

ז'בוטינסקי	7,	רמת	גן	52520,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

דן פיאלה,	עו"ד,	מפרק

איי.אמ.אס.אי יועצים בע"מ
)ח"פ	51-277562-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.9.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אילן	סדקה,	ת"ז	28032423,	

מרח'	טולקובסקי,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אילן סדקה,	מפרק

ע. קטן ושות בע"מ
)ח"פ	51-090901-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.10.2012,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 סגל,	 ליאור	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

דובנוב	25,	תל	אביב	64369,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

ליאור סגל,	עו"ד,	מפרק

זכרון שלמה ושרה מימיון הי"ד 109 6048 בע"מ
)ח"פ	51-028281-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שמואל	רוזנר,	מרח'	

גונן	15,	פתח	תקוה,	למפרק	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

שמואל רוזנר,	עו"ד,	מפרק

א.מ.י. שרותי הצפון בע"מ
)ח"פ	51-163306-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	27.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	צבי	ארבס,	ת"ז	09731787,	

מרח'	הגליל	69,	גבעת	אלה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

צבי ארבס,	מפרק

עו"ד איציק נעימי ושות'
)ח"פ	51-380949-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יצחק	נעימי,	מרח'	יעבץ	33,	

תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

יצחק נעימי,	מפרק

קיי.בי.קיי. מסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ	51-280908-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	30.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	מיכאל	קנצלר,	ת"ז	

306657230,	מרח'	סטופ	5,	נתניה	42462,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

מיכאל קנצלר,	מפרק

נתיב חן - חברה להנדסה בע"מ
)ח"פ	51-311757-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.11.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	איתי	עובדיה,	ת"ז	

023518210,	מרח'	עמיר	19,	הרצליה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

איתי עובדיה,	מפרק

צמרת השחר אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-311712-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.11.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	איתי	עובדיה,	ת"ז	

023518210,	מרח'	עמיר	19,	הרצליה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

איתי עובדיה,	מפרק

יהל מהנדסים - ניהול חניונים בע"מ
)ח"פ	51-266993-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.11.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דוד	עובדיה,	ת"ז	42573642,	

מרח'	המגינים	26,	הרצליה,	למפרק	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

דוד עובדיה,	מפרק

דוד עובדיה השקעות )1998( בע"מ
)ח"פ	51-264924-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.11.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דוד	עובדיה,	ת"ז	42573642,	

מרח'	המגינים	26,	הרצליה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

דוד עובדיה,	מפרק

דוד עובדיה החזקות בע"מ
)ח"פ	51-264922-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.11.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דוד	עובדיה,	ת"ז	42573642,	

מרח'	המגינים	26,	הרצליה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

דוד עובדיה,	מפרק

בי. פי. טכנולוגיות אינטראקטיביות ישראל בע"מ
)ח"פ	51-387959-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.11.2012,	התקבלה	החלטה	
דיסנצ'יק,	 אריאל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

מרח'	מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אריאל דיסנצ'יק,	עו"ד,	מפרק

סיפאק מעבדות בע"מ
)ח"פ	51-397625-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.11.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רן	לוטנברג,	ת"ז	024213423,	

מרח'	הכלנית	19,	רעננה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

רן לוטנברג,	מפרק

ספקטרסיסטמס ישראל בע"מ
)ח"פ	51-203794-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.11.2012,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 פרימס,	 ישע	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
למפרק	 חיפה,	 	,16 הים	 דרך	 גוטמן,	 לי	 עו"ד	 אצל	 	,003923182

החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

ישע פרימס,	עו"ד,	מפרק

קשת בע"מ
)ח"פ	52-000377-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפת	נושים	של	החברה	הנ"ל	
רדיאנו	 עו"ד	 במשרד	 	,10.00 בשעה	 	,27.12.2012 ביום	 תתכנס	
בטאט	ושות',	רח'	יגאל	אלון	65,	קומה	6,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
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ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	
של	החברה.

																																				גיא בטאט,	עו"ד,	מפרק

וויו דיזיין עיצובים לבית בע"מ
)ח"פ	51-403492-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	23.12.2012,	בשעה	9.00,	ברח'	עפרוני	14,	ראש	
העין,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יוסף פלד,	מפרק

רמי מרכז צלילה בע"מ
)ח"פ	51-1122228-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	6.1.2013,	בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
בר	יהודה	48,	נשר,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				גבי מגל,	רו"ח,	מפרק

נכסים עירוניים בע"מ
)ח"פ	51-029834-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
	,31 רוטשילד	 11.00,	בשד'	 6.1.2013,	בשעה	 ביום	 הנ"ל	תתכנס	
תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקים,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דפנה לשם, עו"ד										דן לשם, עו"ד   

ם י ק ר מפ 	 	 	 	

צבי אבני אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-325022-5(

)בפירוק	מרצון(

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

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

החלטה	 התקבלה	 	,25.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	צבי	אבני,	מרח'	

זמיר	8,	כרמיאל,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	25.2.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				צבי אבני,	מפרק

ש.א.קיוסק בע"מ
)ח"פ	51-361877-7(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	31.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
יאיר	כהן	צמח,	 רו"ח	 ולמנות	את	 חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	

מרח'	שבטי	ישראל	1,	חולון,	טל'	03-5533696,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	3.3.2013,	בשעה	
12.00,	במשרדי	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.

																																				יאיר כהן צמח,	רו"ח,	מפרק

פיקסקייל בע"מ
)ח"פ	51-450796-1(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.11.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
דב	 מרח'	 שגב,	 דורון	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	

כרמי	4,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	4.3.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	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.

																																				דורון שגב,	מפרק
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טמבור-צדרבוים )2000( עו"ד
)ח"פ	51-288030-3(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,22.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עזריאל	צדרבוים,		

מרח'	הרב	קוק	73א,	קרית	מוצקין,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	15.3.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	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.

																																				עזריאל צדרבוים,	מפרק

ל. משה תמיר השקעות בע"מ
)ח"פ	51-414221-5(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	משה	תמיר,	מבית	251,	

מושב	תימורים,	נייד	054-6743080,	למפרק	החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	25.3.2013,	בשעה	
8.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				משה תמיר,	מפרק

מעוף מערכות ופתרונות מיפוי מתקדמים בע"מ
)ח"פ	51-375177-6(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.11.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
ולמנות	את	משה	שחורי,	למפרק	 חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	

החברה.

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

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	3.4.2013,	בשעה	
14.00,	במשרד	עו"ד	דליה	שחורי,	רח'	עין	הקורא	10,	ראשון	לציון,	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 בנכסי	החברה,	 נעשה	 ומה	

ובניירות	של	החברה.

																																				משה שחורי,	מפרק

K.C. TECHNOLOGIES LTD
)ח"פ	51-234118-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.11.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	איתי	עובדיה,	ת"ז	

023518210,	מרח'	עמיר	19,	הרצליה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

איתי עובדיה,	מפרק

לנפוינט ישראל )ל.י.( בע"מ
)ח"פ	51-431173-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.7.2012,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 שרון,	 רם	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

אבוקדו	20ב,	יבנה,	טל'	072-2513668,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

רם שרון,	עו"ד,	מפרק

סילבר אוטומציה ביתית בע"מ
)ח"פ	51-446412-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
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המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.7.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	נסים	בלגאזל,	ת"ז	

078298544,	מרח'	יוסף	לוי	30,	קרית	ביאליק,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

נסים בלגאזל,	מפרק

קשתית בע"מ
)ח"פ	51-165004-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.9.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	רמי	מור-זהבי,	ת"ז	

032755753,	מרח'	המדע	5,	רחובות	76703,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

רמי מור-זהבי,	עו"ד,	מפרק

אל–אופ - שיווק בינלאומי )1993( בע"מ
)ח"פ	51-189289-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.9.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	רמי	מור-זהבי,	ת"ז	

032755753,	מרח'	המדע	5,	רחובות	76703,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

רמי מור-זהבי,	עו"ד,	מפרק

אל–אופ מחקר ופיתוח )1986( בע"מ
)ח"פ	52-003556-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	רמי	מור-זהבי,	ת"ז	

032755753,	מרח'	המדע	5,	רחובות	76703,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

רמי מור-זהבי,	עו"ד,	מפרק

הלחמניה ר.ז בע"מ
)ח"פ	51-248866-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	19.9.2012,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 נוסל,	 רמי	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

המייסדים	41,	אבן	יהודה	40500,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

רמי נוסל,	עו"ד,	מפרק

דנבאר חיפה )1994( בע"מ
)ח"פ	51-197624-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אודי	דנהירש,	מרח'	

יגאל	אלון	88,	תל	אביב	67891,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אודי דנהירש,	עו"ד,	מפרק

דנבאר ירושלים )1996( בע"מ
)ח"פ	51-227115-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
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של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אודי	דנהירש,	מרח'	

יגאל	אלון	88,	תל	אביב	67891,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אודי דנהירש,	עו"ד,	מפרק

מרדכי אברהם "רהיטוב" בע"מ
)ח"פ	51-160583-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אודי	דנהירש,	מרח'	

יגאל	אלון	88,	תל	אביב	67891,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אודי דנהירש,	עו"ד,	מפרק

אדיר ערוצים בע"מ
)ח"פ	51-309578-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.10.2012,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 דרדיק,	 אירית	 עו"ד	 ולמנות	את	 מרצון	 לפרק	את	החברה	
	,077-5101001 טל'	 סבא,	 כפר	 	,20 התע"ש	 מרח'	 	,036473684

למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

אירית דרדיק,	עו"ד,	מפרקת

אי.אי.בי. תקשורת בע"מ
)ח"פ	51-251738-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	19.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	צביקה	גרוס,	ת"ז	

050644335,	מרח'	בגין	5/3,	יהוד	56478,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

צביקה גרוס,	מפרק

כספות הבנקים בע"מ
)ח"פ	51-050921-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.10.2012,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 בייטנר,	 יוסי	 עו"ד	 ולמנות	את	 מרצון	 לפרק	את	החברה	

שוהם	5,	מגדלי	פז,	רמת	גן	52521,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

יוסי בייטנר,	עו"ד,	מפרק

מניולוג )ישראל( בע"מ
)ח"פ	51-435477-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.10.2012,	התקבלה	החלטה	
ווקס,	מרח'	 ולמנות	את	עו"ד	אנטוני	 לפרק	את	החברה	מרצון	

אחוזה	96,	רעננה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אנטוני ווקס,	עו"ד,	מפרק

גריזלי טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ	51-279913-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.10.2012,	התקבלה	החלטה	
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נועה	אורי	בורלא,	 ולמנות	את	עו"ד	 לפרק	את	החברה	מרצון	
למפרקת	 גן,	 רמת	 	,16 סילבר	 הלל	 אבא	 מרח'	 	,043189760 ת"ז	

החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

נועה אורי בורלא,	עו"ד,	מפרקת

א.ר.ע. נכסים בע"מ
)ח"פ	51-189967-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.10.2012,	התקבלה	החלטה	
ממשרד	 בנד,	 שלי	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
שביט,	בר–און,	גלאון,	צין,	יגור	ושות'	-	עורכי	דין,	דרך	מנחם	

בגין	52,	תל	אביב,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

שלי בנד,	עו"ד,	מפרקת

קריס טכניקל בע"מ
)ח"פ	51-450529-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	Guignard	Philippe,	מרח'	
	Rue	Louis-de-Savoie	47-49,	1110	Morges,	Switzerland,

למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	
גולדפרב	 דין	 עורכי	 ממשרד	 קויאטק,	 דורון	 לעו"ד	 זו,	 הודעה	

זליגמן	ושות',	רח'	יגאל	אלון	98,	מגדל	אלקטרה,	תל	אביב.

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

Guignard	Philippe,	מפרק

שיר רוזנברג השקעות בע"מ
)ח"פ	51-296892-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שלומי	אביטן,	מרח'	

הנמל	36,	חיפה,	למפרק	החברה.

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

זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

שלומי אביטן,	עו"ד,	מפרק

הכל בכל במעדניית מיכל בע"מ
)ח"פ	51-141127-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	חן	שאול,	משד'	מנחם	

בגין	80,	ת"ד	3,	עפולה,	טל'	04-6404140,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

חן שאול,	עו"ד,	מפרק

מיצוי וניתוח מידע דיגיטלי בע"מ
)ח"פ	51-465354-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ברבארה	חאתם,	מרח'	

לוחמי	הגטאות	12,	נהריה,	טל'	04-9924038,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

ברבארה חתאם,	עו"ד,	מפרק
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מתנות פרצ'י בע"מ
)ח"פ	51-317785-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	התקבלה	החלטה	
נאהורי,	מרח'	 נילי	 עו"ד	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	

החלוץ	7/6,	ירושלים,	טל'	02-6521627,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

נילי נאהורי,	עו"ד,	מפרק

אופטימיטק בע"מ
)ח"פ	51-264920-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	30.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אלכסנדר	רייר,	ת"ז	

15414675,	מרח'	העצמאות	56,	יהוד,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אלכסנדר רייר,	מפרק

פלטפוס בע"מ
)ח"פ	51-320333-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	30.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רמי	בר–צבי,	ת"ז	

024032641,	מרח'	ניקרגואה	7,	ירושלים,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

רמי בר–צבי,	מפרק

יו.טי.אי. יוניברסל טוריזם אינווסטמנטס בע"מ
)ח"פ	51-220946-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	30.10.2012,	התקבלה	החלטה	
בשאראת,	 ג'רייס	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

מרח'	הרב	קוק	8,	ת"ד	1435,	ירושלים	91005,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

ג'רייס בשאראת,	עו"ד,	מפרק

מ. דייביס בע"מ
)ח"פ	51-081541-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	31.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דוד	מלק,	משד'	ניצה	8א,	

נתניה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

דוד מלק,	מפרק

דווטקס בע"מ
)ח"פ	51-357377-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	31.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גדי	סרן,	מרח'	היצירה	

3,	רמת	גן,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

גדי סרן,	עו"ד,	מפרק
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טי.בי.אף גרופ בע"מ
)ח"פ	51-414835-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
שכל	 לאחר	 	,29.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
עו"ד	ערן	צור,	מ"ר	19844,	ת"ז	22111157,	מרח'	ועידת	קטוביץ	

13,	תל	אביב	62304,	למפרק	החברה.

ערן צור,	עו"ד,	מפרק

סי. יו. הפקות וארועים בע"מ
)ח"פ	51-335578-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.11.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יואב	דגני,	ת"ז	040832768,	

מרח'	רמב"ם	15,	רעננה,	למפרק	החברה.

יואב דגני,	מפרק

עמינדב ויעקב בע"מ
)ח"פ	51-030262-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	עדי	גיסיס	שטינמן,	
למפרקת	 לציון,	 ראשון	 	,95 רוטשילד	 מרח'	 	,052342540 ת"ז	

החברה.

עדי גיסיס שטינמן,	עו"ד,	מפרקת

נכסי אגנס רוטמנטש בע"מ
)ח"פ	51-237843-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	דוד	רום,	ת"ז	

059755132,	משד'	שאול	המלך	35,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

דוד רום,	עו"ד,	מפרק

נס. צי. בע"מ
)ח"פ	51-282798-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יצחק	נחום,	ת"ז	2387540,	

מרח'	הראל	8,	מבשרת	ציון,	למפרק	החברה.

יצחק נחום,	מפרק

חרל"פ-לוי-שליט-זרנקין עורכי דין
)ח"פ	51-327049-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	8.5.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	עמיקם	חרל"פ,	מרח'	

מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	טל'	03-7549966,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

עמיקם חרל"פ,	עו"ד,	מפרק

ש. י הראל סוכנויות ונציגים בע"מ
)ח"פ	51-270496-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.9.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אלחנן	הראל,	ת"ז	42231613,	

מרח'	הציונות	11,	הוד	השרון,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אלחנן הראל,	מפרק
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חלקה 18 בגוש 6624 בע"מ
)ח"פ	51-025917-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דינה	אפרתי,	מרח'	ויסבורג	

42א,	תל	אביב,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

דינה אפרתי,	מפרקת

למשקיע גולדמן חברה לניהול בע"מ
)ח"פ	51-147944-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.10.2012,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 גולדמן,	 שמואל	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
060768132,	מרח'	אופנהיימר	 גולדמן,	ת"ז	 ורדה	 ואת	 	,7550106

12,	תל	אביב,	למפרקי	החברה	ביחד	ולחוד.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקים	הנ"ל.

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

                             שמואל גולדמן          ורדה גולדמן

ם י ק ר מפ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

אושרית נכסים בע"מ
)ח"פ	51-195138-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עמרם	בן	חמו,	ת"ז	

027098268,	מרח'	השיטה	15,	שדרות,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

עמרם בן חמו,	מפרק

אנטר חיה בע"מ
)ח"פ	51-070938-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שלמה	אנטר,	מרח'	

סוקולוב	26,	חולון,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

שלמה אנטר,	עו"ד,	מפרק

א.מ. חברה לקידום הכדורסל בקריות בע"מ
)ח"פ	51-316596-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	נפתלי	בנטוב,	מרח'	כליל	

החורש	13,	רמת	ישי,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

נפתלי בנטוב,	מפרק

קוקרמן ושות' שוקי הון בע"מ
)ח"פ	51-340563-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אדוארד	צוקרמן,	
ת"ז	302165824,	מרח'	דניאל	פריש	3,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	
הודעה	זו,	לעו"ד	גיא	בן	עמי,	בא	כוח	מפרק	החברה,	באמצעות	
פקס'	03-5689001,	עם	העתק	בדואר	רשום,	למען:	עמית	פולק	

מטלון	ושות',	רח'	יצחק	שדה	17,	תל	אביב	67775.

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

אדוארד צוקרמן,	מפרק
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אלקטרה מחשבים הפצה בע"מ
)ח"פ	51-473887-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	30.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ליאור	חמבי,	ת"ז	

034453365,	מרח'	ספיר	1,	ראשון	לציון,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

ליאור חמבי,	מפרק

ד.א.ס. פרסום )ישראל( בע"מ
)ח"פ	51-270455-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.11.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שלומית	ארליך,	מרח'	

שוהם	5,	רמת	גן,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

שלומית ארליך,	עו"ד,	מפרקת

נור טכנולוגיות דפוס )1993( בע"מ
)ח"פ	51-184595-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.11.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רן	פרידריך,	מרח'	שז"ר	51,	

רמת	גן	52247,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

רן פרידריך,	מפרק

ר.ט.ש. הודו ישראל בע"מ 
)ח"פ	51-348134-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

החברות	 לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 ניתנת	
המניין	 מן	 כללית	שלא	 באסיפה	 כי	 חדש[,	התשמ"ג-1983,	 ]נוסח	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	לאחר	שכל	החברים	
ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	מראש,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רינה	פושקרנה,	ת"ז	

15165129,	מרח'	שלונסקי	18,	הרצליה,	למפרקת	החברה.

רינה פושקרנה,	מפרקת

יבוא אישי ישיר )רכב וציוד( בע"מ 
)ח"פ	51-406353-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות	 לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 ניתנת	
המניין	 מן	 כללית	שלא	 באסיפה	 כי	 חדש[,	התשמ"ג-1983,	 ]נוסח	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	לאחר	שכל	החברים	
ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	מראש,	התקבלה	
ולמנות	את	שי	הרשקוביץ,	ת"ז	 החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	

023029754,	מרח'	הירקון	17/3,	חיפה,	למפרק	החברה.

שי הרשקוביץ,	מפרק

דוגז החזקות פולין בע"מ 
)ח"פ	51-289873-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	לאחר	שכל	החברים	
מראש,	 ימים	 	21 של	 מוקדמת	 הודעה	 לקבל	 זכותם	 על	 ויתרו	
התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	צבי	דגני,	

ת"ז	005586664,	מרח'	רוטשילד	79,	פתח	תקוה,	למפרק	החברה.

צבי דגני,	מפרק

יעקובי-עיד סחר בינלאומי בע"מ 
)ח"פ	51-359517-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	לאחר	שכל	החברים	
מראש,	 ימים	 	21 של	 מוקדמת	 הודעה	 לקבל	 זכותם	 על	 ויתרו	
התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עיד	נסראת,	

ת"ז	050100981,	מכפר	מעיליא	25140,	למפרק	החברה.

עיד נסראת,	מפרק
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דר אחזקות חקלאות בע"מ 
)ח"פ	51-392208-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	29.10.2012,	לאחר	שכל	החברים	
מראש,	 ימים	 	21 של	 מוקדמת	 הודעה	 לקבל	 זכותם	 על	 ויתרו	
התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יוסף	כהן,	
ת"ז	022461255,	מבית	מס'	244,	מושב	לימן	22820,	למפרק	החברה.

יוסף כהן,	מפרק

אין אנד אוט עץ בע"מ 
)ח"פ	51-389583-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
שכל	 לאחר	 	,29.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
יוסף	כהן,	ת"ז	022461255,	מרח'	השיטה	244,	מושב	לימן	22820,	

למפרק	החברה.

יוסף כהן,	מפרק

חלקה 528 בגוש 6111 ברחוב ארלוזורוב בע"מ 
)ח"פ	51-013197-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
שכל	 לאחר	 	,30.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
למפרקת	 נתניה,	 	,59 בנימין	 משד'	 	,008781031 ת"ז	 שזר,	 שרה	

החברה.

שרה שזר,	מפרקת

לאורן עיצוב ושיווק מוצרי יוקרה בע"מ
)ח"פ	51-436903-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	31.8.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	נורית	שרר,	ממושב	שדה	

ניצן,	משק	66,	ד"נ	הנגב,	טל'	050-3941006,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

נורית שרר,	מפרקת

סאבא שרותים בישראל בע"מ
)ח"פ	51-051459-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	11.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	משה	פיק,	ת"ז	006166185,	

מרח'	תל	חי	55,	הרצליה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	החברה,	רח'	עליית	הנוער	27,	גבעתיים.

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

משה פיק,	מפרק

מרכז הבניה ר.מ. קרית גת
)ח"פ	51-282699-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.10.2012,	התקבלה	החלטה	
משד'	 רזניצ'נקו,	 לריסה	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

רוטשילד	40/47,	אשדוד,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

לריסה רזניצ'נקו,	מפרקת

בננות גרנות בע"מ
)ח"פ	51-200532-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	שי	גיסיס,	ת"ז	

038392700,	מקיבוץ	המעפיל,	למפרקת	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

שי גיסיס,	רו"ח,	מפרקת

א.ש.מ. חברה לשאיבת בטון בע"מ
)ח"פ	51-157265-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	טל	מיק,	ת"ד	5805,	

הרצליה	46157,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

טל מיק,	עו"ד,	מפרק

חלקה 579 בגוש 6668 בע"מ
)ח"פ	51-041606-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	11.10.2012,	התקבלה	החלטה	
מיוחדת	לבטל	את	פירוק	החברה	מרצון	ולבטל	את	מינויה	של		

המפרקת	עו"ד	בריג'יט	אולמו-בלייח.

סילביו איסר קורש,	בעל	מניות	ודירקטור

פסטורל - מלון בכפר בלום
)ש"מ	55-001371-8(

הודעה על העברת זכות בשותפות משותף מוגבל לאדם אחר

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
	,7.8.2012 ביום	 כי	 התשל"ה-1975,	 חדש[,	 ]נוסח	 השותפויות	
העביר	השותף	לי	זפלוביץ,	ת"ז	105449876,	את	זכויותיו	וחובותיו	
בשותפות	פסטורל	-	מלון	בכפר	בלום,	ש"מ	55-001371-8,	לידי	
	,57-004842-1 אגודה	 מס'	 בע"מ,	 אגש"ח	 בלום	 כפר	 אחזקות	

ואשר	כתובתה	הינה	קיבוץ	כפר	בלום,	ישראל	12150.

אילן גולדשמידט,	עו"ד    
			בא	כוח	השותפות 	 	 	

בי.או.אי )אופטיקה(
)ש"מ	55-001663-8(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
	,13.9.2012 ביום	 כי	 התשל"ה-1975,	 חדש[,	 ]נוסח	 השותפויות	

השותף	המוגבל	אופטיפלס	שותפות	מוגבלת,	ח"פ	000294-3-
55,	העביר	את	מלוא	חלקו	כשותף	מוגבל	בשותפות,	לשותפה	

המוגבלת	רבקה	הדומי,	ת"ז	050497403.
דינה פיינסוד זהר,	עו"ד    

		באת	כוח	השותפות 	 	 	

אופטיפלס
)ש"מ	55-000294-3(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כי	 התשל"ה-1975,	 חדש[,	 ]נוסח	 השותפויות	 לפקודת	
ביום	13.9.2012,	השותף	המוגבל,	חברי	קיבוץ	אושה	אגודה	
את	 העביר	 	,57-004539-3 מס'	 בע"מ	 חקלאית	 שיתופית	
המוגבלת	 לשותפה	 בשותפות,	 מוגבל	 כשותף	 חלקו	 מלוא	

רבקה	הדומי,	ת"ז	050497403.
דינה פיינסוד זהר,	עו"ד    

		באת	כוח	השותפות 	 	 	

הודעה על כוונה לשלם דיבידנד ראשון 
בבית	המשפט	המחוזי	בתל	אביב,	בתיק	פש"ר	1251/08

שם	החייב:	יוסף	בס.

שם	הנאמן	ומענו:	עו"ד	ישראל	שפלר,	מרח'	אבא	הלל	סילבר	
7,	רמת	גן.

סוג	הדיבידנד:	נושים	בדין	קדימה,	אחוז	הדיבידנד:	100%.

סוג	הדיבידנד:	נושים	רגילים,	אחוז	הדיבידנד:	29.419%.

ישראל שפלר,	עו"ד,	מנהל	מיוחד

הודעה על כוונה לשלם דיבידנד ראשון 
בבית	המשפט	המחוזי	בתל	אביב,	בתיק	פש"ר	1250/08

שם	החייב:	רחל	בס.

שם	הנאמן	ומענו:	עו"ד	ישראל	שפלר,	מרח'	אבא	הלל	סילבר	
7,	רמת	גן.

סוג	הדיבידנד:	נושים	רגילים,	אחוז	הדיבידנד:	30.99%.

ישראל שפלר,	עו"ד,	מנהל	מיוחד

הודעה על כוונה להכריז ולחלק דיבידנד ראשון ואחרון
בבית	המשפט	המחוזי	בתל–אביב-יפו,	בתיק	פש"ר	14444-10-10

שם	החייב:	אושרי	פרהט,	ת"ז	300592524,	באמצעות	ב"כ	עו"ד	
ניר	חצרוני,	מ"ר	33093,	מרח'	נחלת	בנימין	3,	תל	אביב,	טל'	

.03-5709299

משלח	יד:	מפקח	סוכנים	בחברת	ההשקעות	"מיטב".

שם	הנאמן	ומענו:	עו"ד	יריב	שי	ישינובסקי,	מרח'	לינקולן	20,	
תל	אביב,	טל'	03-7611611.

סוג	הדיבידנד:	רגיל.

אחוז	הדיבידנד:	66%.

מועד	הכרזת	הדיבידנד:	9.9.2012.

יריב שי ישינובסקי,	עו"ד,	נאמן




