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הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי לפי סעיף 21 לחוק שירות המדינה )מינויים(, 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, החליטה הממשלה כדלקמן:

ועדת   - )להלן  המדינה  שירות  ועדת  של  הצעתה  לפי   )1(
 ,)2012 באוקטובר   16( התשע"ג  בתשרי  ל'  מיום  השירות( 
להסדיר את המשרות במטה הכלכלי-חברתי אשר במשרד 

ראש הממשלה, כדלקמן:

את  לחוק,   19 בסעיף  הקבועה  המכרז  מחובת  לפטור  )א( 
המשרות האלה, שיסווגו כמשרות מקצועיות הפטורות 
ממכרז: סגן המנהל הכללי כלכלה ותשתיות; סגן המנהל 
וסגן המנהל הכללי ממשל  ופיתוח  הכללי פנים, תכנון 
וחברה; המינוי למשרות אלה יהיה לפי הצעת המנהל 
הכללי של משרד ראש הממשלה ובכפוף לאישור ועדה 
בראשות נציב שירות המדינה או נציגו ושני נציגי ציבור 
מבין חברי ועדת המינויים שליד נציבות שירות המדינה, 
כמשמעותה בפסקה 11.963 לתקנון שירות המדינה להלן 
המועמד  התאמת  את  תבחן  אשר  המינויים(,  ועדת   -
המוצע למשרה; סיום ההעסקה במשרות אלה יהיה לפי 
שיקול דעת המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה;  

את  לחוק   19 בסעיף  הקבועה  המכרז  מחובת  לפטור  )ב( 
הכלכלי-חברתי,  המטה  של  התקשורת  יועץ  משרת 
יבוצע בכפוף לתיאור  שתסווג כמשרת אמון; המינוי 

התפקיד ולתנאי סף שייקבעו על פי דין;

להסדיר את פעולת מטה לשכת ראש הממשלה, כדלקמן:   )2(

ראש  משרד  של  הכללי  המנהל  הממשלה;  מזכיר  )א( 
הממשלה; ראש המטה לביטחון לאומי; ראש המועצה 
הלאומי  ההסברה  מערך  וראש  לכלכלה  הלאומית 
החוק  להוראות  בהתאם  ממכרז  בפטור  ממונים 

והחלטות הממשלה בעניינם;

התשע"ג  בתשרי  ל'  מיום  השירות  ועדת  הצעת  לפי  )ב( 
לפטור מחובת המכרז הקבועה   ,)2012 באוקטובר   16(

בסעיף 19 לחוק את המשרות האלה:

משרת ראש לשכת ראש הממשלה;  )1(

המשרות האלה שהנושאים בהן עומדים בקשרי   )2(
חשופים  הממשלה,  ראש  עם  ישירים  עבודה 
למידע והחלטות רגישות, ומחייבות מעצם טבען 

יחסי אמון מיוחדים:

הממשלה  ראש  יועצי  של  משרות  שתי  )א( 
לענייני תקשורת;

יועץ ראש הממשלה לקשר עם הכנסת; )ב( 

מנהל לשכת ראש הממשלה; )ג( 

יועץ ראש הממשלה לאירועים וסיורים; )ד( 

יועץ ראש הממשלה לתכתובת; )ה( 

יועץ ראש הממשלה לנושאים מדיניים; )ו( 

סף  ולתנאי  התפקיד  לתיאור  בכפוף  יבוצע  המינוי   
שייקבעו על פי דין;

________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110.

2  ק"ת התשמ"א, עמ' 1435.

יועצים לראש הממשלה  נוספות של  11 משרות   )3(
לתיאורי התפקיד  בכפוף  - שש משרות שימונו 
ותנאי סף רלוונטיים לתפקיד, שייקבעו על פי דין; 
לאישור  בכפוף  ימונו  נוספות  משרות  חמש  ועד 
חברי  מבין  השירות  ועדת  שתמנה  משנה  ועדת 
ועדת השירות, בהתאם לצורכי ראש הממשלה, 
רלוונטיים  סף  ותנאי  התפקיד  לתיאורי  ובכפוף 
שייקבעו על פי דין, זאת, כדי לשמור על הגמישות 
הניהולית ולאפשר דינמיות בניהול סדר היום של 
יועצים  היקף  להבטיח  כדי  וכן  הממשלה,  ראש 

ההולם את צרכיו של ראש הממשלה;

משרת יועץ למזכיר הממשלה; המינוי למשרה זו   )4(
יהיה בכפוף לתיאור תפקיד ולתנאי סף, שייקבעו 

על פי דין;

הממשלה;  ראש  בלשכת  מזכירות  משרות  שש   )5(
לעמידה  בכפוף  יהיה  אלה  למשרות  המינוי 

בתנאי סף, שייקבעו על פי דין;

יועץ   - הממשלה  ראש  במעון  משרות  שתי   )6(
ומנהל לשכה; המינוי למשרות אלה יהיה בכפוף 

לעמידה בתנאי סף, שייקבעו על פי דין;

 16( התשע"ג  בתשרי  ל'  מיום  השירות  ועדת  הצעת  לפי   )3(
בסעיף  הקבועה  המכרז  מחובת  לפטור   ,)2012 באוקטובר 
19 לחוק שלוש משרות בלשכות ראשי הממשלה לשעבר, 
משרה  לנושאי  גמלאות  החלטת  לפי  לזכאותם  בהתאם 
 - התשמ"א-21981  ושאיריהם(,  )שרים  השלטון  ברשויות 
יועץ, מנהל לשכה ונהג; המינוי למשרות אלה יהיה בכפוף 

לעמידה בתנאי סף, שייקבעו על פי דין.

לקבוע  הממשלה  החליטה  השירות,  ועדת  הצעת  לפי 
הוראות תחולה והוראות מעבר כדלקמן:

סגן  למשרת  מינוי  על  יחול  המכרז  מחובת  הפטור  )א( 
המנהל הכללי ממשל וחברה לאחר תום כהונתו של 

העובד המכהן כיום במשרה;

הצורך באישור ועדת המינויים לא יחול על העובדים  )ב( 
המכהנים כיום במשרות שיוסבו למשרות סגן המנהל 
פנים,  הכללי  המנהל  וסגן  ותשתיות  כלכלה  הכללי 

תכנון ופיתוח. 

משרות  שהן  אמון  במשרות  המועסקים  לעניין  )ג( 
מקצועיות במהותן, בשים לב לכך שמדובר בתקופת 
הממשלה  ראש  ידי  את  לכבול  שלא  וכדי  בחירות, 
השירות,  ועדת  להמלצת  בהתאם  לקבוע,  הנכנס, 
ועדת  לכינוס  עד  בעינו  יישאר  הקיים  המצב  כי 
השירות לאחר הבחירות לכנסת ה–19, שתדון ותמליץ 
בעניינם, אלא אם כן יסיימו את העסקתם קודם לכך, 

בכפוף לכל דין.

הממשלה  ראש  במשרד  המועסקים  עובדים  העסקת  )ד( 
כהונת  תום  עד  תימשך  אמון  משרות  כנושאי 
העובד,  של  העסקתו  לסיום  עד  או  ה–32  הממשלה 

בכפוף לכל דין, לפי המוקדם מביניהם.

ט"ז בחשוון התשע"ג )1 בנובמבר 2012(
)חמ 3-274(

        צבי האוזר
             מזכיר הממשלה
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מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[ 

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולפי  )להלן - החוק(,  ]נוסח משולב[1  ושיקום(, התשי"ט-1959 
התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק  ו–12   5 סעיפים 
יואב  את  ממנה  אני  העליון,  המשפט  בית  נשיא  ובהסכמת 
פרידמן, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב בוועדת 

הערעור לפי החוק במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט"ז בחשוון התשע"ג )1 בנובמבר 2012(
חמ 3-323(

        יעקב נאמן
________              שר המשפטים

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 152.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 
התשי"ט-1959, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(,   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 
ולפי סעיפים 5 ו–12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, 
יואב  את  ממנה  אני  העליון,  המשפט  בית  נשיא  ובהסכמת 
פרידמן, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב בוועדת 

הערעור לפי החוק במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט"ז בחשוון התשע"ג )1 בנובמבר 2012(
)חמ 3-321(

        יעקב נאמן
________              שר המשפטים

1  ס"ח התש"י, עמ' 162.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' מק/12882

שם התכנית: שינוי בקווי בניין וחלוקה מחדש 
בשכונת בית חנינה, ירושלים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז  ולבנייה 

מק/12882", שינוי לתכניות 62, 6671.

סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת.

סוג איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

בית  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ;638.750  -  Y קואורדינטה   ,220.800  -  X קואורדינטה  חנינה, 
גוש 30612 )מוסדר(, הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול.

בזכויות  שינוי  בלא  בניין  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
בנייה מאושרות; ב( איחוד וחלוקה מחדש.

 1 ייעוד מאזור מגורים  א( שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
מיוחד למגורים א; ב( שינוי בקווי בניין מאושרים בלא שינוי 
שלבי  קביעת  ג(   ;6671 בתכנית  מאושרות  בנייה  בזכויות 
הוראות  קביעת  ד(  כאמור;  הבנייה,  תוספת  להקמת  ביצוע 
קביעת  ה(  בשטח;  בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי 
בגין  הוראות  קביעת  ו(  להריסה;  מבנה/גדרות  בגין  הוראות 
עצים לעקירה/לשימור; ז( קביעת הוראות בגין חלוקה מחדש 

בהסכמת הבעלים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה   לתכנון 
טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק/5309א

שם התכנית: הרחבת יח"ד עד לשטח שאינו עולה 
 על 120 מ"ר לדירה ברחוב רש"י מס' 107, 

שכ' מקור ברוך
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 

מס' מק/5309א", שינוי/כפיפות לתכניות 62, 5309.

סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת.

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' מקור 
ברוך, רח' רש"י מס' 107, קואורדינטה X: 219.700, קואורדינטה 
הגבולות  לפי  הכל   .28 חלקה  מוסדר,   30076 גוש   ;632.900  :Y

המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: הרחבת 7 יח"ד קיימות בשטח של עד 120 מ"ר 
לדירה.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בינוי  קביעת  ב(  ב';  מגורים  לאזור  מיוחד   3 מגורים  מאזור 
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לתוספות בנייה בקומות קרקע תחתונה, קרקע ובקומה א לשם 
הבינוי  לנספח  בהתאם  בהן,  הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת 
יחידת  כל  של  שטח  כי  בזה  מודגש  בשטח.  לקיים  ובהתאם 
ג( קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור;   דיור אינו עולה על מ"ר; 
מ"ר  ל–1,399.92  וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת  ד( 
שטחי  מ"ר  ו–126.88  עיקריים  שטחים  מ"ר   1,213.04 )מתוכם 
הבנייה  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת  ה(  שירות(; 
היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ו(  כאמור; 
 בנייה בשטח; ז( קביעת הוראות בגין מדרגות ומבנה להריסה; 

ח( קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים לעקירה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6197, התשע"א, עמ' 2348.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
02-6297160/1, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טל'   ,91010 ירושלים   ,1 רח' שלומציון המלכה  ירושלים,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6290263

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' מק/11181

שם התכנית: הרחבות יח"ד ברחוב בית ישראל 33, 
בשטח שאינו עולה על 120 מ"ר ליחידת דיור מורחבת

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 

מס' מק/11181", שינוי/כפיפות לתכניות 62, 4383/במ.

סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת.

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

בית  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ישראל, רח' בית ישראל 33, קואורדינטה X: 221.265, קואורדינטה 
Y: 633.185; גוש 30091, חלקה 31. הכל לפי הגבולות המסומנים 

בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על 120 מ"ר 
ליחידת דיור מורחבת ברחוב בית ישראל 33.

מיוחד  מאזור  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמפורט  בנייה  לתוספות  בינוי  קביעת  ב(  ג';  מגורים  לאזור 
ו–ב'  א'  בנייה בקומות קרקע,  בינוי לתוספות  1( קביעת  להלן: 
לנספח  בהתאם  בהן,  הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת  לשם 
הבינוי ובהתאם לקיים בשטח; 2( קביעת בינוי לתוספת קומה 
שמתחתיה,  בקומה  קיימת  דיור  יחידת  הרחבת  לשם  עליונה 
הכל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח; 3( מודגש בזה כי 
קווי  קביעת  ג(  מ"ר;   120 על  עולה  לא  דיור  יחידת  כל  שטח 
 בניין לבנייה, כאמור; ד( הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם 
ל–267.71 מ"ר, מתוכם 249.95 מ"ר שטחים עיקריים ו–17.76 מ"ר 
קומות;  ל–4  קומות  מ–3  קומות  מס'  הגדלת  ה(  שירות;   שטחי 
כאמור;  הבנייה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   ו( 
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ז( 

בשטח; ח( קביעת הוראות בגין חריגות בנייה להריסה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6361, התשע"ב, עמ' 1975.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
02-6297160/1, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טל'   ,91010 ירושלים   ,1 רח' שלומציון המלכה  ירושלים,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6290263

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' מק/12389

שם התכנית: קביעת בינוי וקווי בניין מגורים חדש 
ברחוב דרך בית לחם מס' 94, ירושלים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 

מס' מק/12389", שינוי/כפיפות לתכניות 62, מק/8707, 2029ב.

סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת.

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

בניין  להקמת  בניין  וקווי  בינוי  קביעת  התכנית:  מטרת 
מגורים חדש ברח' דרך בית לחם מס' 94.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' גאולים, 
 :Y 220.975, קואורדינטה :X רח' דרך בית לחם 94, קואורדינטה
629.275; גוש 30001, חלקה 116. הכל לפי הגבולות המסומנים 

בתשריט בקו כחול.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד 
בניין  בינוי להקמת  ב( קביעת  וחזית מסחרית;  ג  לאזור מגורים 
מגורים חדש בהתאם לנספח הבינוי; ג( קביעת קווי בניין לבנייה, 
כאמור; ד( קביעת מס' יחידות הדיור המרבי בשטח ל–32 יח"ד; 
קומות תת–קרקעיות;   3 מעל  קומות  ל–5  קומות  מס'  קביעת  ה( 
שלבי  קביעת  ז(  ומסחר;  למגורים  בשטח  השימושים  קביעת  ו( 
ביצוע להקמת הבניין כאמור; ח( קביעת הוראות בינוי וקביעת 
גדר  בגין  הוראות  קביעת  ט(  בשטח;  בנייה  היתר  למתן  תנאים 
ומבנה להריסה; י( קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולשימור.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6238, התשע"א, עמ' 4249.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
02-6297160/1, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טל'   ,91010 ירושלים   ,1 רח' שלומציון המלכה  ירושלים,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6290263

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' מק/12398

שם התכנית: שינוי קווי בניין בלא שינוי בזכויות 
בנייה מאושרות בשטח

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 

מס' מק/12398", שינוי לתכניות 62, 5820.
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סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת.

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שועפט, קואורדינטה X: 222.350, קואורדינטה Y: 635.600; גוש 
המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   ,11 חלקה  מוסדר(,  )לא   30550

בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות בנייה 
מאושרות.

 2 ייעוד מאזור מגורים  א( שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי  בלא  מאושרים  בניין  בקווי  שינוי  ב(  ב';  מגורים  לאזור 
בזכויות בנייה מאושרות בתכנית 5820; ג( קביעת שלבי ביצוע 
למימוש התכנית; ד( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן 

היתר בנייה בשטח; ה( קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5904, התשס"ט, עמ' 1897.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
02-6297160/1, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טל'   ,91010 ירושלים   ,1 רח' שלומציון המלכה  ירושלים,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6290263

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' מק/13247

שם התכנית: הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על 
120 מ"ר לדירה ברחוב שבזי מס' 49, ירושלים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 

מס' מק/13247", שינוי/כפיפות לתכנית 62.

סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת.

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 :Y 219.900, קואורדינטה :X נחלאות, רח' שבזי 49, קואורדינטה
632.050; גוש 30040 מוסדר )רשום(, חלקה 4, הכל לפי הגבולות 

המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על 120 מ"ר 
לדירה ברח' שבזי מס' 49.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי במערך ייעודי הקרקע מאזור 
מגורים 4 לאזור מגורים ב'; ב( קביעת בינוי להשלמת קומה שנייה 
ולתוספת קומה עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימת בקומה שנייה 
לא עולה על יח"ד  כי שטח  בזה  לנספח הבינוי, מודגש   בהתאם 
הבנייה  שטחי  הגדלת  ד(  לבנייה;  בניין  קווי  קביעת  ג(  מ"ר;   120
בשטח וקביעתם ל–303.90 מ"ר )מתוכם 291.90 מ"ר שטחים עיקריים 
מעל  קומות  מ–3  קומות  מס'  הגדלת  ה(  שירות(;  מ"ר שטחי  ו–12 
קומת מרתף ל–4 קומות מעל קומת מרתף; ו( קביעת שלבי ביצוע 
להקמת תוספות הבנייה, כאמור; ז( קביעת הוראות בינוי וקביעת 
תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ח( קביעת הוראות בגין חריגות 

בנייה להריסה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6076, התש"ע, עמ' 2549.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
02-6297160/1, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טל'   ,91010 ירושלים   ,1 רח' שלומציון המלכה  ירושלים,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6290263

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב כחלון  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מס' תא/מק/2515ב", רח' שלמה 8-6.  )1(

רח'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
שלמה 8-6 - גוש 7088 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 21, 22, 
88 בשלמותן, ח"ח 23, 28-25, 78; גבולות התכנית: בצפון 
- דרך שלמה, בדרום - רח' יוסף לינקאוס, במערב - רח' 

התקומה, במזרח - דרך מאושרת 3903.

מטרות התכנית: א( שינוי חלוקת שטחי בנייה בלי לשנות   
את הגודל, השטח וזכויות הבנייה בכל ייעוד, מיקום אזור 
השטחים  ריכוז  המתחם,  של  הדרומי  בחלקו  המגורים 
הציבוריים הפתוחים לשמירת רצף הולכי רגל מרח' שלמה 
בתכנית  הדרכים  מתוואי  חלק  שינוי  לינקאוס,  לרח'  עד 
כדי למנוע הריסת מבנים הסטוריים; ב( שינוי קווי הבניין 
בהתאם  ל–85%,  מ–65%  הקרקע  בקומת  הבינוי  ותכסית 
תכנית  הוראות  של  שינוי  ג(  החדשה;  השטחים  לחלוקת 
המבנים  גובה  קביעת  אדריכליים,  ועיצוב  בינוי  בדבר 
 65% עד  הגג  קומת  תכסית  הגדלת  קומות,  ל–6  למגורים 
לשיקום,  הוראות  וקביעת  שמתחתיה,  הקומה  משטח 
שיפוץ ואי–הריסת המבנים ההסטוריים במתחם; ד( חיזוק 
הצפיפות  הגדלת  ידי  על  יפו  צפון  של  העירוני  המרקם 
בלא  דיור  יחידות  ל–131  דיור  יחידות  מ–70  המותרת 
איחוד  ה(  עיקריות;  למטרות  השטחים  הכל  סך  הגדלת 

וחלוקה בלא הסכמה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6394, התשע"ב, עמ' 3191.

"תכנית מס' תא/מק/תא/מק/3874", דרך שלבים בקטע דרך   )2(
בן צבי - רח' נס לגויים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו, תוואי   
דרך שלבים בקטע מדרך בן צבי עד רח' נס לגויים - גוש 
7089 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 14, 26, 53, 54, 56, 57, 59 

בשלמותן, ח"ח 13, 15, 16, 25, 27, 51, 52, 55.

ייעוד  שינוי  ב(  קיימת;  דרך  הרחבת  א(  התכנית:  מטרת   
ואזור  משטח ציבורי פתוח, אזור תעשייה, חניה ציבורית 

לתכנון מגורים בעתיד לייעוד דרך.

בתחום  המותרים  השימושים  התכנית:  הוראות  עיקרי   
והבנייה,  יהיו בהתאם להגדרת דרך בחוק התכנון  הדרך 



ילקוט הפרסומים 6515, ד' בטבת התשע"ג, 17.12.2012 1598

התשכ"ה-1965. בתחום הדרך יהיה ניתן לבצע גם עבודות 
מיתקנים  וכן  רחוב  ריהוט  ונטיעות,  גינון  נופי,  פיתוח 
לתשתיות וקווי תשתית, הכל כמפורט בהוראות תכנית זו.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6101, התש"ע, עמ' 3571.

"תכנית מס' תא/מק/3878", רח' המסגר 8-6, העברת זכויות   )3(
מבניין לשימור.

רח'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מוסדר,   6920 גוש   -  1 מיקוניס  שמואל  רח'   ,8-6 המסגר 
חלק מהגוש, חלקה 11 בשלמותה; גוש 6976 מוסדר, חלק 

מהגוש, חלקות 138, 139, 153, 156 בשלמותן.

ושיפוץ מבנים לשימור  מטרת התכנית: א( עידוד, שימור   
בהגבלות  לשימור  ממבנה  בנייה  זכויות  העברת  ידי  על 
 ,23 קלישר  ברח'  במגרש  השימור,  תכנית  לפי  מחמירות 
השימור;  ביצוע  הבטחת  לשם  ותנאים  הוראות   וקביעת 
הוראות  שינוי  ג(   ;8-6 המסגר  ברח'  חלקות   4 איחוד  ב( 
גובה  בניין,  קווי  שינוי  זה  בכלל   ,8-6 המסגר  ברח'  בינוי 
בשטח  המקצוע  רח'  דרך  זכות  הרחבת  ד(  קומות;  ומס' 

המדרכה הקיימת במקום.

זכויות בנייה ממבנה  עיקרי הוראות התכנית: א( העברת   
לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברח' קלישר 23 למגרש 
מקבל ברח' המסגר 8-6: 1( מחיקת 300 מ"ר עיקרי במבנה 
תוספת   )2  ;23 קלישר  ברח'  מחמירות  בהגבלות  לשימור 
מ"ר   720 3( תוספת של  עיקרי במגרש המקבל;  מ"ר   1,800
המבנה  שימור  חובת  הבטחת  ב(  המקבל;  במגרש  שירות 
לשימור ברח' קלישר 23 בהתאם להוראות תכנית השימור, 
כתנאי למימוש זכויות הבנייה המועברות; ג( ביצוע איחוד 
קווי הבניין הקדמיים  ד( שינוי   ;8-6 חלקות ברח' המסגר 
ברח'  שינוי  ה(  מיקוניס;  ורח'  המקצוע  רח'  המסגר,  ברח' 
גובה  וקביעת  מבנה  גובה  קומות,  מס'  בדבר   8-6 המסגר 
לשימושים  מרתף  ולקומת  משרדים  מסחר,  לקומות  מרבי 
בלי  המותרים  הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי  ו(  נלווים; 

לשנות את סך כל השטח המותר לבנייה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6292, התשע"א, עמ' 6484.

במשרדי  תשלום,  בלא  בתכניות  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר, קומה ג', חדר 310, שד' 
בן גוריון 68, תל אביב, בימים א', ב', ג' וה', בשעות: 13.00-8.00, 
טל' 03-5217158, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' בב/מק/3216
שם התכנית: רח' רבי עקיבא 17, 19, בני ברק

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון  בני ברק  ולבנייה 
שינוי  בב/מק/3216",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל 
לתכניות בב/105/א, בב/105/ב, בב/מק/105/מ/2, בב/105/ס/2.

רבי  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
עקיבא 17, 19, רח' חת"ם סופר 1, 3 - גוש 6122, חלקות 22-20; 

שטח התכנית: 2,566 מ"ר.

מטרת התכנית: שינויים ותוספות להקמת 4 בנייני מגורים 
ומסחר חדשים במתחם, כדלהלן: א( איחוד וחלוקה בלא הסכמת 
הבעלים; ב( תוספת זכויות שניתן לקבל בהקלה; ג( תוספת זכויות 
שניתן לקבל מכוח תמא 38/2; ד( תוספת של עד 3 קומות מעל 
שינויים  ה(  המגרש;  לשיפועי  בהתאם  המותרות  הקומות  ל–4 
בקווי הבניין; ו( שינוי בחלוקת שטחי הבנייה בלא שינוי בסך כל 
השטחים המותרים; ז( הקצאת שטחי ציבור בקומת קרקע עליונה 
של בניין המגורים; ח( הריסת מבנים קיימים; ט( קביעת הוראות 

בינוי ותנאים להיתר.

חלק  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מהמגרשים בלא הסכמת הבעלים כמשמעותם בסעיף ג', סימן 
זכויות בנייה שניתן לקבל בדרך של הקלה: 6%  ז'; ב( תוספת 
 2 תוספת  בגין   2.5%  +  2.5% מעלית,   5% תנאים,  שיפור  בגין 
קומות מעבר למותר; ג( תוספת זכויות בנייה ויח"ד שניתן לקבל 
מתוקף תכנית תמא 38/2; ד( תוספת של עד 3 קומות מעל ל–4 
כניסה  המאפשרים  המגרש  לשיפועי  בהתאם  מותרות  קומות 
בשני מפלסים שונים; ה( שינוי בקו בניין קדמי לרח' רבי עקיבא 
מקו בניין 0 לקו בניין 3 בקומת קרקע וקו בניין 1.5 מ' לקומות 
שמעל קרקע; ו( שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית 
לבנייה  המותר  הכולל  השטח  סך  את  לשנות  בלי  שבתוקף 
ילדים  גני   4 בעבור  ציבור  למבני  שטח  הקצאת  ז(   בתכנית; 
גן,  כל  ב–2 מבנים כמסומן בנספח הבינוי(. שטח  בניין  )2 בכל 
מהשטח  יפחת  לא  החצר,  ושטח  ושירות  עיקרי  שטח  לרבות 
הדרוש לפי התקנים התקפים בזמן הוצאת ההיתר, ובכל מקרה 
גני  יפחת מ–125 מ"ר; ח( הקמת  ושירות( לא  )עיקרי  שטח הגן 
הילדים תהיה בהתאם לתב"ע חדשה שתאושר ועד אותו מועד 
תרשם הערה על ייעוד לשימוש ציבורי לגני ילדים; ט( הבינוי 
בדבר  לרבות  הבנייה,  היתר  בשלב  מה"ע  עם  יתואם  הסופי 
עיצוב אדריכלי, פיתוח המגרש, ציפוי חזיתות וכדו'; י( המבנים 
המסומנים להריסה יהרסו כתנאי להיתר בתיאום עם היחידה 

לאיכות הסביבה, לרבות בדבר פינוי פסולת בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
יומצא למשרדי הוועדה  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' בב/מק/3229
שם התכנית: שינוי קווי בניין בחלק מחלקה 1781 

ברח' רמב"ם
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
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לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' בב/מק/3229", 

שינוי לתכניות בב/105/א, בב/105/ב, בב/105/צ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' רמב"ם 22 - 
גוש 6122, 1781 )חלק(; שטח התכנית: 472 מ"ר.

מטרת התכנית: שינויים בבניין ציבורי: א( שינוי קווי בניין 
חזיתיים מ–4 מ' ל–2 מ'; ב( שינוי במספר המבנים שמותר להקים 

על מגרש אחד; ג( שינוי במרחק המינימלי בין מבנים במגרש.

עיקרי הוראות התכנית: א( בבניין החדש שייבנה יותרו 
מ'  מ–4  ישונו  החזיתיים  הבניין  קווי   )1 האלה:  השינויים 
מהוראות  בשינוי  בחלקה,  בניינים  מספר  יותרו   )2 מ';  ל–2 
תכנית המיתאר; 3( המרחק בין הבניין החדש לבין הבניינים 
בתכנית  כנדרש  מ'   8 במקום  מ'  מ–6  יפחת  לא  הקיימים 
המיתאר; ב( הבינוי הסופי של הבניין החדש יתואם עם מה"ע, 
קשיחים  בחומרים  חזיתות  ציפוי  הבניין,  עיצוב  בדבר  לרבות 
של  החינוך  מחלקת  עם  יתואם  הילדים  גני  תכנון  ג(  וכדו'; 
החזיתיים  הבניין  לקווי  בליטות מעבר  יותרו  לא  ד(  העירייה; 
שבתכנית זו; ה( המבנים המסומנים בתשריט להריסה ייהרסו 
לרבות  לאיכ"ס,  היחידה  עם  בתיאום  בנייה,  להיתר  כתנאי 

בדבר פינוי פסולת בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
יומצא למשרדי הוועדה  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' בב/מק/3192

 שם התכנית: שינויים ותוספות להקמת בניין חדש 
על מחצית חלקה ברח' דב גרונר, 53, 55

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בב/מק/3192", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/36/א, בב/105/ש, 

בב/מק/105/פ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' דב גרונר 
53, 55 - גוש 6196, ח"ח 2; )מגרש 2208(; שטח התכנית: 520 מ"ר.

בניין  להקמת  ותוספות  שינויים  התכנית:  מטרת 
לאשר:  שניתן  הקלות   )1 ידי:  על  החלקה,  מחצית  על   חדש 
קו  שינוי  ב(   ;10% עד  של  בשיעור  צדי  בניין  בקו  הקלה  א( 
בין  שטחים  ניוד  ג(  מ';  ל–4  מ'  מ–6  האצ"ל  רח'  לחזית  בניין 
תוספת  ה(   ;20% עד  של  בשיעור  יח"ד  תוספת  ד(  הקומות; 
מדרגות  לחדר  בניין  בקו  הקלה  ו(   ;)6%  ,5%  ,2.5%( שטחים 
ל–3  מעבר  ד'  קומה  תוספת  ז(   ;20% עד  של  בשיעור  ומעלית 
המותרות  ליח"ד  מעבר  יח"ד   1 תוספת   )2 מותרות;  קומות 

לא  מחצית,  בכל   4( בחלקה  יח"ד   8 הכל  סך  הקלות(,  )כולל 
עיקרי;  שטח  תוספת  בלא  שיפוע(  ודירת  נכה  דירת  כולל 
מק/105/פ:  תב"ע  מהוראות  בשינוי  גג  דירת  בניית   )3 
א( דירת גג אחת מעל ליח"ד אחת בקומה ד'; ב( ביטול נסיגות 

כמסומן בבינוי; ג( שינוי בשטח מינימלי של דירת הגג.

ותוספות  שינויים  יותרו  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כדלהלן: א( הקלה בקו בניין צדי בשיעור של עד 10%; ב( ניוד 
 ;20% עד  של  בשיעור  יח"ד  תוספת  ג(  הקומות;  בין   שטחים 
ד( שינוי בקו בניין לחזית רח' האצ"ל מ–6 מ' ל–4 מ'; ה( הקלה 
בקו בניין למדרגות ומעלית בשיעור של עד 20% כמסומן בבינוי; 
 ,5% ,2.5%( להוסיף בהקלה  תוספת שטחים בשיעור שניתן  ו( 
6%(; ז( תוספת קומה ד' מעבר ל–3 קומות מותרות; ח( תוספת 1 
יח"ד מעבר למותר לפי תכניות תקפות והקלות, סך הכל 8 יח"ד 
בחלקה, 4 בכל מחצית )לא כולל דירת נכה ושיפוע(; ט( בניית 
בנושאים  בב/מק/105/פ  תכנית  מהוראות  בשינוי  גג  דירת 
האלה: 1( דירת גג אחת מעל ליח"ד אחת בקומה ד; 2( ביטול 
נסיגות כמסומן בבינוי; 3( שינוי בשטח מינימלי של דירת הגג, 
מ–51.57  יפחת  לא  הגג  דירת  של  המינימלי  העיקרי  השטח 
בב/מק/105/פ,  תכנית  הוראות  לפי  תיבנה  הגג  דירת  ב(  מ"ר; 
זו; ג( דירות השיפוע ייבנו לפי  למעט השינויים שלפי תכנית 
כל ההוראות של תכנית בב/105/ש; ד( תותר בניית סוכות לפי 
תכניות תקפות; ה( לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר 
ו( לא תותר כל  ניכרת;  יהיה סטיה  וזה  זו,  למותר לפי תכנית 
סוכות;  למעט  זו,  בתכנית  ששונו  הבניין  לקווי  מעבר   בליטה 
ז( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות בדבר 
עיצוב, ציפוי וחזיתות, פיתוח המגרש וכדו'; ח( הוראות תכנית 
להריסה  המסומן  הבניין  ט(  בלבד;  חדשה  בנייה  על  יחולו  זו 
בתשריט יהרס כתנאי להיתר בנייה, בתיאום אם איכ"ס, לרבות 

בדבר פינוי פסולת בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10.11.2011 ובילקוט הפרסומים 6317, התשע"ב, עמ' 478.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3198
שם התכנית: שינוי קו בניין ברח' חזון איש 48

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בב/148,  בב/105/ב,  בב/105/א,  לתכניות  שינוי  בב/מק/3198", 

בב/105/ג.

חזון  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
איש 48 - גוש 6188, חלקה 227 בשלמותה; שטח התכנית: 491 

מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין לחזית המזרחית )לכיוון רח' 
חזון איש(.

הבניין  קו  של  שינוי  יותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תכנית  לפי  מותרת  בליטה  אחרי  מ'   3.5( מ'  מ–5  המזרחי 
מ' בעבור  ו–3  מ' בעבור הקומות העליונות  ל–1.5  בב/105/ב( 
תקפות,  תכניות  לפי  הרחבות  יותרו  ב(  הקרקע;  קומת 
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תכניות  לפי  סוכות  בניית  תותר  ג(  בב/105/ג;  תכנית  לרבות 
בב/105/ס/2 ובב/מק/105/ס/1; ד( חלוקת יח"ד תהווה סטייה 
המשותף  לרכוש  שתיגרם  פגיעה  או  שינוי  כל  ה(  ניכרת; 
הבקשה  מגיש  ידי  על  תתוקן  ההרחבה  מבניית  כתוצאה 
ימוקמו ככל שניתן בצמוד  ו( העמודים  ועל חשבונו;  להיתר 
הבינוי  ז(  המשותף;  ברכוש  פגיעה  למנוע  כדי  הקיים  לבניין 
ציפוי  בדבר  לרבות  הבנייה,  בהיתר  יתואם עם מה"ע  הסופי 
חזיתות  שיפוץ  הקיים,  לבניין  ההרחבה  התאמת  החזיתות, 
קיימות וכדו; ח( הבנייה בחזית רח' חזון איש תותר באגפים 

שלמים בלבד ובתיאום עם מה"ע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.11.2011 ובילקוט הפרסומים 6349, התשע"ב, עמ' 1676.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3210
באישור שר הפנים

שם התכנית: שינוי קו בניין ברח' אדמו"ר מרוזין 26
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' בב/

מק/3210", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/458.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' האדמו"ר 
מרוזין 20, 22, 24, 26, 28, 30, רח' הרב יצחק שמידמן 15 - גוש 

6123, חלקה 1028; שטח התכנית: 1,353 מ"ר.

לכיוון  מ'  ל–0  מ'  מ–2  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
השצ"פ; ב( ניוד זכויות כפי שניתן לאשר בדרך של הקלה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין לכיוון השצ"פ 
ג( ההרחבה  בין הקומות;  זכויות  ניוד  יותר  ב(  מ';  ל–0  מ'  מ–2 
תהיה באגף לפי עקרונות תכנית בב/מק/105/אגפים ולפי נספח 
הבינוי המצורף לתכנית; ד( סוכות וחדרי גג יותרו לפי תכניות 
תקפות; ה( חלוקת יח"ד שהורחבו לפי תכנית זו אסורה ותהיה 
סטייה ניכרת; ו( לא תותר כל בליטה, לרבות סוכות מעבר לקו 
הבניין לשצ"פ שלפי תכנית זו; ז( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע 
יחולו על הבניין הקיים  זו  בהיתר הבנייה; ח( הוראות תכנית 

בלבד. אם הבניין ייהרס קו הבניין לשצ"פ יוחזר לקדמותו.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9.2.2012 ובילקוט הפרסומים 6383, התשע"ב, עמ' 2821.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

יעקב אשר 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה חולון מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מקומית 
ח/15/1,  ח/146/א,  ח/1,  לתכניות  כפיפות  ח-מק/125",  מס' 
תמא/10/ד/10,  תמא/1/38/א,  ח/8/1,  ח/4/1,  ח/290,  ח/23/1, 

תמא/2/38, תמא/38.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, רח' הר הצופים 11 
- גוש 7342, חלקה 15; גבולות התכנית: בצפון: מגרש חניה - חלקה 
88, בדרום: שטח ציבורי פתוח - חלקה 61, ממערב: רח' הר הצופים, 

ממזרח: שטח ציבורי פתוח - חלקה 61.

לפי  בנייה  לצורך הרחבת  בניין  קו  שינוי  מטרת התכנית: 
תמא38.

בניין  קו  א(  הבניין:  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לחזית )רחוב הר הצופים( מ–5 מ' ל–3.80 מ'; ב( קו בניין אחורי 

מ–6 מ' ל–0.80 מ'; ג( קו בניין לצד )צפון( מ–3 מ' ל–2.20 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
 ,9 קומה   ,58 ויצמן  רח'  העירייה,  בניין  חולון,  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-5027485 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, רח' מנחם בגין 125, 

תל-אביב–יפו 67012, טל' 03-7632586.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  גן  רמת  ולבנייה  לתכנון 
רג/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 

תמא38  תיקוניה,  כל  על  רג/340  לתכניות:  כפיפות  מק/1580", 
על תיקוניה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' שאנן 13 
- גוש 6126, חלקה 399 בשלמותה; גבולות התכנית: ממערב - 
רח' שאנן, מצפון - חלקה 398 בגוש 6126, ממזרח - חלקה 15 

בגוש 6126, מדרום - חלקות 485, 486 בגוש 6126.

כל  סך  א( הגדלת הצפיפות בלא הגדלת  מטרת התכנית: 
השטחים למטרות עיקריות; ב( שינוי קו בניין; ג( תוספת קומה, 
החלת  ד(  אדריכליים  ועיצוב  בינוי  בדבר  בהוראות  שינוי 

הקלות.
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דיור,  יחידות   2 תוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
השטחים  כל  סך  הגדלת  בלא  יח"ד   3 הכל  בסך  שיהיו  כך 
למטרות עיקריות; ב( שינוי קו בניין צדי צפוני מ–3 מ' ל–0 לפי 
בניין  קו  ושינוי  מ',  ל–3  מ'  מ–5  אחורי  בניין  קו  שינוי  הקיים, 
 אחורי ל–1.5 מ' בעבור ממ"ד בלבד, שינוי קו בניין צדי דרומי 
מ–3 מ' ל–2.7 מ' לפי הקיים; ג( תוספת קומה, כך שיהיו בסך הכל 
כמותיות: 2.5%  הקלות  ד( החלת  לגג;  יציאה  וחדרי  קומות   3
בעבור   6% מעלית,  תוספת  בעבור   5% נוספת,  קומה  בעבור 
תותר  ה(  החלקה;  משטח   13.5% הכל  סך  דיור,  תנאי  שיפור 
העברת זכויות בנייה בין הקומות; ו( הגדרת שטחי שירות על 
תכנית  בדבר   25.5.2008 מיום  המקומית  הוועדה  החלטת  סמך 
המיתאר רג/340 בעבור בנייה צמודת קרקע, וכן השלמת שטחי 
השירות הנדרשים לפי דין לנוכח תוספת יחידות דיור ותוספת 

קומות ממ"דים, חדר מדרגות וכיו"ב.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, 

תל אביב.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  גן  רמת  ולבנייה  לתכנון 
"תכנית מיתאר מפורטת מס'  ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת 
340/ג/3,  340/ג/1,  340/ג,   ,340 לתכניות  שינוי  רג/מק/1598", 
340/ג/3/2,  340/ג/3,  340/ג/21,  340/ג/15,  לתכניות  כפיפות 

מק/340/ג/17, מק/340/ג/19, מק/340/ג/26, תמא34/ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' צאלים 1 - 
גוש 6210, חלקה 239 בשלמותה; גבולות התכנית: מצפון - חלקה 
238, ממזרח - רח' צאלים, מדרום - שד' העם הצרפתי, ממערב 

- חלקה 233 וחלק מחלקה 234.

מטרת התכנית: א( להוסיף יחידת מגורים בחלק מהחלקה 
 ולשנות קו בניין לרח' צאלים בלא שינוי בסך זכויות הבנייה; 

ב( החלת ההקלות המותרות.

בחלק  דיור  יחידת  תוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יח"ד   2 בניית  הגובל בשד' העם הצרפתי,  הדרומי של החלקה 
במקום 1 )החלק השני של החלקה בלא שינוי(, השטחים בהתאם 
 לזכויות הבנייה המותרות )בתא השטח שבו תוגש בקשה להיתר(; 
בהתאמה  מ',  ל–5  מ'  מ–7  צאלים  רח'  לכיוון  בניין  קו  שינוי  ב( 
לבנייה הקיימת בחלק הצמוד בחלקה; ג( החלת ההקלות: תוספת 
של 6% להטבת דיור, מתן אפשרות לניוד שטחים בלי לשנות את 

סך השטחים המותרים בחלקה.

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

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, 

תל אביב.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

שינוי  מק/340/ג/21/ב",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית   )1(
כפיפות  מק/340/ג/21/א,  340/ג/3,  340/ג/21,  לתכניות 

לתכניות 340, 340/ג/15, מק/340/ג/17, מק/340/ג/28.

גבולות  גן;  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
התכנית: שטח מרחב תכנון רמת גן.

מטרת התכנית: א( החלת כל הוראות תכנית רג/מק/340/  
ג/21/א על דירות מדרון, לרבות אפשרות ניוד מס' יחידות 
תנאים  קביעת  ב(  בבניין;  השונות  הקומות  בין  הדיור 

והוראות בינוי.

תכנית  הוראות  כל  החלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
יחידות  מס'  לרבות  מדרון,  דירות  על  רג/מק/340/ג/21/א 
 ,3 סעיף  רג/מק/340/ג/21/א,  תכנית  לתכולת  ב(  הדיור; 
יוסף כי התכנית תחול גם על כל מרחב התכנון המקומי 
מדרון  לבנות  ניתן  שבהם  המגורים  אזורי  בכל  גן  רמת 
בהתאם להוראות תכנית רג/340/ג; ג( תנאי לניוד שטחים 
ודירות מהמדרון לקומות אחרות יהיה ניצול שטח המדרון 
לחניה וגינון; ד( מגרש מדרוני הוא מגרש שחלקו האחורי 
נמוך מן החזית, בעל שיפוע של 8% לפחות, היורד ממפלס 

הרחוב לגבולות המגרש.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.2.2008 ובילקוט הפרסומים 5786, התשס"ח, עמ' 2371.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/1523", שינוי לתכניות רג/  )2(
מק/1218, רג/1257ד.

בין  מפגש  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הרחובות ז'בוטינסקי, ארלוזורוב ורח' הגלעד במזרח, סמוך 
 468  ,180  ,179  ,49-47 חלקות   ,6128 גוש   - עלית  למתחם 
ז'בוטינסקי,  דרך   - מצפון  התכנית:  גבולות  בשלמותן; 
תכנית   ,10 מגרש   - ממערב  ארלוזורוב,  רח'   - מדרום 
וחלק מחלקה   570/1  ,205  ,203 - חלקות  רג/1257, ממזרח 

180 בגוש 6128.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת   
ותת– קרקעיים  עיליים,  בניין  קווי  שינוי  ב(  הבעלים; 
קרקעיים; ג( ניוד זכויות בניין הבניינים; ד( שינוי בינוי - 

מותר 40 קומות; ה( שינוי זכות מעבר להולכי רגל.

עיקרי הוראות התכנית: תכנון כולל למתחם מצלאוי ובו   
שטחים המיועדים ל–2 מגדלי מגורים, חניה, מסחר ושינוי 
גבול שצ"פ: א( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים 
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לשנות  בלי  התכנית,  בתחום  המגרשים  גבולות  ושינוי 
קביעת  ב(  והפרטיות;  הציבוריות  החלקות  שטח  סך  את 
בינוי  קביעת  ג(  קומות;  ל–40  הבניין  וגובה  קומות  מספר 
ויח"ד  בנייה  זכויות  העברת  ד(  בניין;  קווי  ושינוי  מנחה 
בין הבניינים בתחום התכנית, בלא הגדלת סך כל זכויות 
הבנייה לבניין הצפוני; ה( קביעת זכות מעבר להולכי רגל 
הקבועה  רגל  להולכי  הנאה  זיקת  מיתאר  שינוי  ורכבים, 
בתכנית רג/מק/1218 בלא שינוי בסך השטח לזיקת הנאה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.12.2010 ובילקוט הפרסומים 6206, התשע"א, עמ' 2784.

לתכניות  שינוי  מק/1555",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית   )3(
רג/1257, רג/מק/1257/ד, כפיפות לתכנית רג/מק/1523.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' ז'בוטינסקי,   
פינת רח' ארלוזורוב - גוש 6128, חלקות 47, 48 בשלמותן, 
ח"ח 468; גבולות התכנית: ממערב - בניין עלית, מצפון - 
 - ממזרח   ,82 ארלוזורוב  רח'   - מדרום   ,12 ז'בוטינסקי   רח' 

גוש 6128, חלקה 179.

מטרת התכנית: א( שינוי הבינוי בתחום התכנית; ב( קביעת   
מספר בניינים וגודל דירות; ג( שינוי הגאומטריה של זכות 
ניוד  ד(  השטח;  כל  סך  את  להקטין  בלי  לציבור  המעבר 
בניין  קווי  שינוי  ה(  תעסוקה;  משימוש  למסחר  שטחים 

עיליים, קרקעיים ותת–קרקעיים.

עיקרי הוראות התכנית: א( תכנון כולל למתחם עלית ובו   
שטחים המיועדים לחניה, מסחר ומגדל משרדים; ב( שינוי 
הבינוי בתחום התכנית, על ידי הפרדה לשני בניינים, בניין 
ומסחר, במקום  ובניין לשימוש תעסוקה  לשימוש מגורים 
 A2 מגורים  בניין  השימושים,  מכלול  את  המשלב  בניין 
מסחר  בניין  ארלוזורוב  רחוב  על  ימוקם  הבינוי(  )בנספח 
ותעסוקה A1 )בנספח הבינוי( ימוקם על רחוב ז'בוטינסקי. 
המסחר מלווה את רחוב ז'בוטינסקי; ב( שינוי זכות המעבר 
ארלוזורוב  רח'  בין  המקשר  ציבורי  מרחב  ויצירת  לציבור 
לבניין  בצמוד  לציבור  מעבר  זכות  על  נוסף  לז'בוטינסקי, 
מבנה השימור וממנו לרח' ז'בוטינסקי וארלוזורוב; ג( ניוד 
בלא  שטח  תא  באותו  תעסוקה  משטחי  למסחר  שטחים 
הגדלת שטחים; ד( שינוי קווי בניין עיליים למגדלים, קווי 
לחניונים;  ותת–קרקעיים  המסחר  להגדרת  קרקעיים   בניין 
ה( לא יותרו גדרות, ותתאפשר הרחבת המדרכה עד לקו 

הבניין גם בחזית הפונה לרח' ארלוזורוב.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2.12.2011 ובילקוט הפרסומים 6361, התשע"ב, עמ' 1979.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
אביהוא בן–משה  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת גן  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' חד/

מק/814יט", שינוי לתכנית חד/814.

 - דורי  רח'  חדרה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 10049, חלקה 76 בשלמותה.

צפוני  קדמי  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
מ–5 מ' במצב מאושר ל–0.69 מ'; ב( שינוי בקו בניין צדי צפוני מ–4 

מ' במצב מאושר ל–0.94 מ' במצב מוצע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6439, התשע"ב, עמ' 4993.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 לתכנון ולבנייה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728,

רח'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
פלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8616205, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 301-0090951", 
 - זב/94/ג  רח' הגולן 45, שינוי לתכנית  בנופית,  בניין  קווי  שינוי 

גבעת פינר )נופית(.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נופית, רח' הגולן 45 - 
גוש 12589, חלקות 68, 104.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6473, התשע"ב, עמ' 6440.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  זבולון,   ,30030 המכבי  כפר  דואר  זבולון,  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-8478105
מחוז חיפה, שד' פלי"ם 15, חיפה 33095, טל' 04-8633447., וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

דב ישורון 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זבולון  

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הכרמל  מורדות  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז  ולבנייה   לתכנון 

355-0063495", שינוי לתכניות מכ/300, מכ/במ/333.

הרחובות  רכסים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשלמותה;   217 חלקה   ,11144 גוש   - והאירוסים  שמעונוביץ 
מתכנית  בשלמותו   7 מגרש   ;314  ,284  ,282 ח"ח   ,11145 גוש 

מכ/333/במ; שטח התכנית: 3.220.

וחלוקה  איחוד  בדרך  א( החלפת שטחים  מטרת התכנית: 
חלק  ב(  קרקע;  ייעוד  כל  של  בשטח  שינוי  בלא  מגרשים,  של 
לצורך  ציבור  למבני  לשטח  ייעודו  את  ישנה   7 מס'  ממגרש 
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הקמת בית כנסת, חלקה 217 תשנה את ייעודה לשצ"פ ותהווה 
המשך שפ"פ המכונה גן הראל.

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע: מגרש מס' 7 לפי 
ציבור,  למבני  לשטח  משצ"פ  ייעודו  את  משנה  מכ/333/במ 
וחלקה מס' 217 בגוש 11144 שייעודה מבני ציבור לפי מכ/300 
משנה את ייעודה לשצ"פ; ב( החלת הוראות מכ/300 על ייעוד 
למבני ציבור על מגרש 7, תוך שינוי הוראות בדבר קווי בניין; 
 217 ג( החלת הוראות לשצ"פ לפי מכ/333/במ על חלקה מס' 

בגוש 11144.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
מגדל   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
יומצא  04-8676296. ההעתק ההתנגדות  טל'  חיפה,  הנביאים, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

פלי"ם 15ב, חיפה, טל' 04-8633448.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מאלק עמרור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  

מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אלונה  מנשה  ולבנייה 
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' מ/מק/138", 

שינוי לתכניות מ/49, משח/25.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תלמי אלעזר - גוש 
8802, חלקה 24 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין קדמי.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
טל'  חפר,  ד"נ  מנשה,  אזורי  מרכז  אלונה,  מנשה   ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6177307
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, קריית הממשלה, חיפה, 

טל' 04-8616222.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אילן שדה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה  

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
פרדס   140 חלקה   ,10101 בגוש  בניין  קו  שינוי  ש/מק/1483", 
חנה, שינוי לתכניות ש/1, ש/1123/א, ש/139, כפיפות לתכנית 

ש/209.

רח'  חנה,  פרדס  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הדקלים 16 - גוש 10101, חלקה 140 בשלמותה, ח"ח 117, 141.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין לבנייה קיימת.

בתכנית  הקבוע  בניין  בקו  שינוי  הוראות התכנית:  עיקרי 
הים  לדרך  מ'  ומ–5  מ',  מ'-3.50  ל–2.80  הדקלים  לרח'  מ'   מ–5 

ל–4 מ' לבנייה קיימת בלבד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9.3.2012 ובילקוט הפרסומים 6412, התשע"ב, עמ' 3844.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
יעקב,  זכרון   ,52 המייסדים  רח'  שומרון,  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' 
הפלי"ם 15/ב, חיפה, טל' 04-8616252, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסף יהודה כהן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שומרון  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל

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

ממ/מק/3185", שינוי לתכנית ממ/853.

רח'  שמואל,  גבעת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נימרובר 10 - גוש 6189, חלקה 481 בשלמותה.

מ'  ל–2  מ'  מ–3  קדמי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
לפי בנייה קיימת בקומת קרקע; ב( שינוי קו בניין צדי מ–3 מ' 
ל–2.69 מ'; ג( אישור מבנה ממ"ד בקו בניין אחורי 0; ד( אישור 
פרגולת עץ בקו בניין קדמי 0; ה( הגדלת תכסית קומת קרקע 

עד 150 מ"ר במקום 100 מ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.3.2012 ובילקוט הפרסומים 6394, התשע"ב, עמ' 3200.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,11 עציון  גוש  רח'  שמואל,  גבעת  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-7266847
מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

יוסי ברודני  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל  
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מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יהוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' יד/מק/5067", הרחבת דרך 
רחוב משה דיין, שינוי לתכניות יד/במ/2004, יד/במ/1/2004, יד/

במ/2006.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד-מונוסון, קרית 
251, 259-254; גוש  גוש 6695, ח"ח  סביונים, דרך משה דיין - 

6810, ח"ח 49-47.

מטרת התכנית: שיפור מערך התנועה ברחוב משה דיין, על 
ידי הרחבת הרחוב מ–17 מ' ל–20 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין 
 .03-5391282 טל'  יהוד,   ,6 הקסמים  מרבד  רח'  יהוד,  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 

שעליהן היא מסתמכת.

נתן בז'ה  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  

מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' יב/
מק/12/199", שינויים בקווי בניין בגני ילדים בשכ' נאות בגין.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה, שכ' נאות בגין, 
רח' התורמוס, פינת רח' הפטל - גוש 5733, חלקה 48 בשלמותה; 

שטח התכנית: 787 מ"ר.

מטרת התכנית: שינויים בקווי בניין לפי המפורט: א( שינוי 
 בקו בניין קדמי מ–5 מ' המותרים ל–4 מ' וברדיוס הדרך ל–3 מ';
ב( שינוי בקו בניין צדי מזרחי מ–4 מ' ל–3 מ' לפי המסומן בתשריט; 

אין כל שינוי בזכויות הבנייה המותרות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6264, התשע"ב.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה יבנה, שד' דואני 3, יבנה 70600, טל' 08-9433383, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' 
הרצל 91, קריית הממשלה, רמלה 72430, טל' 08-9788444, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יבנה  

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

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

הר/מק/6/367/לו", שינוי לתכנית הר/6/367.

נווה  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הדר, רח' הפלמ"ח 35 - גוש 6566, חלקה 102.

מטרת התכנית: א( ביטול החלוקה שהיתה קבועה בתכנית 
הראשית; ב( קביעת גודל מגרש מינימלי כלהלן: חלקה 102 מ–900 

מ"ר ל–2 יח"ד ו–600 מ"ר ל–1 יח"ד, ל–1,500 ל–3 יח"ד בתכנית זו.

עיקרי הוראות התכנית: א( מגרשים 102/1 ו–102/2 יאוחדו 
למגרש אחד כמצוין בתשריט; ב( בשטח המגרש החדש שמספרו 
הארעי 102 תותר הקמת 3 יח"ד סך הכל, בשני מבנים נפרדים: 
2 יחידות צמודות )דו–משפחתי( ויחידה אחת בודדת; ג( שאר 
תכנית  להוראות  בהתאם  יישארו  הבנייה  וזכויות  ההוראות 

הר/6/367; ד( קביעת קו בניין צדי 0 לחלקה 101.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.9.2008 ובילקוט הפרסומים 5856, התשס"ט, עמ' 42.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
השרון  הוד   ,28 גמלא  בן  רח'  השרון,  הוד  ולבנייה  לתכנון 
45265, טל' 09-7759666, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

חי אדיב 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  טירה  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' טר/

מק/403-0113597", שינוי לתכנית טר/במ/3003.

 ,7766 גוש   - טירה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 63 )חלק(.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין לפי תשריט; 
ב( קביעת הוראות בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
העתק  את  ימציא  המתנגד  טירה.  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו 

המרכז, רח' הרצל 91, רמלה 72430.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מאמון ע' אלחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה טירה  
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מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה לוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' לד/מק/6172".

 ,4026 גוש   - לוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות 26, 68, 69, 318 בשלמותן; גוש 4027, חלקה 3 בשלמותה.

מטרת התכנית: הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת–
תוקף, למעט דרך שאושרה בתכנית מיתאר ארצית.

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך כמתואר בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין 
ולבנייה לוד, ת"ד 401, לוד, טל' 08-9279987. העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, 

קרית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מיכה  סוקולוב,  קלר,  הלן  הרחובות  צומת  לד/מק/182",  מס' 
כפיפות  לד/במ/1/730/ג,  לד/1000,  לתכניות  שינוי  רייסר, 

לתכנית תמא4/2-נתב"ג.

סוקולוב  רח'  לוד,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 46 חלקה   ,3971 גוש  בשלמותן;   18  ,2  ,1 חלקות   ,3967 גוש   -
 ,3985 גוש  בשלמותן;   41  ,5-3 חלקות   ,3984 גוש  בשלמותה; 

חלקות 44, 45 בשלמותן; גוש 4029, חלקה 24 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( הרחבת תוואי דרך קיימת; ב( התקנת 
רמזור חדש; ג( לאפשר נגישות נוחה ובטוחה למערך הדרכים 

לכל המשתמשים בו.

ב(  דרך;  לייעוד  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת השימושים המותרים לייעוד דרך; ג( קווי בניין בתכנית 
כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ד(  שינוי;  בלא  יישארו 
תשתיות ושירותים, כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, 

תאורה, פיתוח נופי, מיתקני תשתיות, מבני עזר נדרשים וכו'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.6.2012 ובילקוט הפרסומים 6483, התשע"ג, עמ' 291.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
הוועדה  ובמשרדי   ,2 המלך  דוד  שד'  לוד,  ולבנייה  לתכנון 
רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מאיר ניצן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה לוד  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 

ברמה מפורטת מס' כס/מק/8/3/יב".

רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ביאליק 18 - גוש 6426, חלקה 102 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( קביעת כמות יח"ד בתכנית; ב( הפיכת 
קומת עמודים לקומת מסד ותוספת קומת קרקע, במקום ע + 3 
+ ג יהיה מ + ק + 3 + ג; ג( שינוי בקווי בניין; ד( שינוי בקווי 

בניין למרפסות ומסתורי כביסה; ה( תוספת זכויות המותרות.

ל–9  מ–7  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
גג  וחללי  )4 קומות  ג   +  3 ב( תוספת קומה במקום ע +  יח"ד; 
מעל קומת עמודים( יהיה מ + ק + 3 + ג )קומת קרקע 4 קומות 
וחללי גג מעל קומת מסד(; ג( תוספת 6% בזכויות הבנייה בגין 
תוספת  בגין  הבנייה  בזכויות   2.5% תוספת  ד(  הדיור;  שיפור 
קומה; ה( שינוי בקו בניין צדי דרומי מ–4 מ' ל–3.5 מ'; ו( שינוי 
 בקו בניין צדי צפוני בצד מזרח בלבד הגובלים בדרך, במקום 
 1.27 מ' יהיה 0.5 מ' לפי תשריט; ז( קו בניין מערבי למרפסות יהיה 
)הגובל בדרך( למסתורי כביסה  בניין צפוני צדי  קו  ח(  מ';   2.4

יהיה 0; ט( קו בניין מזרחי אחורי למרפסות יהיה 5 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.4.2012 ובילקוט הפרסומים 6423, התשע"ב, עמ' 4328.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  סבא,  כפר   ,137 ויצמן  רח'  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-7649177
וכל   ,08-9270170 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

כס/מק/279/ב/1".

רח'  סבא,  כפר  מקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 212 חלקה   ,6435 גוש   -  9 שמשון  שועלי  רח'   ,8 הראשונים 

בשלמותה.

מטרת התכנית: קביעת קו בניין עילי לטובת הבלטת מרפסות.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת קווי בניין עיליים למרפסות: 
צפוני ומזרחי מ–4 מ' ל–2.4 מ' במקטעים כמסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3.8.2012 ובילקוט הפרסומים 6469, התשע"ב, עמ' 6265.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  סבא,  כפר   ,137 ויצמן  רח'  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-7649177
וכל   ,08-9270170 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין 

האמורים פתוחים לקהל.
יהודה בן חמו 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה כפר סבא  
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כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' רצ/

לתכניות  כפיפות  רצ/6/168/א/5,  לתכנית  שינוי  מק/23/168", 
רצ/1/1/יא, רצ/1/1/טו, תמא/2/4.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ההגנה 13, רח' לח"י 14 - גוש 3946, חלקות 126, 141 בשלמותן.

 11 בן  משרדים  מבנה  הקמת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בחלקה  קומות תת–קרקעיות  ו–2  קומה מסחרית  קומות מעל 
126, על ידי: א( הגדלת מס' קומות מותר מ–8 ל–11 קומות מעל 
טכנית  גג  קומת  כולל  לא  תוספת(  קומות   3( עמודים  קומת 
ומיתקנים טכניים על הגג; ב( שינוי גובה מרבי לבניין מ–77 מ' 
מעל פני הים ל–97 מ' מעל פני הים; ג( שינוי קווי בניין בחלקה 
141; ד( איחוד חלקות 126 ו–141; ה( שינוי חלוקת שטח בנייה 
מ'  כ–3  קרקע  בקומת  גגון  הבלטת  ו(   ;50% עד  אחת  בתכנית 

למרווח צדי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24.11.2011 ובילקוט הפרסומים 6361, התשע"ב, עמ' 1984.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-9547577, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' רצ/

מק/12/67/1", שינוי לתכניות רצ/2/67/1, רצ/67/1.

אזור  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלק  בשלמותה,   15 חלקה   ,5418 גוש   - שורק  מעוין  תעשייה 

מהגוש.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין צדי מערבי לצורך 
מ'  ל–0  מ'  בניין מ–5  בקו  ב( שינוי  תחנת שטיפה פרטית במפעל; 

לתחנת שטיפה בלבד, בהתאם למסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24.11.2011 ובילקוט הפרסומים 6370, התשע"ב, עמ' 2368.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-9547577, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נתניה  ולבנייה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' נת/מק/95/800/ב", 
שינוי לתכניות נת/100/ש/1, נת/48/114, נת/7/400, תמא38 על 

תיקוניה.

העיר,  מרכז  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רח' מאיר דיזנגוף 21 - גוש 8268, חלקה 80 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת יח"ד; ב( תוספת שטחים 
עיקריים; ג( הקטנת קווי בניין; ד( ניוד שטחי בנייה בין הקומות 
והגדלת תכסית; ה( הבלטת מרפסות בקו בניין קדמי; ו( קביעת 
בהתאם  תמא2/38  לפי  מזרחי  אגף  הקמת  ז(  להריסה;  מבנה 

להחלטת ועדת ערר.

ה',  ד',  א',  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
כל   ,16.00 עד   12.00 משעה  ב',  וביום   ,11.30 עד   8.30 משעה 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין 
עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה 
קרית ספיר, נתניה, טל' 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444.
כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
רצ/מק/108/15/1",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכניות רצ/29/15/1, רצ/15/1/ב/1, רצ/1/1/יג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
משה בקר 11 - גוש 3939, חלקה 273 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית:א( שינוי בקו בניין; ב( ניוד שטחים 
מקומה ב' לקומות קרקע וקומה א, בלא שינוי בזכויות הבנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9547577 טל' 
רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.
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התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות. העתק ההתנגדות יומצא 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' רח/

מק/550/ד/38/א", טבלאות הקצאה ואיזון מתחם גולדין, שינוי 
לתכניות רח/122, רח/550/ד/38, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, 
רח/מק/2000/ג/3,  רח/מק/2000/ב/3,  רח/2010,  רח/2000/ג/2, 

רח/מק/2000/יב, רח/תמא/2/4, רח/תמא/4/23/א.

הרחובות  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הבנים, מנדלי מוכר ספרים וגולדין - גוש 3704, חלקות 52, 584, 
585, 587, 589, 593, 714, 748, 749 בשלמותן, ח"ח 565, 713; שטח 

התכנית: 6,815 מ"ר.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים.

בתכנית  הכלולים  השטחים  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יאוחדו ויחולקו מחדש בלא הסכמת בעלים; ב( רישום החלוקה 

החדשה ייערך בהתאם לסעיף 125 לחוק.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.10.2011 ובילקוט הפרסומים 6338, התשע"ב, עמ' 1233.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, ובמשרדי הוועדה 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחמים מלול 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  רמלה  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית דרך מס' 415-0097774", 
מעגל  יצירת  לשם  צבי  צה"ל-בן  הרחובות  צומת  הסדרת 

תנועה, שינוי לתכנית לה/150.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה, פינת הרחובות 
יצחק בן צבי-צה"ל - גוש 5801, ח"ח 48; גוש 5803, חלקה 77 

בשלמותה, ח"ח 97.

צבי  ובן  צה"ל  הרחובות  צומת  הרחבת  התכנית:  מטרת 
לשם יצירת מעגל תנועה.

המאושר  בתוואי  דרך  הרחבת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתכנית בת–תוקף - בסמכות מקומית.

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 

מס' רנ/מק/147", שינוי לתכנית רנ/3.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין הוותיקה, 
רח' בעל מלאכת שלמה 3 - גוש 4270, ח"ח 43.

קיים;  מצב  לפי  בניין  קווי  קביעת  א(  התכנית:   מטרת 
ב( קביעת הוראות למימוש בנייה נוספת בקו בניין בכל הקומות.

מצב  לפי  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בדבר  בינוי  הוראות  שינוי  ב(  לבניין;  מבניין  למרחקים  קיים 
התכסית המותרת; ג( כל עניין שניתן לבקשו כהקלה לתוספת 
חניות,  מיקום  בדבר  עקרונית  בינוי  תכנית  קביעת  ד(  יח"ד; 

תשתיות וקווי בניין בקומות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.2.2012 ובילקוט הפרסומים 6394, התשע"ב, עמ' 3203.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  העין,  ראש   ,21 שילה  רח'  העין,  ראש  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9007289
טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9270170

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה סיני 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  רחובות  ולבנייה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' רח/מק/2/20/2010", 
שינוי לתכניות רח/2010, רח/2200, רח/מק/1/20/2010, כפיפות 

לתכניות רח/2000/ב/1, רח/תמא/2/4, רח/תמא/4/23/א.

הרחובות  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ביל"ו ולבקוביץ - גוש 3701, ח"ח 661, 677, 678; גוש 3703, ח"ח 28; 
רח'  בין  התכנית:  גבולות   ;380  ,379  ,366-336 ח"ח   ,3704 גוש 

לבקוביץ לרח' ביל"ו; שטח התכנית: 11,115 מ"ר.

מטרות התכנית: א( שינוי הוראות בינוי; ב( הרחבת הדרך; 
ג( איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

כך  הבינוי,  תכנית  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שמיקום דוכני השוק יותאם לשימושים ולצרכים העכשווים; 
ב( הרחבת רח' לבקוביץ בחיבורים עם רח' הרצל ורח' השופטים; 
ג( איחוד וחלוקה בין חלקת דרך וחלקת שצ"פ לצורך התאמת 

ייעודי קרקע לשימוש בפועל.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
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במשרדי   ,12.00 בשעה   ,28.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה 
החברה, רח' דרך חברון 5, באר שבע.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה בלא הצהרת כושר 
פירעון ומינוי מפרק לחברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל   
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, לכתובת החברה הנ"ל.

                         ירוחם עזרא, דירקטור

דפוס שדות אשל )1994( בע"מ
)ח"פ 51-193663-5(

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  כללית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מכן  לאחר  ומיד   ,16.00 בשעה   ,20.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
תתקיים גם אסיפת הנושים שלה, ברח' מ"ג המעפילים 216/19, 

דימונה. 

                                    חן בארי, דירקטור

אל אנד אר ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-462837-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.1.2013, בשעה 11.00, אצל המפרק, משרד פרל כהן 
צדק לצר, רח' שנקר 5, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יואל שטיין, עו"ד, מפרק

בנק החקלאות לישראל בע"מ
)ח"צ 52-001855-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי מניות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 337)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה כללית של בעלי המניות 
ברח'   ,14.00 בשעה   ,24.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של 
הערבה, בית ענבל, קומה 4, קרית שדה התעופה, לשם הגשת 

דוח של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק בשנת 2012.

לקבלת פרטים בקשר לאסיפה הכללית הנ"ל, ניתן לפנות 
למשרדי המפרקת בטל' 03-9778163/4

                                    לריסה קליימן, עו"ד, מפרקת

בייסנס בע"מ
)ח"פ 51-282036-6(

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי מניות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 322 לפקודת החברות 
בעלי  של  כללית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .08-9771564 טל'  רמלה,   ,9 משה  מבצע  רח'  רמלה,  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנית  כפיפות  רבין,  נאות  מוגן,  דיור  לה/מק/4/17/1000/ו", 

לה/4/17/1000/ה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה, הכרמל - גוש 
4358, ח"ח 136, 172.

מטרות התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד בייעוד אזור מיוחד 
מ–140 יח"ד ל–160 יח"ד; ב( פתרון חניה בהתאם להגדלת מס' 

יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי של הוראות לפי תכנית 
בינוי  נספח  שינוי  כמפורט:  אדריכלי,  עיצוב  או  בינוי  בדבר 
מנחה; ב( הגדלת מס' היח"ד בתכנית מ–140 ל–160, בלא הגדלת 
סך כל השטחים למטרות עיקריות, כמפורט: הגדלת מס' יח"ד 
מ–140 יח"ד ל–160 יח"ד בלא תוספת שטחים למטרות עיקריות; 
ב( הגדלת מס' יח"ד מ–140 יח"ד ל–160 יח"ד בתוספת 215 מ"ר 
שטחים למטרות שירות; ג( תוספת שטחי שירות עד 5% משטח 
המגרש או 5% מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש, הנמוך 
מביניהם, הנדרשים בשל ביצוע התאמת נגישות; ד( שינוי טכני 

של שם ייעוד לפי נוהל מבא"ת מאזור מיוחד לדיור מיוחד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.12.2011 ובילקוט הפרסומים 6349, התשע"ב, עמ' 1682.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  רמלה,   ,1 הגיבור  שמשון  רח'  רמלה,  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,08-9771564
וכל   ,08-9270170 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין 

האמורים פתוחים לקהל.

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמלה  

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

ירוחם עזרא ושות' )חלפים( בע"מ
)ח"פ 51-080748-0(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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67, מרכז העגול 4, בית שאן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי דהן, עו"ד, מפרק

מכללת רמת אביב בע"מ
)ח"פ 51-293339-1(

)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 
10.00, ברח' שאול המלך  10.2.2013, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
67, מרכז העגול 4, בית שאן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי דהן, עו"ד, מפרק

גורן תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-344447-1(

)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 
14.00, ברח' שאול המלך  10.2.2013, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
67, מרכז העגול 4, בית שאן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי דהן, עו"ד, מפרק

קיפאבו בע"מ
)ח"פ 51-407085-3(

)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 10.2.2013, בשעה 9.00, ברח' אבא הלל סילבר 
15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דקלה רפופורט, עו"ד, מפרקת

די.אן.אס לילינבלום בע"מ
)ח"פ 51-475568-5(

)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 
תתכנס ביום 10.2.2013, בשעה 11.00, ברח' אבא הלל סילבר 7, 

המניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.1.2013, בשעה 11.00, 
במשרד עו"ד קולמן-אלישע, דרך רמתיים 40, הוד השרון.

על סדר היום: פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק. 

                                    יואב אבטליון, מנהל

אי.בי.אי. חיתום - החזקות בע"מ
)ח"פ 51-187993-4(

)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 ביום 5.2.2013, בשעה 15.00, ברח' הלל 24, קומה 
5, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עדו נחום, עו"ד, מפרק

ח.צ.ב. אגרות חוב בע"מ
)ח"פ 51-362011-2(

)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 ביום 5.2.2013, בשעה 16.00, ברח' הלל 24, קומה 
5, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עדו נחום, עו"ד, מפרק

החברה לסחר הוגן עולם ומלואו בע"מ
)ח"פ 51-434888-7(

)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 
8.00, במשרד עו"ד כרמלי  הנ"ל תתכנס ביום 5.2.2013, בשעה 
ארנון, רח' שלומציון המלכה 18, ירושלים 94146, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יוסף ארנון, עו"ד, מפרק

דרור משה הובלות בע"מ
)ח"פ 51-198467-6(

)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 
12.00, ברח' שאול המלך  10.2.2013, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה מזל מרגליות, 

מרח' החושן 6, מבשרת ציון 90805, 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.

חנה מזל מרגליות, מפרקת

גליל מור - )ד'-ו'(
)ח"פ 51-418224-5(

)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 
מוצרים  מופת  במשרדי   ,14.00 בשעה   ,13.2.2013 ביום  תתכנס 
פיננסים תפורים בע"מ, רח' החושן 6, מבשרת ציון 90805, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    חנה מזל מרגליות, מפרקת

אילן מפעלי מחנאות וקייט בע"מ
)ח"פ 51-073162-3(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הברוש 14, גת רימון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי דגני, מפרק

שאיבות ואחזקה מטק בע"מ
)ח"פ 51-401156-8(

)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 15.2.2013, בשעה 10.00, ברח' הלסינקי 16, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ירון אילון, עו"ד, מפרק

בית סילבר, רמת גן 52522, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נועה שטרול, עו"ד, מפרקת

פוטפאוור ישראל בע"מ
)ח"פ 51-361839-7(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 10.2.2013, בשעה 17.00, ברח' סמטת הצלף 
6, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עדי יוגב, עו"ד, מפרק

פרו-טק-טים אקזקיוטיב פרוטקשן בע"מ
)ח"פ 51-187602-1(

)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 
המפרק,  במשרד   ,17.00 בשעה   ,10.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,78 סוקולוב  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יובל שמש, רו"ח, מפרק

דנה ואבי המר בע"מ
)ח"פ 51-455451-8(

)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 12.2.2013, בשעה 12.00, בקיבוץ גבעת ברנר, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    בני דקל, עו"ד, מפרק

גליל מור - )ד'-ו'(
)ח"פ 51-418224-5(

)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 



1611 ילקוט הפרסומים 6515, ד' בטבת התשע"ג, 17.12.2012

הולינווסט בע"מ
)ח"פ 51-443278-0(

)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 18.2.2013, בשעה 16.00, במשרד עו"ד ג'ורנו 
את ברדוגו, בית פסגות, שד' רוטשילד 3, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ז'רום ברדוגו, עו"ד, מפרק

צוף נכסים מימון והשקעות )1992( בע"מ
)ח"פ 51-169754-2(

)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 ביום 19.2.2013, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' 
לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רונית אבן, מפרקת

מאאג החזקות בע"מ
)ח"פ 51-292759-1(

)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 24.2.2013, בשעה 11.00, במשרד בלטר, גוט, 
דוח  הגשת  לשם   ,30065 יגור  קיבוץ  דין,  עורכי  ושות',  אלוני 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    גיורא מיכאלי, עו"ד, מפרק

אדיב נכסים ניהול ונאמנות בע"מ
)ח"פ 51-132751-2(

)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 ביום 26.2.2013, בשעה 17.00, במושב נאות הכיכר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  המלח,  וים 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרון אדיב, מפרק

א.מ.י. שרותי הצפון בע"מ
)ח"פ 51-163306-7(

)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 17.2.2013, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' הגליל 
69, גבעת אלה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי ארבס, מפרק

נובל אינוירונמנטל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-191362-6(

)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 17.2.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד קנטור ושות', 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

אי ביזנס דיבלופמנט.קום בע"מ
)ח"פ 51-282976-3(

)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 17.2.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד קנטור 
ושות', רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

ספקטרוניקס השקעות )1984( בע"מ
)ח"פ 51-102064-6(

)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 17.2.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד קנטור 
ושות', רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

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

ראובן חייקין, עו"ד, מפרק

דגל תעשיות מתכת בע"מ
)ח"פ 51-089313-4(

)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 ביום 4.3.2013, בשעה 9.00, ברח' פארק תעשייה 
בר לב, משגב, מפעל אסטרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ראובן חייקין, עו"ד, מפרק

גו-סולאר בע"מ
)ח"פ 51-409926-6(

)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 22.11.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס צוק בר, ת"ז 

058339847, מרח' מגדל הלבנון 19, מודיעין, 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.

איריס צוק בר, מפרקת

גו-סולאר בע"מ 
)ח"פ 51-409926-6(

)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 
רח'  9.00, אצל המפרקת,  25.1.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
מגדל הלבנון 19, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                               איריס צוק בר, מפרקת

עיט שיווק שינוע והפצה בע"מ
)ח"פ 51-307962-4(

אפרוקאר ליסינג בע"מ
)ח"פ 51-301538-8(

)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 

מפרשים - השכרת יאכטות בע"מ
)ח"פ 51-311092-4(

)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 ביום 26.2.2013, בשעה 17.00, במושב נאות הכיכר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  המלח,  וים 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרון אדיב, מפרק

אדיב גינון ועיצוב נוף בע"מ
)ח"פ 51-333502-6(

)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 26.2.2013, בשעה 17.00, במושב נאות הכיכר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  המלח,  וים 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרון אדיב, מפרק

מ.י.ד. כימיקלים בע"מ
)ח"פ 51-076184-4(

)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 28.2.2013, בשעה 14.00, במשרד עו"ד דוד מלניק, 
רח' החשמל 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זיוה ישראל, מפרקת

דגל תעשיות מתכת בע"מ
)ח"פ 51-089313-4(

)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 5.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן חייקין, מפארק 

תעשיה בר לב, ת"ד 1, ד"נ משגב 20156, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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ג'.זט אינג'נירינג בע"מ 
)ח"פ 51-293089-2(

)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 ביום 3.2.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' בן 
גוריון 4, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יעל גור, מפרקת

פלטפוס בע"מ 
)ח"פ 51-320333-1(

)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 3.2.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ניקרגואה

7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              רמי בר צבי, מפרק

אופטימיטק בע"מ 
)ח"פ 51-264920-3(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,3.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
העצמאות 56, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלכסנדר רייר, מפרק

ברוך גוטמן בע"מ 
)ח"פ 51-067746-1(

)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 3.2.2013, בשעה 10.00, ברח' החלוצים 4, הוד 
השרון 45287, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אברהם גוטמן, מפרק

המניין של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.11.2012 התקבלה 
החלטה לפרק את החברות מרצון ולמנות את רוני בן יפת, ת"ז 

057407462, מרח' עגור 2, כוכב יאיר, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  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.

רוני בן יפת, מפרק

עיט שיווק שינוע והפצה בע"מ 
)ח"פ 51-307962-4(

אפרוקאר ליסינג בע"מ 
)ח"פ 51-301538-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.1.2013, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' עגור 
2, כוכב יאיר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

                                              רוני בן יפת, מפרק

סופיריור השקעות בע"מ 
)ח"פ 51-314308-1(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,29.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שמעון יצחקי, מפרק

גוטמן מודדים בע"מ 
)ח"פ 51-170413-2(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,3.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הורד 3, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                           אריאל גוטמן, מפרק
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דולברג סוכנויות אלקטרוניקה בע"מ 
)ח"פ 51-084681-9(

)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 
תתכנס ביום 6.2.2013, בשעה 10.00, ברח' החשמונאים 100, תל 
אביב 67133, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אסתי גולדשטיין, מפרקת

לינטק אוטומציה בע"מ 
)ח"פ 51-197986-6(

)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 6.2.2013, בשעה 10.00, ברח' החשמונאים 100, תל 
אביב 67133, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אסתי גולדשטיין, מפרקת

איי.פי.סי תקשורת ממוחשבת בע"מ 
)ח"פ 51-223869-2(

)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 6.2.2013, בשעה 10.00, ברח' החשמונאים 100, תל 
אביב 67133, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אסתי גולדשטיין, מפרקת

עתידים מחשבים ותקשורת בע"מ 
)ח"פ 51-211561-9(

)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 
תתכנס ביום 6.2.2013, בשעה 10.00, ברח' החשמונאים 100, תל 
אביב 67133, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אסתי גולדשטיין, מפרקת

אמסלם שחר הובלות ושרותים בע"מ 
)ח"פ 51-257550-7(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 3.2.2013, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' 
6, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  הבנים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ירון דהאן, עו"ד, מפרק

א.דולברג סחר בינלאומי בע"מ 
)ח"פ 51-248457-7(

)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 
החשמונאים  ברח'   ,10.00 בשעה   ,6.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
100, תל אביב 67133, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אברהם דולברג, מפרק

ח.י.נ.ן חברה ישראלית לניהול נכסים בע"מ 
)ח"פ 51-232369-2(

)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 5.2.2013, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אוסישקין 
32, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              גד ארבל, מפרק

אי.איי.אם שיווק מערכות מיחשוב 2005 בע"מ 
)ח"פ 51-374671-9(

)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 
החשמונאים  ברח'   ,10.00 בשעה   ,6.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
100, תל אביב 67133, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              רוני דולברג, עו"ד, מפרק
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טי.אם.טי - טלית מיוזיק טלוויזיון בע"מ 
)ח"פ 51-320430-5(

)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 
אלון  יגאל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,15.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
57, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                      אושרת בן–ארוש, עו"ד, מפרק

גריזלי טכנולוג'יס בע"מ 
)ח"פ 51-279913-1(

)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 17.2.2013, בשעה 10.00, במשרדי עו"ד מיתר, 
ליקוורניק, גבע & לשם, ברנדווין ושות', דרך אבא הלל סילבר 
16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              נועה אורי בורלא, מפרקת

כץ יעקב ומרים שרותי בריאות בע"מ 
)ח"פ 51-330562-3(

)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 
10, באר  בן צבי  10.00, ברח'  3.3.13, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יעקב כץ, מפרק

וי.די.או גיים טיים )רוני יתח( בע"מ 
)ח"פ 51-425663-5(

)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 3.3.13, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' ז'בוטינסקי 
35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, טל' 03-6246248, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246247 פקס' 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

יו.טי.אל מחשבים בע"מ 
)ח"פ 51-203204-6(

)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 6.2.2013, בשעה 10.00, ברח' החשמונאים 100, תל 
אביב 67133, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אסתי גולדשטיין, מפרקת

גליידר בע"מ 
)ח"פ 51-368342-5(

)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 
 ,2 ויצמן  ברח'   ,10.00 בשעה   ,10.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ליה אנדל, עו"ד, מפרקת

ותיקי קפת עם בע"מ 
)ח"פ 51-001222-0(

)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 
סילבר הלל  אבא  ברח'   ,10.00 בשעה   ,12.2.2013 ביום   תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  12, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               משה שטרן, מפרק

טלית הפצה ומסחור בע"מ 
)ח"פ 51-273976-4(

)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 
אלון  יגאל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,15.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
57, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                      אושרת בן–ארוש, עו"ד, מפרק
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ישיר אישי - כח אדם משאבים ופרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-199071-5(

)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 
נשרים  כנפי  ברח'   ,10.00 20.1.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
15, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלום פוריס, עו"ד, מפרק

דיגי-פל בע"מ
)ח"פ 51-274587-8(

)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 20.1.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גלמן, 
רח' ההגנה 17, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מרים אלבורקרקה, מפרקת

מ.י. גצלר שווק בע"מ
)ח"פ 51-192286-6(

)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 24.1.2013, בשעה 10.00, ברח' שיזף 16, כפר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ציון,  בני 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף גצלר, מפרק

קריקט אופנה 2010 בע"מ
)ח"פ 51-438687-9(

)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 
עו"ד  במשרד   ,13.00 בשעה   ,25.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פרידמן-נאמן, דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, מגדל עגול, 
קומה 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קובי פרידמן, עו"ד, מפרק

סילבר סטרים בע"מ 
)ח"פ 51-316088-7(

)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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10:00, במשרדי
 י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות', עורכי דין, רח'  לינקולן
20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יריב שי ישינובסקי, עו"ד, מפרק

נור טכנולוגיות דפוס )1993( בע"מ
)ח"פ 51-184595-0(

)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 20.1.2013, בשעה 11.30, בשדרות רוטשילד 
9, קומה 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רן פרידריך, מפרק

חאן המוסיקה בע"מ
)ח"פ 51-424206-4(

)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 
טרגן,  יצחק  ברח'   ,12.00 בשעה   ,20.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מושב עג'ור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אהרן אמויאל מילוא, מפרק

סטרלינג תקשורת מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-346554-2(

)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 ביום 20.1.2013, בשעה 11.00, במשרד עו"ד גרוס, 
קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, בניין 
עגול, קומה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

               שרית לויתן, עו"ד          דוד פורר, עו"ד

ם י ק ר פ                   מ
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טימסבר-אדוונסד סאונד טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 51-316653-8(

)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 
דין  עורכי  במשרד   ,9.30 בשעה   ,30.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מושקוביץ, סטיס, חיימוביץ ושות', רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,5 קומה  הקיבוצית,  התנועה  בית 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יניב סטיס, עו"ד, מפרק

ג'וליארד בע"מ
)ח"פ 51-339060-9(

)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 
קומטקס  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,30.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,14 בגין  מנחם  רח'  בע"מ,  יועצים 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                  ירון גניגר           רונן שני

ם י ק ר פ       מ

לב ים 2001 שרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-315790-9(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 31.1.2013, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' 
היימן ישראל 4, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמיר דמארי, רו"ח, מפרק

נכס בחלקה 2 בגוש 6392 בע"מ
)ח"פ 51-152770-7(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 31.1.2013, בשעה 10.00, במשרד ב"כ המפרק, 
גן, לשם הגשת  30, רמת  קומה  7, מגדל אביב,  ז'בוטינסקי  רח' 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 

הורקס 105/1 בע"מ
)ח"פ 51-185092-7(

)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 27.1.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד מיכאל שיין 
ושות', רח' החושלים 6, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמית שגב, עו"ד, מפרק

מערכות ביומגנזיום בע"מ
)ח"פ 51-374830-1(

)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 28.1.2013, בשעה 10.00, ברח' היצירה 3, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריק קאופמן, עו"ד, מפרק

רכב רועי בע"מ
)ח"פ 51-133883-2(

)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 ביום 28.1.2013, בשעה 17.00, ברח' סמטת פטל 3, 
203, אילת, לשם הגשת דוח סופי  2, משרד  בית הדקל, קומה 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    סער שפירא, עו"ד, מפרק

טאלס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-422107-6(

)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 30.1.2013, בשעה 11.00, במשרד עו"ד יגאל 
ארנון ושות', מרכז עזריאלי 1, קומה 46, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    זאבי ברגמן, מפרק
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ביאליק 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

מאיר בן דור בע"מ
)ח"פ 51-319350-8(

)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 1.2.2013, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
ביאליק 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

טלגו בע"מ
)ח"פ 51-347467-6(

)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 1.2.2013, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
ביאליק 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

נורטק בע"מ
)ח"פ 51-247134-3(

)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 1.2.2013, בשעה 10.00, במשרד המפרק, דרך 
העצמאות 57, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איתי הפלר, עו"ד, מפרק

ג. ריבלין - עורכי דין
)ח"פ 51-243335-0(

)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 5.2.2013, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' אבא 

ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה.

                                    בן ציון לנגנטל, עו"ד, מפרק

נוה אוטומטים בע"מ
)ח"פ 51-189987-4(

)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 ביום 31.1.2013, בשעה 17.00, ברח' רמב"ם 33/3, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רובין סבסטיאן, מפרק

אברהם רוני נהול נכסי נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-276548-8(

)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 31.1.2013, בשעה 17.00, אצל גדליה-בוזגלו 
משרד עורכי דין, רח' הרצל 63, ראשון לציון, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    שלומי בוזגלו, עו"ד, מפרק

מתוק באמצע בע"מ
)ח"פ 51-337361-3(

)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 1.2.2013, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
ביאליק 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

כלל מרכז מצליחים בע"מ
)ח"פ 51-419774-8(

)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 1.2.2013, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
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]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרדי 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שמיר,  קיבוץ  המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכל בן ארי, עו"ד, מפרקת

משה וליאור ממתקים בע"מ 
)ח"פ 51-438267-0(

)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 
דין ארן- תתכנס ביום 22.1.2013, בשעה 12.00, במשרדי עורכי 
מלאכי, רח' המלך ג'ורג' 16ג, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              יורם ארן, עו"ד, מפרק

טרייל איט בע"מ 
)ח"פ 51-439747-0(

)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 24.1.2013, בשעה 16.00, בבית הלל, משק 106, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  גליל עליון, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לבירורים ניתן לפנות לכתובת: ת"ד 793, סניף דואר קרית 
שמונה, טל' 054-6605266.

                                              עמרי תמיר, מפרק

גימל )ג.י.א.( אינטרנשיונל בע"מ 
)ח"פ 51-122133-5(

)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 6.2.2013, בשעה 12.00, במשרד המפרקת, רח' 
מנחם בגין 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רונית קרן הר–זהב, עו"ד, מפרקת

א.ס חדיגה השקעות בע"מ 
)ח"פ 51-294785-4(

)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 

המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,15 הלל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיל ריבלין, עו"ד, מפרק

שיש מומו בע"מ
)ח"פ 51-201605-6(

)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 
המפרקת,  במשרד   ,18.30 בשעה   ,5.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שחם 32, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זיוה ברנד, עו"ד, מפרקת

גוזה מ.ז. בע"מ
)ח"פ 51-372404-7(

)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 
 ,18.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
לשם   ,6021/24 השישי  פאולוס  רח'  החברה,  כוח  בא  במשרד 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    רע'יד א' חדאד, עו"ד

                                                   בא כוח החברה

נינה.קיי.אם בע"מ
)ח"פ 51-408447-4(

)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 
המלך  שאול  ברח'   ,11.00 בשעה   ,1.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
70, בית שאן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי מנחם, עו"ד, מפרק

כותנה בעמק בע"מ
)ח"פ 51-383873-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
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דרך מנחם בגין 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עקיבא פלג, מפרק

ישקאי בע"מ 
)ח"פ 51-278412-5(

)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 14.2.2013, בשעה 10.00, ברח' הירדן 1, קרית 
שדה התעופה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב מזרחי, מפרק

טרגטווייס בע"מ 
)ח"פ 51-316833-6(

)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 17.2.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד א.ש. 
מנחת   ,1 הטכנולוגי  הגן  רח'  ושות',  פרסקי  מלכו,  י'  שמרון, 
)מלחה(, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי אברך, עו"ד, מפרק

מוניות בית החייל - דקל )ת"א( )1996( בע"מ 
)ח"פ 51-238211-0(

)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 20.2.2013, בשעה 10.00, ברח' יהודה המכבי 
65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                   יחזקאל ארצי, מפרק

גל יסמין א. שיווק 2004 בע"מ 
)ח"פ 51-341849-1(

)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 10.2.2013, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' 
סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת   ,3 הבנקים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אחמד סעדי, עו"ד, מפרק

מגש נוי ושירותים כלכליים בע"מ 
)ח"פ 51-214847-9(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 10.2.2013, בשעה 16.00, ברח' גיבורי ישראל 
10א, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                   יצחק כספי, מפרק

עידומור בע"מ 
)ח"פ 51-382217-1(

)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 11.2.2013, בשעה 16.30, במשרד עו"ד ג' הורוביץ, 
דרך מנחם בגין 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עקיבא פלג, מפרק

מטאורוניקס בע"מ 
)ח"פ 51-345935-4(

)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 11.2.2013, בשעה 16.00, במשרד עו"ד ג' הורוביץ, 
דרך מנחם בגין 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עקיבא פלג, מפרק

אי.טי.אס. פתרונות טקטיים בע"מ 
)ח"פ 51-384395-3(

)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 11.2.2013, בשעה 15.00, במשרד עו"ד ג' הורוביץ, 
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ר.ש. שיווק בלעדי בע"מ
)ח"פ 51-111883-8(

)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 4.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק מינא, מרח' 

הנצי"ב 39, תל אביב, טל' 03-5623332, 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 4.4.2013, 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.

                                    יצחק מינא, עו"ד, מפרק

י.פאור בע"מ
)ח"פ 51-107807-3(

)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 4.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוני סימון, מרח' בן 

גוריון 1, בני ברק, טל' 03-5705192, 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 5.4.2013, 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.

                                    רוני סימון, עו"ד, מפרק

נייס סמיילס בע"מ
)ח"פ 51-407583-7(

)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 6.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  טיילור,  יפית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

שלמה 4, פתח תקוה, טל' 052-4483062, למפרקת החברה.

 ,6 צה"ל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,20.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שבתאי בירן, רו"ח, מפרק

רודין תעשיה ירוקה בע"מ*
)ח"פ 51-409874-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון באין 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   ,27.11.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון רוזנבלום, 

מרח' ברקוביץ 4, תל אביב, 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.

 ,19.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרון רוזנבלום, מפרקת

*  הערה: ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 6513, עמ' 1574 
- מבוטלת.

רודין השקעות בתעשיה בע"מ*
)ח"פ 51-395764-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון באין 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   ,28.11.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון רוזנבלום, 

מרח' ברקוביץ 4, תל אביב, 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.

 ,20.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון רוזנבלום, מפרקת

*  הערה: ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 6513, עמ' 1574 
- מבוטלת.
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רמת שורק בע"מ
)ח"פ 51-359061-2(

)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 4.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
בוקובזה,  אייל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
פקס'   ,03-5629911 טל'   ,61201 אביב  תל   ,100 החשמונאים  מרח' 

03-5625353, 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.

 ,23.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל בוקובזה, עו"ד, מפרק

ישאמטק מ.ג. )1999( בע"מ
)ח"פ 51-284823-5(

)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 1.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק עידן, מרח' הקיבוץ 

10, רמת 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.

 ,1.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד אלה טיבר, רח' כיכר הבימה 2, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    יצחק עידן, מפרק

מכון פלטשר הכנה ל–אלאל.אם. בע"מ
)ח"פ 51-423254-5(

)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 

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 7.4.2013, בשעה 
8.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יפית טיילור, מפרקת

מ. בלום השקעות בע"מ
)ח"פ 51-313680-4(

)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 1.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר בלום, מרח' פישמן 

מימון 7, תל אביב, טל' 03-6059230, 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.

 ,10.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,8.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר בלום, מפרק

די. אס. אדלמן ניהול עסקי בע"מ
)ח"פ 51-390496-1(

)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 4.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סטוארט אדלמן, מרח' 

התירוש 17, חשמונאים 73127, טל' 054-5404205, 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.

 ,15.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סטוארט אדלמן, מפרק
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב עמינדב, ת"ז 50759190, 
ואת אסף שקולניק, ת"ז 50270263, אצל עו"ד דליה גליק, רח' בן 

גוריון 2, רמת גן, למפרקי החברה.

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.

         יניב עמינדב          אסף שקולניק

ם י ק ר פ          מ

פילוטראק בע"מ
)ח"פ 51-403501-3(

)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 6.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין אייל, ת"ז 58375205, 

מרח' הדקל 3, אור יהודה, 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.

בנימין אייל, מפרק

סגול רכיבים בע"מ
)ח"פ 51-304796-9(

)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 6.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין אייל, ת"ז 58375205, 

מרח' הדקל 4, אור יהודה, 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.

בנימין אייל, מפרק

רימון ביוטק בע"מ
)ח"פ 51-367402-8(

)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 3.12.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  הייליקסר,  אפרים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

326944543, מרח' נחליאל, ד"נ מודיעין 71938, 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.

אפרים הייליקסר, מפרק

מרדכי דר בע"מ
)ח"פ 51-258391-5(

)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 3.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי דר, ת"ז 53235651, 

מרח' ש"י עגנון 6, בת ים, 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.

מרדכי דר, מפרק

אלומיי חיפושי נפט וגז נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-459076-9(

)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 4.12.2012, 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

לירון הנדסה וקבלנות בנין בע"מ
)ח"פ 51-132574-8(

)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 5.12.2012, התקבלה החלטה 
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הר זהב חומרי גלם למזון בע"מ
)ח"פ 51-394155-9(

)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 18.11.2012, התקבלה 
תורן,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
עזריאלי, המגדל המשולש,  מגדלי  פישר,  גדעון  עו"ד  ממשרד 

קומה 39, תל אביב 67023, 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 תורן, עו"ד, מפרק

ויקושו בע"מ
)ח"פ 51-216414-6(

)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 28.11.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר רוזנר, 

מרח' אח"י אילת 62, קרית חיים, חיפה 26260, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

יאיר רוזנר, עו"ד, מפרק

ש.מ.ר. חריטת מנועים בע"מ
)ח"פ 51-113237-5(

)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 30.11.2012 התקבלה החלטה 
מרח'  קוקס,  אריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לוינסון 12, גדרה, טל' 08-8699002, 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.

אריה קוקס, עו"ד, מפרק

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.12.2012, התקבלה החלטה 
 ,55451074 ת"ז  גור,  יעל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' בן גוריון 4, נס ציונה, 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.

יעל גור, מפרקת

ב.מ לנציאנו שיווק ויעוץ פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-204801-8(

)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 1.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, מרח' מוזס 

13, 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.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

פמיני ציון ובניו בע"מ
)ח"פ 51-140278-6(

)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 3.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודי פמיני, ת"ז 

055632046, למפרק החברה.
אודי פמיני, מפרק

טי. אס. קיי. די. - טרדישיונל שוטוקאן קראטה דוז'ו
)ע"ר 58-019890-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 14.9.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
 ,055449029 ת"ז  חימוביץ',  חיים  בר  אריה  את  ולמנות  מרצון 

מרח' האורן 138/3, קרית אתא 28238, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
אריה בר חיים חימוביץ, מפרק
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איי.אל.אס מערכות נעילה תעופתיות בע"מ
)ח"פ 51-318236-0(

)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 5.12.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  חביב,  מורן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הארבעה 21, תל אביב, 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.

מורן חביב, עו"ד, מפרקת

אוהלים ועוד בע"מ
)ח"פ 51-262027-9(

)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 5.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי ויסמן, מרח' כץ מיכל 

לייב 83, פתח תקוה, 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 ויסמן, מפרק

אונל סוכנויות מזון בע"מ
)ח"פ 51-086564-5(

)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 6.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלית פליקס, מרח' מאפו 

19, רעננה, 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.

גלית פליקס, מפרקת

איי.אם.אם סייף בע"מ
)ח"פ 51-372719-8(

)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 2.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראמי חזאן, מרח' שני 

אליהו 9, עכו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

ראמי חזאן, עו"ד, רו"ח, מפרק

עוזיטקס בע"מ
)ח"פ 51-344242-6(

)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 4.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי קורן, ת"ז 053944757, 

מרח' הגליל 2, רחובות, 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.

עוזי קורן, מפרק

אוליבר 2011 77
)ח"פ 51-455887-3(

)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 4.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, מרח' 

מניה שוחט 23, אזור, טל' 077-3393831, 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.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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יורם ברנע תקשורת כתובה בע"מ
)ח"פ 51-145501-6(

)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 6.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עטליה ברנע, מרח' שוהם 

20, נוה מונוסון, 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.

עטליה ברנע, מפרקת

זלמן זכריה ניהול בע"מ
)ח"פ 51-362440-3(

)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 6.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדיר זלמן, מרח' ברקת 19, 

רמת אפעל, 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.

אדיר זלמן, מפרק

חי-עמי מ.מ.ק. הובלות בע"מ
)ח"פ 51-102298-0(

)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 6.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב מרמור, מרח' סנונית 

36, 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.

יעקב מרמור, מפרק

שירן )ת.ג.( בע"מ
)ח"פ 51-310122-0(

)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 6.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלית פליקס, מרח' מאפו 

19, רעננה, 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.

גלית פליקס, מפרקת

דני קלדרון - עיצוב ופיסול בזכוכית בע"מ
)ח"פ 51-312895-9(

)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 6.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל קלדרון, מרח' דישון 

19, כפר ורדים, 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.

מיכל קלדרון, מפרקת

א.ת.ל.ן בע"מ
)ח"פ 51-213087-3(

)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 6.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו עטייה, מרח' צבי 

סגל 61א, אשקלון, 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.

אליהו עטייה, מפרק
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גן תעשיות ספירים 2006 בע"מ
)ח"פ 51-378116-1(

)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 20.5.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף שוסטר, ת"ז 

012814877, מרח' יגאל אלון 55, 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.

אסף שוסטר, מפרק

א.ח.י ברנד )2011( בע"מ
)ח"פ 51-458868-0(

)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 9.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים ברנד, ת"ז 013089578, 

מרח' פנינית 1, להבים, למפרק החברה.

חיים ברנד, מפרק

אור אילת 87 בע"מ
)ח"פ 51-125903-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעמה אילת, מרכז 
למפרקת   ,08-6344240 טל'  אילת,   ,898 ת"ד   ,16-15 סנטר  סיטי 

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 21.1.2013, 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.

                                    נעמה אילת, עו"ד, מפרקת

לימור לפתוח בע"מ
)ח"פ 51-023423-0(

)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 6.12.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  גסטפרוינד,  רונית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
040550295, מרח' מלח הארץ 1, עתלית 30300, 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.

רונית גסטפרוינד, מפרקת

מ.א.ג.מ שיווק מוצרי מזון מצוננים בע"מ
)ח"פ 51-258186-9(

)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 9.12.2012, התקבלה החלטה 
נוה, מרח'  עו"ד אברהם  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

מנחם בגין 11, רמת גן 52681, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

אברהם נוה, עו"ד, מפרק

ד.צ אחזקות ויעוץ רפואי בע"מ
)ח"פ 51-287126-0(

)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 10.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי אברך, ממשרד 
מלחה,   ,1 הטכנולוגי  הגן  ושות',  פרסקי  מלכו,  י.  שמרון,  א.ש. 

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.

אלי אברך, עו"ד, מפרק
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חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר יצחק, אצל 
משרד נוב ושות', רח' יגאל אלון 65, 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 1.4.2013, 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.

                                    אופיר יצחק, עו"ד, מפרק

ק.י.ארגון פיתוח וניהול בע"מ
)ח"פ 51-467310-2(

)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   ,11.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן 

אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, 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 3.4.2013, בשעה 
16.00, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

סליקס סטודיו בע"מ
)ח"פ 51-465787-3(

)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   ,11.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן 

אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, 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 3.4.2013, בשעה 
16.00, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

                                    

רותם עד בע"מ
)ח"פ 51-316838-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.11.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נירית ורד ליטוב, מרח' 

תלמים 133, כפר בילו, 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 6.3.2013, בשעה 
דוח סופי של  12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נירית ורד ליטוב, מפרקת

צפטר ישראל בע"מ
)ח"פ 51-173278-6(

)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   ,12.11.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי נורדמן, 

מרח' שנקר 14, הרצליה פיתוח, טל' 09-9507000, 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.

 ,17.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי סורוקר אגמון, עריכת דין ועריכת פטנטים, 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עדי נורדמן, עו"ד, מפרק

שבתאי הנהלת חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-361749-8(

)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 1.12.2012, התקבלה החלטה במניין 




