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 הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()3(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי בהתאם לסעיף 16)ג( לחוק– 
יזמן  שלום  סילבן  שהשר  הממשלה,  קבעה  הממשלה2,  יסוד: 
את ישיבות הממשלה וינהלן בעת העדרו של ראש הממשלה 
מהארץ, מיום י"ח בחשוון התשע"ד )22 באוקטובר 2013( עד יום 

י"ט בחשוון התשע"ד )23 באוקטובר 2013(.

על פי סעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני 
משפחה, התשנ"ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
אני ממנה את מנחם הכהן, שופט של בית משפט שלום )ענייני 
משפחה(, לסגן נשיא של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז 

ירושלים.

כ" בחשוון התשע"ד )24 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2666(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.  1

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
שלום,  משפט  בית  של  שופטת  רון,  עינת  את  בזה  ממנה  אני 

לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז.

כ' בחשוון התשע"ד )24 באוקטובר 2013(
)חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה 
את סאאב דבור, שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית 

המשפט המחוזי נצרת, מיום י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 
2013( עד יום כ"ט בכסלו התשע"ה )21 בדצמבר 2014(.

כ' בחשוון התשע"ד )24 באוקטובר 2013(.
)חמ 3-64-ה1(

אשר גרוניס  
נשיא בית המשפט העליון  

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתי  לחוק  ו–10)ב(  10)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית 
בית  של  שופט  דבור,  סאאב  את  ממנה  אני  העליון,  המשפט 
משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה 
בטבת  י"ט  מיום  בנצרת,  המחוזי  המשפט  בית  כשופט  בפועל 
התשע"ד )22 בדצמבר 2013( עד יום כ"ט בכסלו התשע"ה )21 

בדצמבר 2014(.

כ"ד בחשוון התשע"ד )28 באוקטובר 2013(.
)חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

הודעה
לפי כללי מינוי דיינים )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

דיינים(, התשנ"ח-1997

של  העבודה  )סדרי  דיינים  מינוי  לכללי  10א  סעיף  לפי 
בזה  מתפרסמים  התשנ"ח-11997,  דיינים(,  לבחירת  הוועדה 
הגדול,  הרבני  הדין  בבית  דיינים  לכהונת  המועמדים  שמות 

שעניינם יידון בפני הוועדה לבחירת דיינים:

הרב כהן יקותיאל הרב אברג'יל אליהו 

הרב כ"ץ אהרן הרב איגרא אליעזר 

הרב לביא אוריאל הרב אלחדד מסעוד 

הרב מלכא דוד הרב אליעזרוב יעקב 

הרב עמוס מיכאל הרב אלמליח יצחק 

הרב פרובר נחום הרב גולדברג יוסף  

הרב שחור ישראל הרב גורטלר נחום  

הרב שטסמן שלמה הרב היישריק אליהו 

הרב שיינפלד אברהם צבי הרב זמיר יעקב  

הרב שינדלר אברהם הרב זר יצחק  

הרב שלמה שפירא. הרב טולדנו מרדכי 

כ"ה בחשוון התשע"ד )29 באוקטובר 2013(
)חמ 3-643-ה3(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

יושבת ראש הוועדה לבחירת דיינים  
 

ק"ת התשנ"ח, עמ' 87; התשס"ז, עמ' 198.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1
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מינוי יושבת ראש למועצה להכוונת פעולות הקרן
לפי תקנות הסמים המסוכנים )דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים 

שחולטו(, התש"ן-1990

הסמים  לתקנות  11)א1()1(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
שחולטו(,  בנכסים  לטיפול  הקרן  הנהלת  )דרכי  המסוכנים 
התש"ן-11990, אני ממנה את רחל שיבר, ליושבת ראש המועצה 

להכוונת פעולות הקרן.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ב בחשוון התשע"ד )16 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2200(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ק"ת התש"ן, עמ' 812; התשע"א, עמ' 1170.  1

מינוי חברה בוועדת רישוי
לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי 
מירי  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ב-11972  שמירה, 
ארד2, לחברה שאינה עובדת המדינה בוועדת הרישוי לפי החוק.

תוקף המינוי לשישה חודשים.

י"ט בחשוון התשע"ד )23 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2319(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשל"ב, עמ' 90; התשס"ח, עמ' 217.  1

י"פ התש"ע, עמ' 4614.  2

הודעה על סוגי עסקים שלגביהם לא פורסם מפרט אחיד
לפי תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( )תיקון(, 

התשע"ג-2012

עסקים  רישוי  לתקנות  36)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות   - )להלן  התשע"ג-12012  )תיקון(,  כלליות(  )הוראות 
העסקים,  סוגי  לכל  כי  מודיע  אני  כלליות(,  הוראות 
רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  לצו  בתוספת  המפורטים 
הוראות  תקנות  של  תחילתן  ערב  כנוסחו  התשע"ג-22013, 
האישור  נותני  כל  ידי  על  אחיד  מפרט  פורסם  לא  כלליות, 
שקביעתו של עסק כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמם עד 

יום התחילה של התקנות האמורות.

ב' בכסלו התשע"ד )5 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2319(

גדעון סער  
שר הפנים  

ק"ת התשע"ג, עמ' 118.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 821.  2

הודעה על סכום מעודכן
לפי חוק המכינות הקדם–צבאיות, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי תקנה 21)ג( לתקנות המכינות הקדם–
אני  התש"ע-12009,  קדם–צבאית(,  במכינה  )הכרה  צבאיות 
3)א( לחוק המכינות הקדם– מודיעה כי הסכום הנקוב בסעיף 

התשע"ג  באלול  כ"ו  ביום  עודכן  התשס"ח-22008,   צבאיות, 
המדינה  אוצר  השתתפות  של  והתעריף   ,)2013 בספטמבר   1(
25,628 שקלים  בעלות חניך במכינה קדם–צבאית מוכרת הוא 

חדשים לשנה.

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-3904(

דלית שטאובר  
                                    המנהלת הכללית של משרד החינוך

ס"ח התשס"ח, עמ' 890; י"פ התשע"ג, עמ' 2618.  2

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, 
התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לסעיף  ובהתאם  התשכ"ד-11964,  שעה(,  )הוראת   ציבוריים 
6)א()2( לחוק רישום שיכוניים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון מס' 
6(, התש"ע-22010, אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה 
או מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו בידי המדינה ובנייתם החלה 
לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או שנכללו בתכנית 
שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-31965, עד יום י"ב 
בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה בתוך שנתיים 
ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן, 

המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

גושהמקום
חלקי
מס' תכניתחלקה

תרש"צ מס' 201000791/4026/1חד נס

הבינוי  במשרד  הפרוגרמות  באגף  מופקדים  התשריטים 
פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  וניתן  והשיכון 

לקהל.

י"ח בחשוון התשע"ד )23 באוקטובר 2013(
)חמ 3-74(

סימונה טסטה  
סגנית מנהל אגף הפרוגרמות  

משרד הבינוי והשיכון  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414; י"פ התשנ"ה,   1 

עמ' 1646.  
ס"ח התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  3

הודעה בדבר ביטול השעיה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
התשע"ד  בחשוון  י"ז  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת   של 
ברוב  החליט,   ,45/13  ,33/13 בד"א  בתיק   ,)2013 באוקטובר   21(

ק"ת התש"ע, עמ' 156.  1
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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ופיקוח על  מינהלי כלבת  )קנס  בתקנות העבירות המינהליות 
כלבים(, התשס"ז-22007, למפקח בתחום המועצה.

ט"ז בחשוון התשע"ד )20 באוקטובר 2013(
)חמ 3-1923(

דורון שידלוב  
ראש המועצה האזורית ברנר  

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   2 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
המועצה(   - )להלן  עליון  גליל  האזורית  המועצה  מינתה 
בישיבתה מיום ט' באלול התשע"ג )15 באוגוסט 2013( את יוסי 

שמעוני, גזבר המועצה, למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.

מינויים קודמים - בטלים.

ט' בחשוון התשע"ד )13 באוקטובר 2013(
)חמ 3-265-ה2(

גיורא זלץ  
ראש המועצה האזורית גליל עליון  

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

 

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רג/מק/1245/ד

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
רג/מק/3/1245,  רג/340,  לתכניות  שינוי  רג/מק/1245/ד",  מס' 
רג/ רג/מק/340/ג/16,  רג/מק/340/ג/17,  לתכניות  כפיפות 

שינוי  רג/מק/340/ג/31,  רג/מק/340/ג/19,  מק/340/ג/1/16, 
וכפיפות לתכניות רג/1212, רג/מק/1245.

רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גבולות  בשלמותה;   446 חלקה   ,6109 גוש   -  9 ז'בוטינסקי 
ז'בוטינסקי,  רח'   - מדרום  היוזמה,  רח'   - מצפון  התכנית: 

ממזרח - רח' גלעד, ממערב - חלקה 451 בגוש 6109.

מטרות התכנית: א( קביעת שני מגרשי בנייה תוך איחוד 
וחלוקה שלא בהסכמת בעלים; ב( בניית מבנה מסחרי של עד 2 
קומות במגרש מס' 001 )המערבי(; ג( בניית מגדל משרדים, עד 
34 קומות ועוד 3 קומות טכניות על הגג ובגובה של עד 167 מ' 
מעפה"י, במגרש מס' 002 )המזרחי(; ד( הכל תוך שינוי תכנית 

הבינוי והעברת שימושים ממגורים למשרדים.

עיקרי הוראות התכנית: א( לקבוע במגרש 001: 1,365.06 מ"ר 
שימושים עיקריים למסחר ומשרדים וכן 138 מ"ר שטחי שירות 

דעות, לבטל את העונש שהוטל על פרידה ישראלוביץ, רישיון 
מס' 27712, בבית הדין קמא.

בהתאם לאמור עונש ההשעיה מבוטל2.

י"ח בחשוון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

י"פ התשע"ג, עמ' 4339.  2

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
באלול  כ"ח  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,128/2010 בד"מ  בתיק   ,)2013 בספטמבר   3( התשע"ג 
להטיל על עורך הדין ארנון בן יעקב, רישיון מס' 11138, עונש 
של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודש 

ימים במצטבר לעונש קיים.

תוקף ההשעיה מיום י' בטבת התשע"ד )13 בדצמבר 2013( 
עד יום י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(.

ט"ז בחשוון התשע"ד )20 באוקטובר 2013(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בחשוון  י"א  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,129/2012 בד"מ  בתיק   ,)2013 באוקטובר   15( התשע"ד 
להטיל על עורכת הדין ליאורה ברקו, רישיון מס' 32834, עונש 
שנה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה  של 

במצטבר לעונש קיים.

בכסלו  ב'  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 13( י"ב בחשוון התשע"ז  יום  )14 בנובמבר 2015( עד  התשע"ו 

בנובמבר 2016(.

י"ג בחשוון התשע"ד )17 באוקטובר 2013(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

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

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף 5 
לחוק העבירות המינהליות התשמ"ו-11985, מיניתי את פנחס 
בן צור, עובד המועצה האזורית ברנר )להלן - המועצה(, שקיבל 
הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות 

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1
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מרחב תכנון מקומי בית שאן

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

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

"תכנית מפורטת מס' בש/מק/3/47", שינוי לתכנית ג/במ/47.  )1(

גוש   - שאן  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
20966, חלקה 3; מגרש מס' 473.

הקבוע  מזרחי  דרום  בניין  בקו  שינוי  התכנית:  מטרת   
בתכנית מ–3 מ' ל–0.8 מ'.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5697, התשס"ז, עמ' 3759.

"תכנית מפורטת מס' בש/מק/72/גבמ110", שינוי לתכנית   )2(
ג/במ/110.

גוש   - שאן  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
22574, חלקה 78 בשלמותה; שטח התכנית: 0.502.

ג/6995  לתכנית  שינוי  מהווה  התכנית  התכנית:  מטרת   
ב( שינוי בקו בניין צדי מזרחי  78 בלבד;  ומסויגת למגרש 

לקו אפס.

בנייה  המגבילים  סעיפים  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בקו צדי מ–3 מ' לקו אפס.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
29.10.2012 ובילקוט הפרסומים 6531, התשע"ג, עמ' 2183.

לתכנית  שינוי  בש/מק/61/6995",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/6995.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שאן - גוש 22916,   
חלקה 80 בשלמותה; שטח התכנית: 0.924.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין אחורי מזרחי.  

בנייה  המגבילים  סעיפים  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לפי  המגרש  גבול  אפס  לקו  מ'   3  - צדיים  בניין  בקווי 

התשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
27.9.2011 ובילקוט הפרסומים 6206, התשע"א, עמ' 2794.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
בית שאן,   ,1 ירושלים הבירה  רח'  בית שאן,  ולבנייה  לתכנון 
טל' 04-6489414, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
 ,04-6508508 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל' 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

ז'קי לוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שאן  

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  טבריה  ולבנייה  לתכנון 

ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

ו–2,255 מ"ר שטחי שירות מתחת  מעל מפלס הכניסה הקובעת 
מפלס  מעל  קומות   2 הבניין  גובה  הקובעת.  הכניסה  למפלס 
ז'בוטינסקי, כולל קומת קרקע גבוהה, לא כולל קומה טכנית על 
עיקריים  שימושים  מ"ר   21,255.94  :002 במגרש  לקבוע  ב(  הגג; 
הכניסה  מפלס  מעל  שירות  שטחי  מ"ר   12,306 וכן  למשרדים 
הכניסה  למפלס  מתחת  שירות  שטחי  מ"ר  ו–20,545  הקובעת. 
הקובעת, גובה הבניין עד 34 קומות מעל מפלס רח' ז'בוטינסקי 
תהיה  ממנה  שבחלק  מ',   9 עד  של  גבוהה  קרקע  קומת  כולל 
קומה טכנית למערכות האוורור )מפוחים ותעלות אוויר( ועוד 3 
קומות טכניות על הגג ובגובה של עד 167 מ' מעפה"י; ג( לא יהיה 
אל שטחי  בקומות המשרדים  המילוט  פרוזדורי  את  לצרף  ניתן 
המשרדים ותירשם על כך הערה בטאבו כי דרכי המילוי מהווים 
חלק מהרכוש המשותף ואיסור הצמדתם אל שטחי המשרדים, 
אלא אם הקומה בבעלות אחת ואז יהיה ניתן לצרפם אל שטחי 
המשרדים; ד( בכל שטח התכנית יותרו עד 8 מפלסי חניה מתחת 

למפלס רח' ז'בוטינסקי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17.2.2012 ובילקוט הפרסומים 6423, התשע"ב, עמ' 4322.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גן,  רמת   ,26 המעגל  רח'  גן,  רמת  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-6753394
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אביב,  תל  מחוז 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אביהוא בן–משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה בית שאן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' בש/מק/1/66/6995".

גוש   - שאן  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
22915, חלקה 22 בשלמותה; שטח התכנית: 6,012 מ"ר.

מטרות התכנית: א( שינוי קו בניין צדי, לקו צדי 0 )מזרחי( 
וקדמי )דרומי( 0; ב( אין שינוי באחוזי בנייה והוראות בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
פרסומה של ההודעה  מיום  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
 ,1 הבירה  ירושלים  רח'  שאן,  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בית שאן, טל' 04-6489414 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
קריית  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 

הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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"תכנית מפורטת מס' טה/מק/61/287", שינוי לתכנית טה/  )1(
מק/ג/35/287, בהתאם לתכניות ג/11764, ג/17855.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15177   
חלקי, חלקה 8 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין אחורי.  

"תכנית מפורטת מס' טה/מק/1/15200", שינוי לתכנית ג/3389,   )2(
בהתאם לתכנית ג/15200.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15037,   
חלקות 201, 206-204, 212-208, 214 במלואן, ח"ח 192; גוש 
15038, חלקות 89-85, 91, 129, 148, 149, 151 במלואן, ח"ח 
 28 חלקה   ,15039 גוש   ;180  ,153  ,150  ,127  ,126  ,95  ,79  ,3
במלואה, ח"ח 18, 20, 22, 24, 26; גוש 15040, ח"ח 50; גוש 

15079, ח"ח 51, 55.

עיקרי הוראות התכנית: טבלת איזון וחלוקה למתחם של   
תכנית ג/15200 שאושרה בתאריך 8.7.2010.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, 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 
טל'  טבריה,   ,508 ת"ד  הארץ,  טבור  רח'  טבריה,  ולבנייה   לתכנון 
04-6739526. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, נצרת עילית, טל' 04-6506508.

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

שעליהן היא מסתמכת.
אליהו זיגדון  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה טבריה  

מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכניות  בהתאם  ג/10484,  לתכנית  ביטול  טה/מק/1/7018", 

ג/287, ג/6847, ג/7018, טה/מק/ג/14/287.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15036 
חלקי, חלקות 20, 62, 128, 129, 160 בשלמותן.

מטרות התכנית: א( הוספת חדרי אירוח בלא שינוי באחוזי 
הבנייה; ב( שינוי קווי בנייה; ג( שינוי בינוי.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' חדרים מ–97 ל–130; 
ב( שינוי קו בנייה; ג( ביטול הריסת מבנה קיים כפי שמופיעה 

בתכנית ג/7018 ושימושו למלון.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.12.2011 ובילקוט הפרסומים 6361, התשע"ב, עמ' 1986.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה טבריה, רח' טבור הארץ, ת"ד 508, טבריה, טל' 
04-6739526, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

הצפון, נצרת עילית 17511, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה טבריה  

מרחב תכנון מקומי עכו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עכו ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הצפון מופקדת "תכנית מס' עכ/מק/30", שינוי בקו בניין בבנייה 
צמודת קרקע מדרום למכללה, שינוי לתכנית מפורטת ג/17857.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו - גוש 18019, ח"ח 
3, מצפון לרח' דושניצקי, מדרום למכללה וממערב לאקוודוקט.

ו–58   54 במגרשים  בניין  קווי  הקטנת  התכנית:  מטרות 
בשינוי לתכנית ג/17857, ושינוי בתת החלוקה של מגרש ל–2 

תתי מגרשים.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין; ב( שינוי של 
בדבר  אדריכליים  עיצוב  או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות 

החלוקה לתתי מגרשים.

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 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 .04-9956111-2 24100,  טל'  35, עכו  ויצמן  רח'   ולבנייה עכו, 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון  העתק ההתנגדות 

ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 08-6508508

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
שמעון לנקרי 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עכו  

מרחב תכנון מקומי עפולה

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  עפולה  ולבנייה 
עפ/מק/7/12567",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 
מתחם D1, שינוי לתכנית ג/במ/206, כפיפות לתכניות תמא35, 
תמא34, תמא 34 שינוי ב/3, שינוי ב/4, תמא23 שינוי 15, תממ2 
שינוי 9, תמא3 שינוי 11ג, תואמת לתכניות ג/12567, ג/11168, 

ג/6029, ג/18647.

הרחובות  עפולה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
לוטם, חבצלת, קניאל, קירשטיין, שרת - גוש 16668, חלקות 11, 
17-15, 22, 23, 25, 64 בשלמותן, ח"ח 9, 10, 14, 21, 24, 26, 54, 
 183  ,55 חלקות   ,16691 גוש   ;4-1 ח"ח   ,16672 גוש   ;66  ,62  ,61
 ,19  ,9-1 חלקות   ,16693 גוש   ;54  ,8  ,7  ,4  ,3  ,1 ח"ח  בשלמותן, 
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95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 בשלמותן; גוש 16694, חלקות 6, 
10, 11 בשלמותן, ח"ח 5, 7, 9, 13, 14; גוש 16735, חלקות 48-46 
חלקות   ,16736 גוש   ;57  ,52-50  ,45  ,44  ,38  ,26 ח"ח  בשלמותן, 
16, 39-36 בשלמותן, ח"ח 15-12, 25, 35, 40, 41, 49; גוש 16737, 
חלקות 13-6, 35-31, 38 בשלמותן, ח"ח 5, 14, 20-18, 29, 30, 37; 

גוש 17413, ח"ח 25, 26.

מטרת התכנית: א( קביעת ייעודי קרקע בהתאם לטבלה 3.2 
בהוראות תכנית המיתאר ג/12567; ב( קביעת תכליות מותרות 
לכל ייעוד קרקע; ג( קביעת זכויות והוראות בנייה; ד( שינויים 
בתכנית מאושרות; ה( הרחבת דרכים קיימות והתוויית דרכים 

חדשות; ו( קביעת זכויות והוראות בנייה.

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 עפולה, רח' יהושע 47, עפולה, טל' 04-6520344. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה,  קריית  הצפון,   מחוז 

טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
חביב פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עפולה  

מרחב תכנון מקומי צפת

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

הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' צפ/מק/76".  )1(

 ,13531 גוש   - צפת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
חלקה 76 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי מס' יחידות דיור מ–1 ל–2.  

"תכנית מפורטת מס' צפ/מק/77".  )2(

 ,13533 גוש   - צפת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
חלקה 85 בשלמותה.

ל–3  מ–2  היחידות  מס'  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
יחידות והגדלת מס' הקומות מ–2 ל–3.

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 
04-6927465. העתק  טל'  50, צפת,  ירושלים  רח'  ולבנייה צפת, 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז הצפון, משרד הפנים, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל' 
.04-6508508

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אילן שוחט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה צפת  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אלונים  גבעות  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גא/

מק/35/13", שינוי לתכניות ג/10567, ג/במ/274.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10265, 
ח"ח 29; שטח התכנית: 1,653 מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי אופי והוראות הבנייה במגרש ד-3 
לצורך יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים והרשאות בשטח 

התכנית.

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 
 .04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

גא/מק/64/09", כפר מנדא, שינוי לתכנית ג/7676.

גוש   - מנדא  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
17571, ח"ח 29; מגרשים 29/5, 29/6, 29/7, 29/8 בשלמותם; שטח 

התכנית: 2,084 מ"ר.

הבעלים;  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:   מטרות 
ב( שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית; ג( הגדלת תכסית קרקע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15.2.2013 ובילקוט הפרסומים 6565, התשע"ג, עמ' 3614.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבנייה 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, 
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נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

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

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

שינוי  טורעאן,  מק/גמ/420/10689",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
בקו בניין צדי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טורעאן - גוש 16607   
התכנית:  שטח   ;210 ח"ח  בשלמותה,   49 חלקה  )מוסדר(, 

564 מ"ר.

ידי  על  הקיימת  לבנייה  לגיטימציה  מתן  התכנית:  מטרת   
שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית ג/10689.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
9.4.2013 ובילקוט הפרסומים 6585, התשע"ג, עמ' 4507.

"תכנית מפורטת מס' מק/גמ/408/12539", כפר תבור, שינוי   )2(
קו בניין צדי ואחורי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר תבור - גוש 17037   
)מוסדר(, חלקה 556 בשלמותה; שטח התכנית: 787 מ"ר.

ידי  על  הקיימת  לבנייה  לגיטימציה  מתן  התכנית:  מטרת   
הקטנת קו בניין צדי ואחורי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.9.2012 ובילקוט הפרסומים 6483, התשע"ד, עמ' 300.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
כפר   ,515 ת"ד  השעון,  מגדל  המזרחי,  הגליל  ולבנייה  לתכנון 
תבור, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, 
קריית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508555, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי  

מרחב תכנון מקומי גליל מרכזי

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

ג/מר/3/12/11105", שינוי לתכנית ג/11105.

גוש   - סנאן  אבו  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
18795, חלקה 46 )חלק(.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין אחורי וצדי בחלקה 
46, גוש 18795 למבנה קיים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.2.2013 ובילקוט הפרסומים 6601, התשע"ג, עמ' 5017.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי, מרכז שווקים, השוק העירוני, 

במשרדי  וכן   ,04-9912621 טל'  עכו,   ,460 ת"ד  אש,  מכבי  מול 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, לשכת התכנון 
  ,1 הסיטי  בניין   ,29 יצחק  מעלה  שד'  הפנים,  משרד  המחוזית, 
בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508586 טל'  עילית,  נצרת 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלכס שפול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מרכזי  

מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
לתכניות  כפיפות  ג/7551,  לתכנית  שינוי  גע/מק/237",  מס' 

ג/6540, ג/12997.

גוש   - הלל  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
13126, חלקות 6, 7 בשלמותן; מגרשים 106, 107.

מטרות התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמה; ב( שינוי קווי 
שמותר  מגרש  גודל  שינוי  ג(  ג/7551;  בתכנית  הקבועים  בניין 

להקים עליו בניין; ד( תוספת בריכת שחייה פרטית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26.10.2012 ובילקוט הפרסומים 6516, התשע"ג, עמ' 1644.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,12100 עליון  גליל  ד"נ  העליון,  הגליל  ולבנייה   לתכנון 
04-6816373, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
וכל   ,04-6508503 טל'  עילית,  נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אלכס שפול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הגליל העליון  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים  מבוא  ולבנייה  לתכנון 

לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' 4/מע/מק/63/6429", שינוי לתכנית ג/6429.  )1(

 ,16882 גוש   - יפיע  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ח"ח 10.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקווי בניין לפי קו אדום   
מקווקו בתשריט; ב( הגדלת כיסוי קרקע בלי לשנות את סך 

כל אחוזי הבנייה; ג( התוויית זיקת הנאה למעבר.

"תכנית מס' 6/מע/מק/71/5249", שינוי לתכנית ג/11317.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה - גוש 17519,   
ח"ח 7.

למגרשים  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בהסכמה; ב( שינוי בקווי בניין; ג( שינוי תכסית קרקע.
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12.4.2013 ובילקוט הפרסומים 6568, התשע"ג, עמ' 3839.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-6983608  ,04-6981677 טל'  חרמון,  מעלה  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 
595, רח' מעלה יצחק 29, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג, נצרת 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,17000 עילית 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
נחום דוד  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

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

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

ג/10552,  לתכנית  בהתאם  שג/מק/17/11",  מס'  "תכנית   )1(
שינוי לתכנית ג/16001.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כאבול - גוש 19607,   
חלקה 6 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים בלא   
קווי  וקביעת  מינימלי  מגרש  גודל  שינוי  בעלים,  הסכמת 
המאושרת  המיתאר  לתכנית  בהתאם  למגרשים  בניין 

שחלה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
21.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6543, התשע"ג, עמ' 2646.

"תכנית מס' שג/מק/03/12", שינוי לתכנית ג/6958.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18565,   
ח"ח 16.

בלא  בניין  בקווי  הוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שינוי בזכויות הבנייה, קווי הבניין בהתאם למצב הקיים 

בשטח, בהתאם לתשריט מצב מוצע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
18.1.2013 ובילקוט הפרסומים 6551, התשע"ג, עמ' 3002.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טל'  טמרה,   ,377 ת"ד  טמרה,  הגליל,  שפלת  ולבנייה   לתכנון 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-9868670
הצפון, נצרת עילית, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין 

פתוחים לקהל.

סיאח חמוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

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  אילת  ולבנייה  לתכנון 

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
עילית,  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6468585 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית רבין, נצרת עילית, 

טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אלכס שפול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הגליל  מעלה  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מג/
מק-52/2012", שינוי לתכנית ג/10535, כפיפות לתכנית ג/9953.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין יעקב - גוש 19899, 
חלקה 127 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין באזור הבנוי בלבד 
)לפי תשריט מצב מוצע( בהתאם לבנייה הקיימת בפועל.

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 לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
 .04-9979659 טל'  הגליל,  מעלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 

.17000

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אדם קולמן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מח/מק/6/12/9813", שינוי לתכנית מיתאר ג/9813, מגדל שמס.

באזור  במגרש  הבניין  בקו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תעשייה הקבועים בתכנית.
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מרחב תכנון מקומי אילת

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

2/מק/501", שינוי לתכניות 3/110/03/2, 17/110/03/2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת - גוש 40002, 
חלקה 35 בשלמותה, ח"ח 64.

של  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מס'  הגדלת  יח"ד,  ל–30  יח"ד  מ–13  משפחתי  מגורים/פנסיון 
עיקריות;  למטרות  כל השטחים  סך  הגדלת  בלא  דיור   יחידות 
ב( שינוי בקו בניין אחורי עילי מ–6 מ' ל–3.5 מ', שינוי בקו בניין 
קבוע; ג( שינוי מס' הקומות מ–6 ל–8; ד( הגדלת התכסית מ–70% 
ל–80%; ה( שינוי חלוקת השטחים העיקריים המותרים במגרש: 
מאושר - 40% למסחר ו–160% למגורים, מוצע - 50% למסחר 
ו–150% למגורים, בלא שינוי בסך כל שטח הכולל המותר, שינוי 
חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת בלי לשנות את 

סך כל השטח הכולל המותר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.2.2013 ובילקוט הפרסומים 6629, התשע"ג, עמ' 6895.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,08-6367216 טל'  סנטר,  סיטי  בניין  אילת,  ולבנייה  לתכנון 
רח'  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263820, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מאיר יצחק הלוי  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

לתכנון ולבנייה  באר שבע מופקדות תכניות אלה:

 ,12/134/03/5 לתכניות  שינוי  5/מק/2623",  מס'  "תכנית   )1(
.30/134/03/5 ,7/134/03/5 ,3/134/03/5

נוה  ומקומם: באר שבע, שכ'  השטחים הכלולים בתכנית   
נוי, רח' הדר 1 - גוש 38254, ח"ח 40-38; גוש 38255, ח"ח 8, 

.84 ,9

מטרות התכנית: שינוי לתכניות מפורטות מס' 3/134/03/5,   
12/104/03/5, 30/134/03/5, במגרש מס' 26א, חד–משפחתי 
באזור מגורים א, על ידי: א( שינוי בקווי בניין צפון מזרחי 
להקמת סככת הצללה, מצללות, מחסן נפרד מהבית וחניה 
כניסה  לפתיחת  בינוי  בדבר  הוראות  שינוי  ב(  מקורה; 
נוספת להולכי רגל, הקמת מערכת סולרית על הגג ושינוי 

הנחיות לגדורות.

"תכנית מס' 5/מק/2639", כפיפות לתכנית 209/102/02/5.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נווה   
זאב, רח' אפרים לרון - גוש 38194, ח"ח 31; גוש 38195, ח"ח 
28; גוש 38267, חלקה 128, ח"ח 125; גוש 38268, חלקות 61, 

62, ח"ח 65, 66.

ולבנייה מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 2/מק/523", 
2/מק/417,   ,214/03/2 תכניות  הוראות  כל  חלות  זו  תכנית   על 

2/מק/477, 2/מק/478, למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שחמון, רובע 6, 
הרחובות תורמוס 22-16, דרך התבלינים 118, שיבולת שועל 15, 
16 - גוש 40125, חלקות 1, 11; גוש 40126, חלקות 1, 6, 54, ח"ח 

7; מגרשים 100, 601, 683, 6040.

עיקרי הוראות התכנית: תא שטח 100: ניוד שטחים - ניוד 
105 מ"ר שטח עיקרי מתא שטח 100 לתא שטח 6040, ניוד 80 מ"ר 
ניוד 30 מ"ר שטח  שטח עיקרי מתא שטח 100 לתא שטח 601, 
שירות לחניה מתא שטח 100 לתא שטח 6040. מאושר - 185 מ"ר 
עיקרי, 0 מ"ר שירות, 30 מ"ר שירות לחניה, מוצע - 0 מ"ר עיקרי, 

0 מ"ר שירות, 0 מ"ר שירות לחניה.

עיקרי  מ"ר שטח   105 ניוד   - ניוד שטחים   :6040 תא שטח 
מתא שטח 100 לתא שטח 6040, ניוד 30 מ"ר שטח שירות מתא 
לחניה  שירות  שטח  מ"ר   30 ניוד   ,6040 שטח  לתא   601 שטח 
עיקרי,  מ"ר   2,325  - מאושר   .6040 שטח  לתא   100 שטח  מתא 
670 מ"ר שירות, 120 מ"ר שירות לחניה מעל לכניסה, 950 מ"ר 
שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת. מוצע - 2,430 מ"ר עיקרי, 
700 מ"ר שירות, 150 מ"ר שירות לחניה מעל לכניסה, 950 מ"ר 
שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת. העברת יח"ד אחת מתא 
שטח 683 לתא שטח 6040: מאושר - 19 יח"ד + 3 יח"ד שאושרו 
בהקלה - 22 יח"ד, מוצע - 23 יח"ד. תא שטח 601: ניוד שטחים 
- ניוד 80 מ"ר שטח עיקרי מתא שטח 100 לתא שטח 601, ניוד 
30 מ"ר שטח שירות מתא שטח 601 לתא שטח 6040. מאושר - 
2,310 מ"ר עיקרי מעל למפלס הכניסה הקובעת, 780 מ"ר שירות 
מעל מפלס הכניסה הקובעת, 1,900 מ"ר שירות מתחת לכניסה 
הקובעת. מוצע - 2,390 מ"ר שטח עיקרי, 750 מ"ר שירות מעל 
לכניסה  מתחת  שירות  מ"ר   1,900 הקובעת,  הכניסה  למפלס 
יח"ד,   22  - מאושר   :601 שטח  לתא  יח"ד   1 תוספת  הקובעת. 
מוצע - 23 יח"ד. תא שטח 683: העברת יח"ד אחת מתא שטח 
683 לתא שטח 6040, מאושר - 39 יח"ד, מוצע - 38 יח"ד. שינוי 

קו בניין - שינוי קו בניין נקודתי כמצוין בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
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 
טל'  אילת,   ,14 ת"ד  הנגב,  חטיבת  רח'  אילת,  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6367114
 ,68 ת"ד   ,4 התקווה  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון   המחוזית 

באר שבע 84100, טל' 08-6263820.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יהודה מורדי  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה אילת  
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בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6463650 טל'  שבע, 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רוביק דנילוביץ' 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 22/מק/2090

 שם התכנית: שינויים במגרשים מס' 255-251, 
261-257, שכ' מערבית

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נתיבות  ולבנייה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 22/מק/2090", שינוי 

לתכנית 127/02/22.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, רח' נתיבות 
מערב - גוש 39856, חלקה 79; גוש 39857, חלקות 76, 107, 108,  

.261-257 ,255-251

 251 מס'  מגרשים  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבעלים;  בהסכמת  ו–250   259 ו–258,   257 ו–254,   253  ו–252, 

ב( שינוי קווי בניין; ג( שינוי הוראות בדבר בינוי.

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 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה נתיבות, כיכר יהדות צרפת 4, טל' 08-9938757. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבנייה מחוז הדרום, קריית הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, 

טל' 08-6263791.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יחיאל זוהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נתיבות  

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 9/מק/2056", 

מגרש 38, רובע הבנים, שינוי לתכנית 37/101/02/9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת - גוש 2866, 
חלקה 38 בשלמותה, ח"ח 121; שטח התכנית: 458.

אחורי  בניין  בקו  שינוי  מציעה  התכנית  התכנית:   מטרת 
מ–4 מ' לקו בניין 1.5 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6516, התשע"ג, עמ' 1649.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גת,  קרית   ,97 הקוממיות  רח'  גת,  קרית  ולבנייה  לתכנון 

בנושאים  בינוי  בדבר  הוראות  שינוי  א(  התכנית:  מטרות   
מהבית;  נפרד  בלתי  כחלק  מחסנים  הקמת   )1  האלה: 
בקווי  שינויים  ב(  המחסנים;  גגות  על  מרפסות  הקמת   )2

הבניין בעבור מחסנים, מרפסות וקטעי גינה לא מקורים.

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 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבנייה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת"ד 15, באר שבע, 

טל' 08-6463656.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

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

מפורטות  לתכניות  שינוי  5/מק/2411",  מס'  "תכנית   )1(
.3/134/03/5 ,12/134/03/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נווה   
נוי, רח' רותם 53 - גוש 38253, חלקה 57, ח"ח 91.

 166 מס'  במגרש  תכניות  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
 המיועד למגורים א ברח' רותם 53, שכ' נווה נוי, על ידי: 
א( שינוי קו בניין אחורי בהתאם לבנייה הקיימת; ב( קביעת 

תכסית מרבית; ג( קביעת שטחי שירות לממ"ד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
25.4.2011 ובילקוט הפרסומים 6591, התשע"ג, עמ' 4635.

"תכנית מס' 5/מק/2585", שינוי לתכנית מפורטת 3/202/03/5.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות,   
רח' שמואל אייזנשטדט 18 - גוש 38246 חלקי.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' 5031,   
ידי  א, על  ביתך(, באזור מגורים  )בנה  בודד  חד–משפחתי 
שינוי בקווי הבניין בעבור קורות מבטון המהוות חלק בלתי 

נפרד מקונסטרוקציית המבנה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
23.5.2013 ובילקוט הפרסומים 6608, התשע"ג, עמ' 5311.

"תכנית מס' 5/מק/2599", שינוי לתכנית מפורטת 202/03/5.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות,   
רח' אלדד )ישראל שייב( 9 - גוש 38247, חלקה 62, ח"ח 130.

 5081 מס'  במגרש  בהוראות תכנית  שינוי  מטרת התכנית:   
המיועד למגורים א', ברח' אלדד שייב 9, בשכ' רמות, על 

ידי שינוי קווי בניין בהתאם לבנייה הקיימת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.2.2013 ובילקוט הפרסומים 6476, התשע"ג, עמ' 78.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
באר   ,2 בגין  מנחם  כיכר   ,15 ת"ד  שבע,  באר  ולבנייה  לתכנון 
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אחורי  בניין  קו  בהוראות  תיקון  התכנית:  הוראות  עיקרי 
א  מגורים  באזור  חיצוני  0.0 למחסן  קדמי  בניין  קו  0.0 במקום 

בתכנית בתוקף.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
ההתנגדות  העתק  אשקלון.  חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, 

קריית הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, טל' 08-6263791.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יאיר פרג'ון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף אשקלון  

מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 30/מק/3034
שם התכנית: שינוי קווי בניין במגרש 198 )מרפאה(, 

מרכז ספיר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 30/מק/3034", 

כפיפות לתכניות 10/במ/138, 30/מק/3003.

גוש   - ספיר  מרכז  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
39157 חלקות, 9 )חלק(, 14 )חלק(, 17 )חלק(.

מטרת התכנית: שינויים בקווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין; ב( קביעת תנאים 
למתן היתר בנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25.4.2013 ובילקוט הפרסומים 6608, התשע"ג, עמ' 5145.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ערבה,  ד"נ  ספיר,  מרכז  תיכונה,  ערבה  ולבנייה  לתכנון 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6592216

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אייל בלום 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה  

מרחב תכנון מקומי רמת חובב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 621-0157453

305A שם התכנית: תכנית לשינוי קו בניין במגרש
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  חובב  רמת  ולבנייה  לתכנון 
621-0157453", שינוי לתכנית מפורטת 26/110/03/19, כפיפות 

לתשריט חלוקה 26/110/02/19 )6(.

08-6874773, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הדרום, רח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263384, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
עמי ביטון  

יושב ראש ועדת המשנה    
לתכנון ולבנייה קרית גת  

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  מלאכי  קרית  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 18/

מק/2066", שינוי לתכניות 8/102/02/18, 26/102/02/18.

רח'  מלאכי,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אילת 25 - גוש 2472, חלקה 67.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין ושינוי בהוראות 
התכנית בדבר בינוי.

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 לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ז'בוטינסקי 8, קרית מלאכי,  לתכנון ולבנייה קרית מלאכי, רח' 
הוועדה  למשרדי  יוגש  ההתנגדות  העתק   .08-8608700 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, ת"ד 68, באר שבע, טל' 

.08-6263785

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

יוסף חדד 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי  

מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 6/מק/2177

 שם התכנית: תיקון טעות בהוראות תכנית 
מס' 6/120/03/6, קיבוץ זיקים

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

מס' 6/מק/2177", תיקון לתכנית 6/120/03/6.

 ,2832 גוש   - זיקים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 18 במלואה, ח"ח 5-2.

בתוקף  התכנית  להוראות  תיקון  א(  התכנית:  מטרות 
קווי  ייכתב   17.1.10 בפסקה  א,  מגורים  באזור  ב(   ;6/120/03/6
צדיים  הבניין  קווי  במקום   0.00 יהיו  ואחוריים  צדיים  בניין 

וקדמיים יהיו 0.00 ככתוב בתכנית שבתוקף.
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הודעות	אלה	מתפרסמות	באחריות	המודיעים	ואין	
בפרסומן	משום	מתן	תעודה	על	נכונותן

לייט פקטורי בע"מ
)ח"פ 51-311841-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
12.00, במשרדי המפרק,  8.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
מגדלי התאומים 2, קומה 12, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 52511, 
סופי של  דוח  לשם הגשת   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק  

מג'ינק טכנולוגיות תצוגה בע"מ
)ח"פ 51-296545-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.11.2013, בשעה 16.00, במשרד בא כוח 
החברה, רח' קריית המדע 11, הר החוצבים, ת"ד 45134, ירושלים 

.91451
כושר  הצהרת  באין  מרצון  החברה  פירוק  היום:  סדר  על 

פירעון ומינוי מפרק לחברה.
דן לפידות, עו"ד  
בא כוח החברה

אלקט-קר בע"מ
)ח"פ 51-281254-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרד המפרק,   ,10.00 15.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' ויצמן 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.
סער רוסמן, עו"ד, מפרק  

חושן ייבוא וסחר בע"מ
)ח"פ 51-450363-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנרייטה  ברח'   ,16.00 בשעה   ,15.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סולד 115, לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת חובב - גוש 100177 
מוסדר, ח"ח 1; קואורדינטה X179.500, קואורדינטה Y561.500; שטח 
התכנית: 9.39 דונם; גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול 

רצוף.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין במגרש 305A המיועד לתעשייה 
כימית ברמת חובב.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
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 
טל'   ,84102 שבע  באר   ,360 ת"ד  חובב,  רמת  ולבנייה   לתכנון 

.08-6543110

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אנדריי אוזן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת חובב  

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
7/מק/2576",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבנייה 

שינוי לתכנית 319/03/7.

 ;43 שכ'  כסיפה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
מגרש 351.

ואחורי  צדיים  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמסומן בתשריט, בלא שינוי בזכויות הבנייה המותרות.

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 שמעונים, רח' קק"ל 139, בית ידיעות 

אחרונות, באר שבע, טל' 08-6230966.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שמעונים  
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24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נטלי רקה, עו"ד, מפרקת  

ארוחון בע"מ
)ח"פ 51-153208-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרד המפרק,   ,12.00 26.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' מנדס 71, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון סילש, מפרק  

נורמת ל.ד. יצוא ויבוא בע"מ
)ח"פ 51-164461-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרד המפרק,   ,12.00 26.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' אורנים 10, כפר שמריהו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורי הרמן, מפרק  

ג. קינן קשרי סחר בינלאומיים בע"מ
)ח"פ 51-237628-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 27.12.2013, בשעה 17.00, במשרד עו"ד רון 
הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,13 מוזס  ונוח  יהודה  רח'  פינצי,  י' 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
גדעון קינן, מפרק  

לארגו תעשיות גרבונים בע"מ
)ח"פ 51-211026-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 28.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
לינקולן 20, תל אביב 6713412, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 

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

שי לייבוביץ, מפרק  

תחביב לכל עת בע"מ
)ח"פ 51-115581-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2013, בשעה 15.00, במשרדי המפרק, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,10 גוריון  בן  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי ארז, עו"ד, מפרק  

רהיטי ארקו רוזנברג בע"מ
)ח"פ 51-063814-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2013, בשעה 11.00, במשרד עו"ד חנה 
ברוכי, רח' וילסון 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מנחם רוזנברג, מפרק  

בית משה פלדמן רחוב נחמני 9 תל אביב בע"מ
)ח"פ 51-065485-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד  במשרד   ,15.00 בשעה   ,18.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  22, תל אביב, לשם הגשת  לילינבלום  רח'  אמיר שאוליאן, 
נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  סופי של המפרקות, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
שושנה רוזמרין            רחל פלדמן  

                                         מ פ ר ק ו ת

ג'י טי אס )גולדשטיין פתרונות טלקום( אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-402392-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שריד  חת  אצל   ,12.00 בשעה   ,25.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ספיר-חן לברון, עורכי דין, מרכז עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בריאן ויין, מפרק  

אם.אי.די.שינינגר מרום יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-272480-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 31.12.2013, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' 
מוטה גור 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלירז שינינגר, מפרק  

ג'יאנט סטפס נטוורקס בע"מ
)ח"פ 51-362890-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
פרידמן  אצל ש.   ,12.00 בשעה   ,31.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 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.
גיל הרמן, עו"ד, מפרק  

סהר הובלות בע"מ
)ח"פ 51-388494-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 31.12.2013, בשעה 17.00, במשרדי המפרק, 
סופי של המפרק,  דוח  לציון, לשם הגשת  2, ראשון  ברזילי  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין דהארי, עו"ד, מפרק  

חלקה אלף בגוש 7173 בע"מ
)ח"פ 51-025048-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 31.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
בית עובד 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 

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

אורטל ינקו, עו"ד, מפרקת  

מרום התחדשות עירונית בע"מ
)ח"פ 51-452984-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 28.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
בן גוריון 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון טיקוצקי, מפרק  

דבוניטי בע"מ
)ח"פ 51-402711-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 29.12.2013, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' 
התבור 17, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון כרמל, מפרק  

חלקה 27 בגוש 6742 בע"מ
)ח"פ 51-026233-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 29.12.2013, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,  19א,  היסוד  קרן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בריאן ויין, מפרק  

חלקה 161 בגוש 6751 בע"מ
)ח"פ 51-026188-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 29.12.2013, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,  19א,  היסוד  קרן 
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בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 
החברה.

שלומית קרן, מפרקת  

סיגמן תעשיות )1982( בע"מ
)ח"פ 51-093643-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
12.00, במשרד המפרקת,  20.1.2014, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,45 רקם  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רות יוחנן, עו"ד, מפרקת  

פי. אנד פי המרות מט"ח בע"מ
)ח"פ 51-346489-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,10.00 8.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רחל המשוררת 6, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פאול רוטנשטרייך, מפרק  

פמקו אחזקות והשקעות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-217512-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,10.00 8.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
הבנים 21, כפר סירקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל שטרן, מפרק  

פרינטי נגרות )98( בע"מ
)ח"פ 51-259195-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 18.12.2013, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
הלל יפה 11, בניין קורן, קומה 9, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של 

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

שלמה הופטמן, מפרק  

אלי את שאולי הכל לבית בע"מ
)ח"פ 51-460753-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
התע"ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו שדה, עו"ד, מפרק  

הפניקס אחזקות בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-398756-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,1.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' דרך השלום 53, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה שילוני, עו"ד, מפרק  

ברק עשיית שוק בע"מ
)ח"פ 51-240275-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,8.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,23 קומה   ,9 העם  אחד 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמיר לזרוב, עו"ד, מפרק  

קרן אבי אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-078729-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רם  עו"ד  במשרד   ,12.00 בשעה   ,15.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כץ, רח' הנביאים 34, תל אביב, טל' 03-5284090, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית קריספין, עו"ד, מפרק  

עמוק כחול לבן בע"מ
)ח"פ 51-367496-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,26.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' יגאל אלון 98, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית קריספין, עו"ד, מפרק  

לארגו תעשיות גרבונים בע"מ
)ח"פ 51-211026-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 28.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
לינקולן 20, תל אביב 6713412, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורטל ינקו, עו"ד, מפרקת  

אלקטרה פלסטיקס בע"מ
)ח"פ 51-077467-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 30.12.2013, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' 
מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו נוימן, מפרק  

אלקטרה מזוגים ורכישות א.מ.ר בע"מ
)ח"פ 51-463250-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 30.12.2013, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' 
מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 

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

אליהו עמר, עו"ד, מפרק  

פלו-דוט בע"מ
)ח"פ 51-294780-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ב"כ  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,25.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החברה, עו"ד מור סוויל, רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
רונן עמיחי, מפרק  

ע. רונן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-315245-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ב"כ  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,25.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החברה, עו"ד מור סוויל, רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
רונן עמיחי, מפרק  

מדרה אחזקות )2007( בע"מ
)ח"פ 51-400783-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,26.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' יגאל אלון 98, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית קריספין, עו"ד, מפרק  

מדרה השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-399724-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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   ,26.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
98, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 



ילקוט הפרסומים 6688, ב' בכסלו התשע"ד, 5.11.2013  1084

הנ"ל תתכנס ביום 1.1.2014, בשעה 10.00, במשרדי נשיץ, ברנדס 
ושות', רח' תובל 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רויטל אדיר, מפרקת  

מרקורי גראנד מאסטר טרייד בע"מ
)ח"פ 51-432116-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,22.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מאהר טנוס, 

מרח' תירוש 34, נצרת עילית, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאהר טנוס, רו"ח, מפרק

ניר האילים בע"מ
)ח"פ 51-039881-1(

)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 16.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מתן מוסרי, מרח' 
גן 52520, טל' 03-7518402,  ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.2.2014 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.

מתן מוסרי, עו"ד, מפרק

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

זיו נוימן, מפרק  

אלקטרה מזוגים ורכישות א.מ. בע"מ
)ח"פ 51-463040-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 30.12.2013, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' 
מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו נוימן, מפרק  

אלקטרה מעליות )ירושלים( בע"מ
)ח"פ 51-081377-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 30.12.2013, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' 
מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו נוימן, מפרק  

אלקטרה מזוגים ורכישות בע"מ
)ח"פ 51-462659-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 30.12.2013, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' 
מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו נוימן, מפרק  

רדט מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-076473-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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מנשרי, מרח' הדובדבן 1, ת"ד 4582, זכרון יעקב, טל' 04-6391151, 
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.

 ,31.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל זקס מנשרי, עו"ד, מפרקת
 

אוה תומגים לישראל בע"מ
)ח"פ 51-419606-2(

)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   ,21.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוה סוירף, אצל 
עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, 

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.

 ,23.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אוה סוירף, מפרקת

ב.ק. פיתוח עיסקי בע"מ
)ח"פ 51-441635-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,23.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמיחי בר, 

מרח' אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,23.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 

חווה-יה 10 בע"מ
)ח"פ 51-446364-5(

)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 
החלטה  התקבלה   ,20.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל זקס 
מנשרי, מרח' הדובדבן 1, ת"ד 4582, זכרון יעקב, טל' 04-6391151, 

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.

 ,20.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל זקס מנשרי, עו"ד, מפרקת

דנטל 360 בע"מ
)ח"פ 51-494653-2(

)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   ,24.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורטל אפק, מרח' 

בלפור 36/15, אשקלון, טל' 054-6464552, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורטל אפק, מפרקת

ניתם יועצים )1997( בע"מ
)ח"פ 51-253475-1(

)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   ,22.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל זקס 
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אלקלעי אהרון בע"מ
)ח"פ 51-322378-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,17.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון סגל, 

מרח' הרשות 1, הוד השרון, טל' 09-7403667, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,17.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון סגל, עו"ד, מפרק

שקד שיווק בינלאומי )א.ד( בע"מ
)ח"פ 51-107611-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,20.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי שקד, מרח' 

הגדרות 28, סביון, טל' 054-4852185, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל רו"ח ששון שמש, רח' המלאכה 43, נתניה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אבי שקד, מפרק

א.ש. שקדיה )2008( בע"מ
)ח"פ 51-412326-4(

)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 

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

עמיחי בר, עו"ד, מפרק

סכו עור יבואנים 1997 בע"מ
)ח"פ 51-243624-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,17.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה שהרבני, 

מרח' הכלנית 17, נס ציונה, טל' 052-5917979, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.4.2014, בשעה 
לשם  רחובות,   ,179 הרצל  רח'  כהן,  אוסנת  עו"ד  במשרד   ,16.00
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

משה שהרבני, מפרק

ת.ג. אלקלעי בנייה בע"מ
)ח"פ 51-344001-6(

)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   ,17.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון סגל, 

מרח' הרשות 1, הוד השרון, טל' 09-7403667, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.4.2014, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון סגל, עו"ד, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.3.2014, בשעה 
17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירן נצח, עו"ד, מפרק

מוסך טכנו ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-268317-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,24.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מולי קלנר, מרח' 

דולצ'ין 51, ירושלים, טל' 054-2581825, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,2.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מולי קלנר, מפרק

קוויז אופנה בע"מ
)ח"פ 51-359060-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,28.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן חגאי, ת"ז 
למפרק   ,054-7574505 טל'  גבעתיים,   ,3 הראל  מרח'   ,032165821

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.3.2014, בשעה 
12.00, אצל עו"ד חיים שפרוט, רח' יבנה 31, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אורן חגאי, מפרק

החלטה  התקבלה   ,20.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל שקד, מרח' 

סמטת הגיא 5, סביון, טל' 073-2565556, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל רו"ח ששון שמש, רח' המלאכה 43, נתניה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אייל שקד, מפרק

ניו-בורן ישראל בע"מ
)ח"פ 51-476735-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,27.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איציק אזולאי, 

מרח' סעדיה גאון 8, חיפה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איציק אזולאי, מפרק

אייג'נט לוקייטור בע"מ
)ח"פ 51-447414-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.10.2013, התקבלה החלטה במניין 
ולמנות את עו"ד לירן נצח, מרח'  חוקי לפרק את החברה מרצון 

הדליות 24א, נתניה, טל' 050-7664878, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה-חיה כלפא, מרח' 
דוד המלך 302/1, קרית ארבע 9010000, טל' 02-9961250, 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.

 ,15.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה-חיה כלפא, מפרקת

שמלוב מכירות בע"מ
)ח"פ 51-442193-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,30.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולדימיר שמלוב, 
ו/או איתן לוי, מרח'  ת"ז 321659690, אצל ב"כ עו"ד אברהם לוי 

הלל 8, ת"ד 2393, ירושלים 9102301, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.3.2014, בשעה 
11.00, אצל ב"כ עו"ד אברהם לוי ו/או איתן לוי, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

ולדימיר שמלוב, מפרק

דויטש יהודה )1992( בע"מ
)ח"פ 51-171118-6(

)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 29.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל גנן, מ"ר 17179, 

מרח' נבטים 4, ת"ד 7281, 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.

יובל גנן, עו"ד, מפרק

ג'י טי אס )גולדשטיין פתרונות תקשורת( השקעות 
בע"מ

)ח"פ 51-402391-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.10.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נטלי רקה, ממרכז 
,03-6088444 טל'  אביב,  תל   ,24 קומה  מרובע,  מגדל   ,5  עזריאלי 

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.

 ,23.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרד המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

נטלי רקה, עו"ד, מפרקת

מיטל חברה לדיג בע"מ
)ח"פ 51-327950-5(

)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 18.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן בילו, מרח' דרך נמיר 

116, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן בילו, מפרק
ש. ח. ם. קריית ארבע בע"מ

)ח"פ 51-201039-8(

)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 
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חלקה 82 בגוש 6374 בע"מ
)ח"פ 51-029285-7(

)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 27.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפה פוקס, ת"ז 003823358, 

מרח' מצדה 8, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יפה פוקס, מפרקת

אופניים בפארק בע"מ
)ח"פ 51-226858-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב גורנשטיין, מרח' 

החשמונאים 90, 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.

יעקב גורנשטיין, עו"ד, מפרק

דאנטה מסעדה איטלקית בע"מ
)ח"פ 51-391707-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.10.2013, התקבלה 
הלפרין,  צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 030009047, מרח' חסידי אומות העולם 5ב, חיפה, 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 הלפרין, מפרק

דנא דרום בע"מ
)ח"פ 51-405444-4(

)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 9.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב קורן, מרח' ז'בוטינסקי 

7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניב קורן, מפרק

פלואיד הנדסה )2006( בע"מ
)ח"פ 51-383603-1(

)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 23.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידן ליטמן, 

מרח' לוינסון 12, גדרה, טל' 08-8692332, 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.

עידן ליטמן, עו"ד, מפרק

דלקיה וואן בע"מ
)ח"פ 51-448467-4(

)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 27.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, רו"ח אילן מלמד, ת"ז 
037266970, מ"ר 46699, מרח' שד' אבא אבן 1, הרצליה 4672519, 

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.

אילן מלמד, עו"ד, רו"ח, מפרק
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באד בויז בע"מ
)ח"פ 51-372562-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא אופיר, 

ת"ז 035722719, מרח' סירקין 15א, גבעתיים, למפרק החברה.

גיא אופיר, עו"ד, מפרק

נחשוטל בע"מ
)ח"פ 51-207060-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גולן,  אצל   ,12.00 בשעה   ,15.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גולדשמידט ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 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.
גדעון יהלומי, מפרק  

קנדיקס בע"מ
)ח"פ 51-466903-5(

)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 8.10.2013, התקבלה 
חיים,  ניר  זוהר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 058890948, מרח' הפרדס הראשון 13, ראשון לציון, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זוהר ניר חיים, מפרק

צי אל בניין בע"מ
)ח"פ 51-414429-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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

קשת בגולן בע"מ
)ח"פ 51-327183-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר בית-
הקישון,  רח'  ושות',  אלוני  גוט,  בלטר,  דין  עורכי  ממשרד  און, 

ת"ד 1685, טבריה 14200, 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.

אמיר בית-און, עו"ד, מפרק

חברת 64 להשכרה בע"מ
)ח"פ 51-069196-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני רג'ואן, ת"ז 51168086, 

מרח' עליאש 8, 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.

דני רג'ואן, מפרק

חברה להשכרת נכסים בגוש 7 בע"מ
)ח"פ 51-069197-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני רג'ואן, ת"ז 51168086, 

מרח' עליאש 8, 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.

דני רג'ואן, מפרק
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ח.א.מ לייעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ
)ח"פ 51-290463-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד היבא מסארוה, מת"ד 
11, טייבה 40400, טל' 09-7909802, נייד 054-6689180, 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.

היבא מסארוה, עו"ד, מפרקת

ביזאקסל בע"מ
)ח"פ 51-347331-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזריאל יצחק כהן, 
מרח' סמטת הילד, ת"ד 460, שדה ורבורג 44935, 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.

עזריאל יצחק כהן, מפרק

י. י. פרוייקטים ונופש בע"מ
)ח"פ 51-188560-0(

)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 24.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אברהם בוכניק, ת"ז 
למפרק  גת,  קרית  העיר,  לב  קניון   ,3 פז  ככר  מרח'   ,063379788

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.

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.10.2013, התקבלה 
מיכאל,  ניסים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 052094539, מרח' התאנה 3, באר שבע, ואת מיכאל סאסי, 
ת"ז 042272070, מרח' הסביון 41, גני יוחנן, ואת יוסף סאסי, ת"ז 

051424646, מרח' חרוב 3, קרית עקרון, למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

ניסים מיכאל       מיכאל סאסי     יוסף סאסי
                             מ פ ר ק י ם

 

אלמור מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-095431-6(

)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 13.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינבל לוי-גבע, מרח' 

המלך ג'ורג' 38, 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.

עינבל לוי-גבע, עו"ד, מפרקת

גרובידאו בע"מ
)ח"פ 51-466032-3(

)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 22.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם שווגר, מרח' קהילת 

פוזנא 5, תל אביב, טל' 054-4585988, 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.

יורם שווגר, מפרק
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לידן סוכנויות להשקעות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-194063-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית של  נושים ובעלי מניות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 337 ו–338 לפקודת 
של   סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
הנושים ובעלי המניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.12.2013, 
משרד   - כנעני  מזרחי,  וילנסקי,  פירט,  במשרדי   ,16.00 בשעה 

עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 41, תל אביב, 

על סדר יומה של האסיפה:

הצגת דוח המפרק על פעולותיו ועסקיו, ועל ניהול הפירוק   )1(
בשנה שחלפה; 

הצגת הדוח הסופי של המפרק על אודות הפירוק.                                      )2(

אודי הקר, עו"ד, מפרק

ה.רי. ספא מנג'מנט בע"מ
)ח"פ 51-222824-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,27.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 

לבטל את הליך פירוק מרצון של החברה.

ד"ר אבי וינרוט, עו"ד, מפרק

קרן מלגות ע"ש דוד שולמן ז"ל
)ע"ר 58-005890-7(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,21.10.2013 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד ורדה בן יעקב, מרח' יהודה 
 ,03-6431503 פקס'   ,03-6419049 טל'  אביב,  תל   ,39 הנשיא 

למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

ורדה בן יעקב, עו"ד, מפרקת

עמותה למען כנרת ג'ובי פורטר 
)ע"ר 58-037848-7(

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 3.10.2013, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד נדב קנימח, מרח' החטיבה תשע 23/7, 

עפולה 18355, למפרק העמותה.

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

אברהם בוכניק, רו"ח, מפרק

די. אפ. אס. אי. בע"מ
)ח"פ 51-262842-1(

)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 24.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה שדה, ת"ז 
053537452, מרח' המשמר האזרחי 11, 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.

שלמה שדה, מפרק

אור של הובלות בע"מ
)ח"פ 51-298058-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.10.2013, התקבלה החלטה 
מירז-עזר,  אילנה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' בית שאן 19, חיפה, טל' 04-8625656, 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.

אילנה מירז-עזר, עו"ד, מפרקת

הראל-וואן בע"מ
)ח"פ 51-376920-8(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.12.2013, בשעה 11.00, במשרדי החברה, 

רח' העמל 1, פארק אפק, ראש העין.

של  מרצון  פירוק  בדבר  מיוחדת  החלטה  היום:  סדר  על 
החברה, הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק 

זמני לעסקי החברה..

                                    איריס אתגר, עו"ד
באת כוח החברה
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ויטוור בע"מ
)ח"פ 51-264684-5(

)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 4.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי ששון, מרח' הלל 

14, ירושלים 94581, טל' 02-6247601, 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.

אורי ששון, עו"ד, מפרק

קומיטמנט בע"מ
)ח"פ 51-161917-3(

)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 21.10.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  רוזנברג,  נועם  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

033025826, מדרך מנחם בגין 23, 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.

נועם רוזנברג, עו"ד, מפרק

דומיניון דאימונד )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-383978-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי גראוס, 
ת"ז 011961687, במשרד שבלת ושות' עורכי דין ונוטריונים, רח' 
לינקולן 20, בית רובינשטיין, קומה 6, תל אביב 67134, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדי גראוס, עו"ד, מפרק

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.

נדב קנימח, עו"ד, מפרק

עמותת פקודת אלעזר העולמית
)ע"ר 58-054879-0(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,16.8.2013 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את רו"ח יוסי תורתי, מרח' יסקי 2, סאר 

שבע, 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.

יוסי תורתי, רו"ח, מפרק

אבן ח'לדון - עמותה ערבית למחקר ופתוח 
)ע"ר 58-035929-7(

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 1.6.2013, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
הראשי,  מרח'  עואד,  יוסף  אברהים  רו"ח  את  ולמנות  מרצון 

טמרה 30811, טל' 04-9947149, 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.

אברהים עואד, רו"ח, מפרק

אן.אר.ויזן	פרופרטיס	)ישראל(	2009
)ש"מ 55-023338-1(

הודעה	על	שינויים	בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,30.4.2013 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ת"ז  טאטו,  מארד  הנ"ל  בשותפות  מהזכויות   50% הועברו 
327071452, שמענו הרשום הוא אצל מיכאל הנטר ושות', שד' 
)להלן - ארד(, אל איתיליה תל   66883 46, תל אביב  רוטשילד 
אביב בע"מ, ח"פ 51-475970-3, שמענה הרשום הוא הר צפריר, 
)להלן   7179901 מודיעין-מכבים-רעות   ,687 רעות  מכבים 
 ,51-204319-1 ח"פ  בע"מ,  השקעות  ברנוי  ואל  איתיליה(   -
מודיעין-  ,687 צפריר, מכבים-רעות  הר  הוא  שמענה הרשום 
ההעברה  כך שלאחר  נוי(  בר   - )להלן   7179901 מכבים-רעות 
מחזיקה ר. ברונפמן בע"מ ב–30% מהזכויות בשותפות, שודאן 
בשותפות,  מהזכויות  ב–19%  בע"מ  אינווסטמנטס  פרופרטיס 
ב–49%  נוי  בר  בשותפות,  מהזכויות  ב–1%  בע"מ  נדל"ן  ט.ר.ב 

מהזכויות בשותפות ואיתיליה ב–1% מהזכויות בשותפות. 

עופר פריאל, עו"ד

בא כוח השותפות
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בשקלים חדשים

 ג. העלייה או הירידה ) - (
במשך השבוע האחרון

-699,596,715

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

ה' בחשוון התשע"ד )9.10.2013(

58,235,955,383

ו' בחשוון התשע"ד )10 באוקטובר 2013(

             מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע  

דין	וחשבון	שבועי	על	מחזור	המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 16( התשע"ד  בחשוון  י"ב  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

באוקטובר 2013(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ב בחשוון התשע"ד )16.10.2013(

58,384,056,026

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
ה' בחשוון התשע"ד )9.10.2013(

58,235,955,383

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

148,100,643

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

י"ב בחשוון התשע"ד )16.10.2013(

58,384,056,026

י"ג בחשוון התשע"ד )17 באוקטובר 2013(

             מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע  

דין	וחשבון	שבועי	על	מחזור	המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בחשוון  י"ט  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ד )23 באוקטובר 2013(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ט בחשוון התשע"ד )23.10.2013(

58,251,027,022

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ב בחשוון התשע"ד )16.10.2013(

58,384,056,026

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

-133,029,004

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

י"ט בחשוון התשע"ד )23.10.2013(

58,251,027,022

כ' בחשוון התשע"ד )24 באוקטובר 2013(

             מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע  

אבצן מירון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-308075-4(

)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 27.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ, מרח' 

בלוך 48, תל אביב, טל' 03-5624456, למפרק החברה.

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

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

הודעות מאת בנק ישראל

דין	וחשבון	שבועי	על	מחזור	המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בתשרי  כ"ח  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ד )2 באוקטובר 2013(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ח בתשרי התשע"ד )2.10.2013(

58,935,552,098

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ג בתשרי התשע"ד )17.9.2013(

59,340,782,482

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

-405,230,384

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

כ"ח בתשרי התשע"ד )2.10.2013(

58,935,552,098

כ"ט בתשרי התשע"ד )3 באוקטובר 2013(

             מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע  

דין	וחשבון	שבועי	על	מחזור	המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 9( התשע"ד  בחשוון  ה'  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

באוקטובר 2013(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
ה' בחשוון התשע"ד )9.10.2013(

58,235,955,383

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ח בתשרי התשע"ד )2.10.2013(

58,935,552,098




