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הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

ערך  מס  לחוק  47א  בסעיף  הנקוב  הסכום  כי  מודיע  אני 
מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, תואם כאמור בסעיף 126 
לחוק, ולפיכך מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( הסכום 

הוא 310 שקלים חדשים.

ט"ז באדר א' התשע"ד )16 בפברואר 2014(
)חמ 3-518-ה1(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ג, עמ' 7204.  1

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי הסכום הנקוב בהגדרה "עוסק פטור" שבסעיף 
)להלן - החוק(, תואם  1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975 
כאמור בסעיף 126)א( לחוק, ולפיכך מיום כ"ט בטבת התשע"ד 

)1 בינואר 2014( הסכום הוא 79,482 שקלים חדשים.

ט"ז באדר א' התשע"ד )16 בפברואר 2014(
)חמ 3-518-ה1(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ג, עמ' 3197.  1

הודעה בדבר מינוי ועדת השגות
לפי פקודת האגודות השיתופיות

האגודות  לפקודת  6ב)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  לחברי  להלן  המפורטים  את  ממנה  אני  השיתופיות1, 

ההשגות:

דב גולדברג - יושב ראש

מירון הכהן - חבר

אסף רפלד - חבר

ברוך שוגרמן - חבר

רותי פרום-אריכא - חברה.

י"ב באדר א' התשע"ד )12 בפברואר 2014(
)חמ 3-4815(

אורי אריאל הכהן  
שר הבינוי והשיכון  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336; ס"ח התשע"א, עמ' 683.  1

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
לעובדים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 

סוציאליים לפי החוק האמור:

דוד אוחיון, מס' רישום 25669 - באשדוד

אפרת אפרתי, מס' רישום 17571 - במועצה אזורית גוש עציון

מיטל רוזנבלום, מספר רישום 24052 - בעיריית ירושלים

יהודה לוי, מס' רישום 23263 - במועצה האזורית מעלה יוסף

נבאל דאהר, מס' רישום 15073 - במועצה מקומית סאג'ור.

ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(
)חמ 3-142(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981

ילדים,  אימוץ  לחוק  36)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981, אני ממנה את מרים מירה לכיאני, מס' רישום 
7302, עובדת סוציאלית בשירות למען הילד, לעובדת סוציאלית 

באזור חיפה והצפון לעניין החוק האמור.

ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(
)חמ 3-475-ה7(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשמ"א, עמ' 293.  1

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

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

6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 961 חלק 6.1 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית 
המידע - אופייני הפרעות רדיו - גבולים ושיטות מדידה, 
וגיליון   2010 מינואר  המהדורה  במקום  בא   2014 מינואר 

התיקון מאוקטובר 2010;

ת"י 961 חלק 6.2 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית 
בדיקה,  ושיטות  גבולים   - חסינות  אופייני   - המידע 

מינואר 2014 בא במקום המהדורה מאפריל 2004;

לתאימות  תקן  אלקטרומגנטית:  תאימות   -  48.7 חלק   961 ת"י 
אלקטרומגנטית )EMC( של ציוד רדיו ושל שירותי רדיו - 
נלווה  ולציוד  ומיטלטל  נייד  רדיו  תנאים מיוחדים לציוד 
 ,)DCS–ו  GSM( לבזק  רדיו תאיות ספרתיות  של מערכות 

מינואר 2014;

דרישות   - אש  כיבוי  אמצעי  אש:  כיבוי   -  1 חלק   1022 ת"י 
לאבקות כיבוי אש )למעט אבקות מדרגה ד(, מינואר 2014 

בא במקום המהדורה מספטמבר 2000;

ת"י 1263 חלק 1 - רשתות בטיחות: דרישות בטיחות ושיטות 
בדיקה, מינואר 2014;

ת"י 1263 חלק 2 - רשתות בטיחות: דרישות בטיחות - מיקום 
גבולות הרשת, מינואר 2014;

מוסדי,  או  ציבורי  לשימוש  וילונות  של  דליקות   -  5093 ת"י 
מינואר 2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 2008;

ת"י 6250 - דירוג בית בטוח לילדים, מינואר 2014;

 
ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1
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ת"י 6264 - מערכות תחבורה נבונות )ITS( - מערכות לניהול 
 - קצה  יחידות  לבין  מרכז  בין  מנשק   - תנועה  ובקרת 

דרישות תפקודיות, מינואר 2014;

ת"י 6267 - לוחות גליים על בסיס קשרן ביטומני, מינואר 2014; 

 - אבטחה  שיטות   - המידע  טכנולוגיית   -  2 חלק   9796 ת"י 
שחזור  המאפשרות  )דיגיטלית(  ספרתית  חתימה  סכמות 
מסר: מנגנונים המבוססים על פירוק לגורמים של מספרים 
שלמים, מינואר 2014 בא במקום המהדורה מדצמבר 2007;

 - אבטחה  שיטות   - מידע  טכנולוגיית   -  2 חלק   10118 ת"י 
שימוש  העושות   hash-פונקציות  :hash-פונקציות
בצופן בלוקים שאורכו n סיביות, מינואר 2014 בא במקום 

המהדורה מאוקטובר 2007;

 - אבטחה  שיטות   - מידע  טכנולוגיית   -  1 חלק   14888 ת"י 
מינואר  כללי,  נספח:  עם  )דיגיטליות(  ספרתיות  חתימות 

2014 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2007;

אבטחה  שיטות   - מידע  טכנולוגיית   -  3 חלק   14888 ת"י 
מנגנונים  נספח:  עם  )דיגיטליות(  ספרתיות  חתימות   -
מבוססי לוגריתם בדיד, מינואר 2014 בא במקום המהדורה 

מנובמבר 2008;

ת"י 15443 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - 
מסגרת להבטחת אבטחה: מבוא ומונחי יסוד, מינואר 2014 

בא במקום ת"י 15443 חלק 3 מאוקטובר 2011;

ת"י 15443 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - 
מסגרת להבטחת אבטחה: ניתוח, מינואר 2014 בא במקום 

ת"י 15443 חלק 3 מאוקטובר 2011;

1 - השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב  ת"י 16321 חלק 
יעילות  להערכת  בדיקה  שיטות  שירות:  בתחנות  מנועים 
של מערכות השבת אדי דלק לצורך אישור טיפוס, מינואר 

;2014

2 - השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב  ת"י 16321 חלק 
בדיקה לאימות מערכות  מנועים בתחנות שירות: שיטות 

השבת אדי דלק בתחנות שירות, מינואר 2014;

ת"י 27000 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות 
לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית ומינוח, מינואר 2014 

בא במקום המהדורה מאוקטובר 2011;

ת"י 27001 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות 
לניהול אבטחת מידע - דרישות, מינואר 2014 בא במקום 

המהדורה מפברואר 2007;

ת"י 31010 - ניהול סיכונים - שיטות להערכת סיכונים, מינואר 
;2014

ת"י 50160 - אופייני מתח החשמל המסופק מרשתות ציבוריות 
המהדורה  במקום  בא   2014 מינואר  חשמל,  לאספקת 

מדצמבר 2011;

 - סביבה  אלקטרומגנטית:  תאימות   -  2.8 חלק   61000 ת"י 
שקיעות מתח והפסקות קצרות במערכות אספקת חשמל 

ציבוריות עם תוצאות מדידה סטטיסטיות, מינואר 2014.

ל' בשבט התשע"ד )31 בינואר 2014(
)חמ 96—3-ה1(

דני גולדשטיין  
המנהל הכללי של   

מכון התקנים הישראלי  

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

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

שלהלן:

ת"י 1022 - אבקה לכיבוי אש, גיליון תיקון מס' 3 מינואר 2014 
 1985 מפברואר  התיקון  ולגיליונות   1979 ממאי  למהדורה 

וממרס 1988;

מערכות  רכב:  לכלי  מיגון  מערכות   -  1 חלק   1358 ת"י 
אלקטרוניות - המערכת, גיליון תיקון מס' 2 מינואר 2014 

למהדורה מיוני 2010 ולגיליון התיקון מדצמבר 2012;

לריצוף  קרמיקה  ואריחי  פסיפס  מערכת   -  3 חלק   1555 ת"י 
ולחיפוי בבניינים: ריצוף, גיליון תיקון מס' 1 מינואר 2014 

למהדורה מינואר 2012;

ת"י 1629 - מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו, גיליון תיקון 
מס' 1 מינואר 2014 למהדורה מדצמבר 2011;

ת"י 5566 חלק 2 - מערכת רצפה טבעית: ריצוף, גיליון תיקון מס' 
1 מינואר 2014 למהדורה מאוגוסט 2011.

ל' בשבט התשע"ד )31 בינואר 2014(
)חמ 96—3-ה5(

דני גולדשטיין  
המנהל הכללי של   

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

הודעה בדבר שינוי בתקן
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

שלהלן:

דרישות  ירוקה(:  )בנייה  בת–קיימה  בנייה   -  4 חלק   5281 ת"י 
לבנייני מוסדות חינוך, גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 2014 

למהדורה מיולי 2011 ולתיקון הטעות מאוקטובר 2011.

ב' באדר א' התשע"ד )2 בפברואר 2014(
)חמ 96—3-ה5(

דני גולדשטיין  
המנהל הכללי של   

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

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה ביישוב קדימה 

מחלת הניוקסל:
 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1
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הודעה בדבר השעיה זמנית של 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 
א'  באדר  ה'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,124/2013 בד"מ  בתיק   ,)2014 בפברואר   5( התשע"ד 
להטיל על שמעון צבר, רישיון מס' 7587, השעיה זמנית מעיסוק 
במקצוע עריכת הדין, מיום ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 

2014( ועד למתן החלטה אחרת.

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)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 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 
א'  באדר  ה'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,141/2012 בד"מ  בתיק   ,)2014 בפברואר   5( התשע"ד 
להטיל על איל זלר, רישיון מס' 20452, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים.

בפברואר   5( התשע"ד  א'  באדר  ה'  מיום  ההשעיה  תוקף 
2014( עד יום ח' בשבט התשע"ז )4 בפברואר 2017(.

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)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 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 
בכסלו  ט"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,016/2013 בד"מ  בתיק   ,)2013 בנובמבר   19( התשע"ד 
השעיה  של  עונש   ,5262 מס'  רישיון  שפירא,  יעקב  על  להטיל 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 36 חודשים, בחופף 

לריצוי תקופת השעייתו הקיימת.

בנובמבר   19( התשע"ד  בכסלו  ט"ז  מיום  ההשעיה  תוקף 
2013( עד יום י"ז בחשוון התשע"ז )18 בנובמבר 2016(.

י"ב באדר א' התשע"ד )12 בפברואר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

בארותיים,  אייל,  אודים,  יהודה,  אבן  אביחיל,  קדימה, 
יצחק-שער  בית  יהושע,  בית  הלוי,  בית  ברל,  בית  בורגתה, 
חפר, בני ציון, בצרה, בת חן, גבעת שפירא, גן חיים, גנות הדר, 
הדר עם, העוגן, חירות, חניאל, חרוצים, טייבה, טירה, יד חנה, 
ידידיה,  יאיר, כפר הס, כפר חיים, כפר  יקום, כוכב  יעף,  ינוב, 
כפר יונה, כפר יעבץ, כפר מונש, כפר נטר, כפר עבודה, מדרשת 
רופין, מעברות, משמר השרון, משמרת, נורדייה, ניצני עוז, ניר 
קרית  קלנסווה,  צופית,  פורת  עזריאל,  עולש,  נתניה,  אליהו, 
שער  העמקים,  שושנת  ורבורג,  שדה  הכובש,  רמת  שלמה, 
אפרים, תל יצחק, תנובות, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 

10 קילומטרים מהיישוב קדימה.

ג' באדר ב' התשע"ד )5 במרס 2014(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

הודעה בדבר השעיה זמנית וחלקית של חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
ארצי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
 6( א' התשע"ד  באדר  ו'  ביום  הדין, בשבתו  עורכי  לשכת  של 
את  לדחות  החליט   ,081/2013 בד"א  בתיק   ,)2014 בפברואר 
בכפוף   ,25332 מס'  רישיון  חכמון,  אפיק  אילת  של  ערעורה 
עליה  שהוטלה  והחלקית  הזמנית  ההשעיה  תקופת  לקציבת 

בתיק בד"מ 84/13, לתקופה של 12 חודשים.

תוקף ההשעיה הזמנית החלקית מיום ו' באדר א' התשע"ד 
)6 בפברואר 2014( עד יום ט"ז בשבט התשע"ה )5 בפברואר 2015(.

י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(
)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 
בשבט  כ"ז  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,011/2012 בד"מ  בתיק   ,)2014 בינואר   28( התשע"ד 
להטיל על אביבה רפ, רישיון מס' 42578, עונש השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ז בשבט התשע"ד )28 בינואר 2014( 
עד יום כ"ז בניסן התשע"ד )27 באפריל 2014(.

ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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הודעה בדבר הוצאת 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 
בשבט  כ"א  ביום  בשבתו  שבע,  בבאר  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,012/2011 בד"מ  בתיק   ,)2014 בינואר   22( התשע"ד 
להטיל על איתנה יעקב הרשקוביץ, נושאת רישיון מס' 28915, 
 22( התשע"ד  בשבט  כ"א  מיום  הלשכה  מן  הוצאה  של  עונש 

בינואר 2014(.

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

הפיקוח  להסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אזורים  קבעתי  כי  מודיע,  אני  התשס"ג-12002,  כלבים,  על 
נוספים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה, לפיכך 
ההודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב 

ברצועה2 תתוקן כך שבסופה יבוא:

")61( ברחוב אליפלט במגרש מכבי צריפין, בתחומי הגינה 
המגודרת המיועדת לכלבים."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

ז' באדר א' התשע"ד )20 בפברואר 2014(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194,   2

עמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 
ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; 
התשע"ב,  עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791, 
עמ' 4989, עמ' 6923, עמ' 7243 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 496 

ועמ' 3439.

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

הפיקוח  להסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אזורים  קבעתי  כי  מודיע,  אני  התשס"ג-12002,  כלבים,  על 
נוספים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה, לפיכך, 

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ט בשבט 
החליט   ,028/2012 בד"מ  בתיק   ,)2014 בינואר   30( התשע"ד 
להטיל על מאהר אלכליל, רישיון מס' 32366, עונש של השעיה 
חודשים  שלושה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 

במצטבר לעונש השעיה קיים.

בתמוז  ג'  מיום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 30( התשע"ה  בתשרי  ו'  יום  עד   )2014 ביולי   1( התשע"ד 

בספטמבר 2014(.

ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(
)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 
בטבת  כ"ח  ביום  בשבתו  שבע,  בבאר  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,019/2010 בד"מ  בתיק   ,)2013 בדצמבר   31( התשע"ד 
להטיל על איתנה יעקב הרשקוביץ, נושאת רישיון מס' 28915, 
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 24 

חודשים במצטבר לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליה.

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)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 
בטבת  כ"ח  ביום  בשבתו  שבע,  בבאר  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,009/2011 בד"מ  בתיק   ,)2013 בדצמבר   31( התשע"ד 
להטיל על איתנה יעקב הרשקוביץ, נושאת רישיון מס' 28915, 
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 36 

חודשים, במצטבר לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליה.

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
הדרום תמ"מ 4/ 14/ 23/ 1 - יישוב כפרי בצומת טללים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, כי במשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרד הפנים בירושלים, הופקד 
שינוי מס' 1/23 לתכנית המיתאר המחוזית, מחוז הדרום, תמ"מ 

4/ 14 - יישוב כפרי בצומת טללים.

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה 
מספר 564 מיום ל' בכסלו התשע"ד )3 בדצמבר 2013( והחליטה 

על הפקדתה.

מטרת התכנית: הוספת סמל יישוב כפרי לתכנית המיתאר 
המחוזית מטרופולין באר שבע, תמ"מ 4/ 14/ 23.

מקום התכנית: מחוז: הדרום, מרחב תכנון מקומי: רמת נגב,

רשות מקומית: מועצה אזורית רמת נגב.

אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  המעוניין  כל 
מקומית,  ועדה  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה 
או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום 
מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו;  גובל  או  התכנית 
כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה 
מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית  בתחום  כלול 
והבנייה  התכנון  צו  לפי  הפנים,  שר  כלל,  דרך  לכך,  שאישר 
גופים ציבוריים ומקצועיים לעניין הגשת התנגדויות  )קביעת 
וכן  בתכנית  ציבורי  עניין  לו  ושיש  לתכנית(, התשל"ד-31974, 
מהיום  חודשיים  בתוך  רשאים  כל משרד ממשרדי הממשלה, 
לתכנית  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה  שפורסמה 
הפנים,  משרד  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  במשרדי 
הוועדה המחוזית  ועותק למשרדי   ,91061 ירושלים   ,6158 ת"ד 
לתכנון ולבנייה, מחוז הדרום, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, 
באר שבע. הפנייה תהיה בכתב ותכלול פרטי התקשרות מלאים 
)כתובת, טל', פקס', טל' נייד, דואר אלקטרוני(. ההתנגדות תהיה 
מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 
מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך 

לכך בחוק או על פיו.

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
 ,4 התקווה  רח'  הדרום,  מחוז  המחוזית  התכנון  לשכת  בארכיב 
מינהל  ובארכיב   08-6263791 טל'  שבע,  באר  הממשלה,  קריית 
התכנון, משרד הפנים, רח' קפלן 2, קריית בן גוריון, ירושלים, טל' 
תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,02-6701556/646
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום 
)תקליטור(  קובץ ממוחשב  או  ניתן לרכוש עותק מודפס  מראש. 
של מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד 
א' עד  )בימים  בטל' 03-9298115  לקבל  ניתן  נוסף  הפנים. מידע 
הפנים משרד  של  האינטרנט  ובאתר   )16:00-09:00 בשעות   ה' 

.http://www.moin.gov.il/planinfo

כ"ח בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-697-ה5(

                                               שוקי אמרני
                                        המנהל הכללי בפועל

                         יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 535.  3

ההודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב 
ברצועה2 תתוקן כך שבסופה יבוא:

בתחומי   ,7 אופנהיימר  רחוב  מאחורי  פוליטי  בגן   )62("
הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

)63( בגן העיר ליד רחוב שד' בן גוריון 93, בתחומי הגינה 
המגודרת המיועדת לכלבים."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

י"ג באדר א' התשע"ד )13 בפברואר 2014(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194,   2

עמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 
ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; 
התשע"ב,  עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791, 
עמ' 4989, עמ' 6923, עמ' 7243 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 496, 

עמ' 3439 ועמ' 4181.

מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית, 

התשל"ו-1976

נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות 
כללית(, התשל"ו-11976,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה האזורית עמק לוד, בישיבתה מיום ח' בשבט 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת   ,)2014 בינואר   9( התשע"ד 

בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

איתן עבדו - יושב ראש

יצחק רסקין - חבר

אריאל פריימן - חבר

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)חמ 3-265-ה1(

דוד יפרח  
ראש המועצה האזורית עמק לוד  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

התשל"ו-1976

נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות 
כללית(, התשל"ו-11976,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה עיריית רמלה, בישיבתה מיום ט"ו בטבת התשע"ד )18 
החוק  לעניין  ערר  ועדת  לחבר  חדד  אלי  את   ,)2013 בדצמבר 

האמור, במקומו של עזרא שערבני2.

י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(
)חמ 3-265-ה1(

יואל לביא  
ראש עיריית רמלה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התש"ע, עמ' 3909.  2
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)תקליטור(  קובץ ממוחשב  או  ניתן לרכוש עותק מודפס  מראש. 
של מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד 
א' עד  )בימים  בטל' 03-9298115  לקבל  ניתן  נוסף  הפנים. מידע 
הפנים משרד  של  האינטרנט  ובאתר   )16:00-09:00 בשעות   ה' 

.http://www.moin.gov.il/planinfo

כ"ח בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-697-ה5(

                                               שוקי אמרני
                                        המנהל הכללי בפועל

                         יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר חדרה, יתחיל ביום 

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(.

תיאור המקרקעין

21184/מועאויה  מס'  רישום  בגוש  הנכללים  המקרקעין 
)השטח הבנוי של מועאויה גוש ישן 20427 חלקה 9(.

כ"ה באדר א' התשע"ד )25 בפברואר 2014(

חיים לרדו  
פקיד הסדר מקרקעין 	

אזור הסדר חדרה  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
כליל(,  אל  )ואדי  נגב   400634 )אבו תלול(,  נגב   400336  ,400337
400434 נגב )אלסיר(, 400307 - נגב )פורעה(, הוצגו ביום ו' באדר 
)6 בפברואר 2014( למשך 30 ימים, לעיון בלשכת  א' התשע"ד 
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' 
התקווה 4, באר שבע, ובלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד 

הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע.

ו' באדר א' התשע"ד )6 בפברואר 2014(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
הדרום, תמ"מ 4/ 14/ 81 - אתר תיירות שיטים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, כי במשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרד הפנים בירושלים, הופקד 
81 לתכנית המיתאר המחוזית, מחוז הדרום, תמ"מ   שינוי מס' 

4/ 14 - אתר תיירות שיטים.

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה 
מספר 564 מיום ל' בכסלו התשע"ד )3 בדצמבר 2013( והחליטה 

על הפקדתה.

המיתאר  בתכנית  תיירות  אתר  הוספת  התכנית:  מטרת 
המחוזית.

חבל  מקומי:  תכנון  מרחב  הדרום,  מחוז:  התכנית:  מקום 
אילות, רשות מקומית: מועצה אזורית חבל אילות.

אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  המעוניין  כל 
מקומית,  ועדה  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה 
או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום 
מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו;  גובל  או  התכנית 
כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה 
מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית  בתחום  כלול 
והבנייה  התכנון  צו  לפי  הפנים,  שר  כלל,  דרך  לכך,  שאישר 
גופים ציבוריים ומקצועיים לעניין הגשת התנגדויות  )קביעת 
וכן  בתכנית  ציבורי  עניין  לו  ושיש  לתכנית(, התשל"ד-31974, 
מהיום  חודשיים  בתוך  רשאים  כל משרד ממשרדי הממשלה, 
לתכנית  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה  שפורסמה 
הפנים,  משרד  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  במשרדי 
הוועדה המחוזית  ועותק למשרדי   ,91061 ירושלים   ,6158 ת"ד 
לתכנון ולבנייה, מחוז הדרום, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, 
באר שבע. הפנייה תהיה בכתב ותכלול פרטי התקשרות מלאים 
)כתובת, טל', פקס', טל' נייד, דואר אלקטרוני(. ההתנגדות תהיה 
מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 
מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך 

לכך בחוק או על פיו.

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
 ,4 התקווה  רח'  הדרום,  מחוז  המחוזית  התכנון  לשכת  בארכיב 
מינהל  ובארכיב   ,08-6263791 טל'  שבע,  באר  הממשלה,  קריית 
התכנון, משרד הפנים, רח' קפלן 2, קריית בן גוריון, ירושלים, טל' 
תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,02-6701556/646
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 535.  3
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 ט /00111: מפורטת מס'
הרחבת יח"ד בשכונת רמת שלמה , : שם התכנית

השטח הסמוך לרח' אגרות משה מצפון וחזון איש 
 מדרום

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 ט /50111: ברמה מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב5891 שינוי

 96 ביטול
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 חזון איש   .: ירושלים רחוביישוב: 
 אגרות משה.: ירושלים רחוביישוב: 

 שכונת רמת שלמה ,
אגרות משה מצפון חזון איש  השטח הסמוך לרחובות

 מדרום.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 221300קואורדינטה 
 Y: 635100קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .69 - 66, 61 - 59, 56 - 51: חלקות במלואן 11195: גוש
 .1: חלקי חלקות 11195: גוש

 

 : מטרת התכנית
 ברמת שלמההרחבת יח"ד קיימות 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מאזור : הקרקע כמפורט להלןייעוד . שינוי מערך 5

 מיוחד  לאזור מגורים. 6מגורים 
. קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המתחם לפי טיפוסי 6

 בנייה שונים בהתאם לנספחי הבינוי.
 כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין ל1
 : לפי הפירוט שלהלן בנייה . הגדלת שטחי ה0

 15-11גדלת שטחי בנייה בתאי שטח ה: א. טיפוס א'
 156מ"ר )מתוכם  156 -לכל בנין באותו תא שטח ב

 מ"ר שטחי שירות(. 1 -מ"ר שטחים עיקריים ו
 19-18הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח : ב. טיפוס ב'

 089מ"ר )מתוכם  089 -לכל בנין באותו תא שטח ב
 (.מ"ר שטחי שירות 1 -וחים עיקריים מ"ר שט

לכל  11שטח  הגדלת שטחי בנייה בתא: 5ג. טיפוס ב'
מ"ר  100מ"ר )מתוכם  100 -בנין באותו תא שטח ב

 מ"ר שטחי שירות(. 1 -שטחים עיקריים ו
לכל  10הגדלת שטחי בנייה בתא שטח : 6 ד. טיפוס ב'

מ"ר  611מ"ר )מתוכם  611 -בנין באותו תא שטח ב
 מ"ר שטחי שירות(. 1 -שטחים עיקריים ו

 51-51הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח : ה. טיפוס ג'
 681מ"ר )מתוכם  181 -לכל בנין באותו תא שטח ב

 מ"ר שטחי שירות (. 1 -מ"ר שטחים עיקריים ו
. תוספת קומה בנסיגה, הרחבות קומות קיימות תוך 1

שמירה על בנייה מדורגת באופי הבינוי הקיים והרחבות 
 ם לנספחי הבינוי מרתפים, בהתא

 כאמור.קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .9
 . קביעת הוראות הבינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 מדרגות להריסה. . קביעת הוראות בגין חלקי מבנה/ גדר/9

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה נון לתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכיבע

: טלפון 8515115ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955: טלפון

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 ח /00111: מפורטת מס'
הרחבת יח"ד ברמת שלמה ,השטח : שם התכנית

 הסמוך לרחובות חזון איש מדרום והרב כהנמן מצפון
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

מקומית ירושלים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 ח /50111: ברמה מפורטת מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב5891במ/  שינוי

 96 ביטול
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 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 הרב כהנמן   .: ירושלים רחוביישוב: 
 חזון איש.: ירושלים רחוביישוב: 

 שכונת רמת שלמה ,
השטח הסמוך לרחובות חזון איש מדרום והרב כהנמן 

 מצפון.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 221100קואורדינטה 
 Y: 635050קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

, 01 - 05, 01 - 11, 11 - 61: חלקות במלואן 11196: גוש
01 - 09. 

 .95, 10: חלקי חלקות 11196: גוש
 

 : מטרת התכנית
 הרחבות יח"ד קיימות ברמת שלמה

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מאזור : עודי הקרקע כמפורט להלןי. שינוי מערך י5

 מיוחד  לאזור מגורים. 6מגורים 
. קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המתחם לפי טיפוסי 6

 בנייה שונים בהתאם לנספחי הבינוי.
 כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין ל1
 : לפי הפירוט שלהלןבנייה . הגדלת שטחי ה0

 15-11הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח : א. טיפוס א'
 681מ"ר )מתוכם  681 -לכל בנין באותו תא שטח ב

 (.מ"ר שטחי שירות 1 -חים עיקריים ומ"ר שט
 19,19,18חי בנייה בתאי שטח טהגדלת ש: 5ב. טיפוס א'

מ"ר  519מ"ר )מתוכם  519-לכל בנין באותו תא שטח ב
 מ"ר שטחי שירות(. 1-שטחים עיקריים ו

 19,51,55ת שטחי בנייה בתאי שטח הגדל: 6ג. טיפוס א'
מ"ר  519מ"ר )מתוכם  519 -לכל בנין באותו תא שטח ב

 מ"ר שטחי שירות (. 1 -שטחים עיקריים ו
 10,11הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח : ד. טיפוס ב'

 191מ"ר )מתוכם  191 -לכל בנין באותו תא שטח ב
 מ"ר שטחי שירות(. 1 -מ"ר שטחים עיקריים ו

 51,59גדלת שטחי בנייה בתאי שטח ה: ה. טיפוס ג'
 085מ"ר )מתוכם  085 -לכל בנין באותו תא שטח ב

 מ"ר שטחי שירות(. 1 -מ"ר שטחים עיקריים ו
הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח : ד'ו. טיפוס 

מ"ר  619 -לכל בנין באותו תא שטח ב 59,61,66,60,69
 (.מ"ר שטחי שירות 1 -חים עיקריים ומ"ר שט 619)מתוכם 

 58,65,61,61הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח : 5ז. טיפוס ד
מ"ר  109מ"ר )מתוכם  109 -לכל בנין באותו תא שטח ב

 שירות(.מ"ר שטחי  1 -שטחים עיקריים ו
. תוספת קומה בנסיגה, הרחבות קומות קיימות תוך 1

שמירה על בנייה מדורגת באופי הבינוי הקיים והרחבות 
 מרתפים , בהתאם לנספחי הבינוי 

 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית כאמור.9
 . קביעת הוראות הבינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
ה/ גדר/ מדרגות . קביעת הוראות בגין חלקי מבנ9

 להריסה.

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

: טלפון 8515115ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681691

ירושלים   5רא ירושלים, ככר ספבנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955: טלפון

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 ז /00111: מפורטת מס'
הרחבות יח"ד ברמת שלמה בשטח הסמוך : שם התכנית

 לרח' הרב כהנמן, חזון איש והאדמור מלויבאויטש
ן לחוק התכנו 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 ז /50111: ברמה מפורטת מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 : ת לתכניות הבאותהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב5891במ/  שינוי
 96 ביטול

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 הרב כהנמן.: ירושלים רחוביישוב: 
 האדמו"ר מלובביץ   .: ירושלים רחוביישוב: 
 חזון איש   .: ירושלים רחוביישוב: 

 שכונת רמת שלמה ,
, רח' חזון איש, רח' השטח הסמוך לרחוב הרב כהנמן

 האדמור מלויבאויטש.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 222900קואורדינטה 
 Y: 365150קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

, 51 - 50, 56 - 55, 9 - 1: חלקות במלואן 11196: גוש
11 - 11 ,96 - 91. 
 .19, 10, 51: חלקי חלקות 11196: גוש
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 : התכנית מטרת
 הרחבות יח"ד קיימות ברמת שלמה

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מאזור : עודי הקרקע כמפורט להלןי. שינוי מערך י5

 מיוחד  לאזור מגורים. 6מגורים 
. קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המתחם לפי טיפוסי 6

 בנייה שונים בהתאם לנספחי הבינוי.
 כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין ל1
 : לפי הפירוט שלהלן בנייה הגדלת שטחי ה .0

 11,11הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח : א. טיפוס א'
מ"ר  981מ"ר )מתוכם 981 -לכל בנין באותו תא שטח ב

 מ"ר שטחי שירות(. 1 -שטחים עיקריים ו
לכל  10 הגדלת שטחי בנייה בתא שטח: 5ב. טיפוס א'

 מ"ר 991מ"ר )מתוכם  991 -שטח ב בנין באותו תא
 (.מ"ר שטחי שירות 1 -חים עיקריים ושט

לכל  19-19הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח : ג. טיפוס ב
מ"ר  169מ"ר )מתוכם  169 -בנין באותו תא שטח ב

 מ"ר שטחי שירות(. 1 -שטחים עיקריים ו
 15-16הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח : ד. טיפוס ג'

 099מ"ר )מתוכם  099 -לכל בנין באותו תא שטח ב
 מ"ר שטחי שירות(. 1 -ר שטחים עיקריים ומ"

 18-55הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח : ה. טיפוס ד'
 918מ"ר )מתוכם  918 -לכל בנין באותו תא שטח ב

 מ"ר שטחי שירות(. 1 -מ"ר שטחים עיקריים ו
לכל  56-51הגדלת שטחי בנייה בתאי שטח : ו. טיפוס ה'

מ"ר  591מ"ר )מתוכם  591 -בנין באותו תא שטח ב
 מ"ר שטחי שירות(. 1 -שטחים עיקריים ו

, הרחבות קומות קיימות תוך . תוספת קומה בנסיגה1
שמירה על בנייה מדורגת באופי הבינוי הקיים והרחבות 

 מרתפים, בהתאם לנספחי הבינוי 
 . קביעת הוראות הבינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
רגות מד . קביעת הוראות בגין חלקי מבנה/ גדר/9

 להריסה.
 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.8

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

: טלפון 8515115ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681691
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה ן ולמקומית לתכנו

 16-9689955: טלפון
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -תו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבוד

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

 א /6699
 תוספת שתי קומות שכ' שרפאת: שם התכנית

כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 א /8891: מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 0116 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת שרפאת ,, ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 218500קואורדינטה 
 Y: 627350קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 ן קיים.יתוספת קומות ובינוי לבני

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד למגורים ג'. 1מאזור מגורים ייעוד  . שינוי 5
מ"ר )מתוכם  5669 -וקביעתם ל בנייה. הגדלת שטחי ה6

 מ"ר שטחי שירות. 109 -מ"ר שטחים עיקריים ו 995
 יח"ד. 8 -יח"ד ל 9 -.הגדלת מס' יחידות דיור מ1
 מעל קומת מרתף. 1 -ל 1 -. הגדלת מספר קומות מ0
 ת תוספת בנייה חדשה.. קביעת שלבי ביצוע להקמ1
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בנייה בשטח.
 . תוספת מקומות חניה בשטח המגרש.9
 . קביעת קווי בנין חדשים.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.8

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה המחוזית לתכנון לתונים, למשרדי הועדה יבע

: טלפון 8515115ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955: טלפון
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובל

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי : ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

 ב /6409
בנין למגורים בשכונת אבו טור הסדרת : שם התכנית

 בירושלים
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 ב /9909: מס'

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 1198 שינוי
 / א5990 שינוי

 96 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות

 

 : הכלולים בתכנית ומקומםהשטחים 
 ,שכונת אבו טור, א 1, 9עין רוגל : רחוב ,ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 221780קואורדינטה 
 Y: 630420קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .99: חלקות במלואן 11158: גוש
 .501 - 500: חלקות במלואן 11161: גוש

 

 : מטרת התכנית
ין קיים, באמצעות הוראות איחוד יהסדרת מצב בבנ

וחלוקה , הריסות והכשרת עבירות , כמתואר בתשריט 
 ובנספח הבינוי.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד  6, מאזור מגורים  0מאזור מגורים ייעוד  . שינוי 5

 למגורים ב' ולמגורים. -וממעבר ציבורי להולכי רגל 
הנמצא ן ילבניבנייה הוראות בינוי וזכויות ל. קביעת 6

בלבד, המופיע במסמכי התכנית כתא שטח  99בחלקה 
115. 

מ"ר  918.98 - 5. סה"כ זכויות בנייה בתא שטח מס' 1
מ"ר  518.51 -מ"ר שטחים עיקריים ו 991.98מהם 

 שטחי שירות.
 כאמור. 5בתא שטח מס' בנייה . קביעת קווי בנין ל0

בנייה צוע להקמת תוספות ה. קביעת שלבי בי1
 , כאמור.5וההריסות בתא שטח מס' 

. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי 9
 .5בנייה בתא שטח מס' 

 . איחוד וחלוקה שלא בהסכמת כל הבעלים.9
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה ון לתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכניבע

: טלפון 8515115ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955: טלפון

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

00046 
, 46ברח' פרי חדש  הוספה והרחבת יח"ד: שם התכנית

 שכונת זכרון משה
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 50518: מס'

 וחלוקה ללא איחוד: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול

 1166 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 19פרי חדש : רחוב ,ירושליםיישוב: 

 השוכנת צפונית לרחוב יפו. שכונת זכרון משה
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

 X: 220385קואורדינטה 
 Y: 632725קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .61: חלקות במלואן, מוסדר, 11191: גוש
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 : מטרת התכנית
יח"ד חדשות  0הרחבת יח"ד ותוספת קומות ליצירת 

 ין חדש.ילבנ
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 למגורים ד'. 1אזור מגורים ייעוד  . שינוי 5
. קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המפלסים לשם 6

 קומות נוספות. 6הרחבות יח"ד קיימות , ועבור בניית 
 5589.89 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה1

 195.9-מ"ר שטחים עיקריים, ו 959.11מ"ר מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות.

 ן וקביעת קווי בנין חדשים.יי הבני. שינוי קוו0
 יח"ד. 9יח"ד, סה"כ  0. קביעת תוספות של 1
על קומת מסד לחניה  6 -. הגדלת מס' הקומות מ9

 קומות על קומת מסד לחניה ומחסנים. 0 -ומחסנים ל
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

רסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פ
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

: טלפון 8515115ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955: טלפון

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' הודעה

00166 
ין מגורים ברח' יתוספת קומה ויח"ד לבנ: שם התכנית

 אסמעי , שכונת שועפט-אל 
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 50189: מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 
 
 

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1019במ/  שינוי
 96 ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 אסמעי.-שכונת שועפט, רח' אל, ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 222425קואורדינטה 
 Y: 635450קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .01: חלקי חלקות, לא מוסדר, 11115: גוש

 

 : מטרת התכנית
 יח"ד. 9, סה"כ יח"דהגדלת זכויות בנייה, ומס' קומות ומס' 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד לאזור  1של קרקע מאזור מגורים ייעוד  . שינוי 5

 מגורים ב'.
מ"ר  5660 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה6

מ"ר שטחי  05-מ"ר שטחים עיקריים ו 5591)מתוכם 
 שירות(.

בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  . קביעת הוראות1
 בנייה בשטח.

קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומת קרקע וקומה א'  -א 
 יח"ד הקיימות בהתאם לנספח הבינוי. 0לשם הרחבת 

קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומה ב' וקומה ג' לשם  -ב 
 יח"ד חדשות בהתאם לנספח הבינוי. 0יצירת 

 י בנין חדשים.ו. קביעת קו0
 קביעת שלבי ביצוע  לתוספת הבניה.. 1
 קומות. 0 -. הגדלת מספר הקומות ל9
 . קביעת הוראות בגין גדרות/מבנה להריסה.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים להעתקה.9

 

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

.כל www.pnim.gov.il םהפני משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

: טלפון 8515115ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955: טלפון

 

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

ובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את הע
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

00219 
 תוספת בנייה למגורים בשכונת שעפט: שם התכנית

כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 50619: מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

שמכוחה ניתן להוציא  תכנית: התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1019במ/  שינוי
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ירושלים   .יישוב: 

בשכונת  שטחים מזרח מדרך ראמללה, רח' אלאצמעי
 שועפט.

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 222455קואורדינטה 
 Y: 635425קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .01: חלקי חלקות, לא מוסדר, 11115: גוש

 

 : מטרת התכנית
 בנינים קיימים , שועפט 6קומות  מעל   6תוספת 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד לאזור מגורים ב'. 1מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
בשטח וקביעתם  5ס' ין מיבבנבנייה . הגדלת שטחי ה6
 191 -שטחים עיקריים ו 818מתוכם מ"ר ) 5158 -ל

 6ן מס' יבבניבנייה מ"ר שטחי שירות(. הגדלת שטחי ה
מ"ר  5185ם מ"ר )מתוכ 5181 -בשטח וקביעתם ל

 מ"ר שטחי שירות(. 088 -שטחים עיקריים ו
 . שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.1
 יח"ד. 9 -ל 5ין מס' י. קביעת מס' יח"ד בבנ0

 יח"ד. 9 -ל 6ין מס' יקביעת מס' יח"ד בבנ    
 -קומות מעל קומת חניה ל 6 -. הגדלת מס' הקומות מ1
 .6ובנין מס'  5ין מס' יקומות בבנ 0
 . קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבניה.9
אות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר . קביעת הור9

 בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים להעתקה.9

 

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

 .כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 

תכנוני אחר הרואה ין או בכל פרט ימעוניין בקרקע, בבנ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע
: טלפון 8515115ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681691
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 16-9689955: טלפון
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

1194499-010  
הריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש : שם התכנית

 , סנהדריה6ברחוב הרב חכם שמעון 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –שכ"ה והבניה, הת
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
  1199119-515: מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול
 / א5519 ביטול
 5519 ביטול

 1599 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 9רח' הרב חכם שמעון מס'  ,ירושליםיישוב: 

חלקה הגובלת ברחוב הרב חכם שמעון מצפון וממערב, 
 שכונת סנהדריה, ירושלים

 X: 220800קואורדינטה 
 Y: 633650קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 ירושלים.: מרחבי תכנון גובלים

 

 : גושים וחלקות
 .95: חלקות במלואן, מוסדר, 11510: גוש

 

 : מטרת התכנית
קומות  1הריסת מבנה קיים ובניית בניין חדש בן 

 למגורים, למסחר ומשרדים מעל חניון תת קרקעי.
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 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ג. 1מאזור מגורים ייעוד  א. שינוי 

מ"ר מתוכם  6091.1לסך של בנייה ב. קביעת שטחי ה
 -עיקרי למסחר, ו מ''ר 605מ"ר עיקרי למגורים,  819

 מ"ר שירות. 5699.1
 ג. קביעת קווי בניין חדשים בהתאם לנספח הבינוי.

קומות  1-, ו1.11ממפלס  1ד. קביעת מספר הקומות ל
 חניה ומחסנים תת קרקעי.
 . 55ה. קביעת מספר יח''ד על 

 ו. קביעת שימושים עבור חזית מסחרית. 
 ז. קביעת הוראות בגין הריסת מבנה.

 שלבי ביצוע למימוש התכנית.ח. קביעת 
 ט. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 י. קביעת הוראות בגין עץ לעקירה.

 כ. קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנ מעוניין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

: טלפון 8515115ושלים יר 5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955: טלפון

 

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

אם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהת
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

1002100-010  
יח"ד חדשות והרחבת יח"ד  2תוספת : שם התכנית

 ירושלים 09 קיימת ברח' חפץ חיים
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
  1556155-515: מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : בנייה והרשאותהתרי 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב6990 ביטול
 96 ביטול

 מספר התכנית סוג היחס
 6990 ביטול

 / א1166מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 59חפץ חיים : ירושלים רחוביישוב: 

 X: 220556קואורדינטה 
 Y: 632715קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .95: חלקות במלואן, לא מוסדר, 11199: גוש

 

 : מטרת התכנית
 יח"ד. 9יח"ד חדשות, בסה"כ  6הוספת 

 הרחבת יח"ד קיימת.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ג'.מאזור מגורים מיוחד  ייעוד. שינוי 5
. קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימת, בהתאם לנספח 6

 הבינוי.
קומות )העליונה בחלל גג  6. קביעת בינוי לתוספת 1

 יח"ד חדשות. 6הרעפים( עבור 
מ"ר, מתוכם  000. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 0

 מ"ר שטחי שרות. 60-מ"ר שטחים עיקריים, ו 061
 וקביעת קווי בנין חדשים.. שינוי קווי בנין 1
 יח"ד. 9-ל 9-. הגדלת מס' יח"ד מ9
קומות מעל  0-קומות ל 6-. הגדלת מס' הקומות מ9

 קומת מסד, הקומה הרביעית בתוך חלל גג הרעפים.
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.8

 . קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.51
 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.55

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

: טלפון 8515115ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681691

ירושלים   5לים, ככר ספרא ירושבנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955: טלפון

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

1006200-010  
תכנית תקנונית להארכת תוקף לתכנית : שם התכנית

 בנחלאות 9496
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
  1558650-515: מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 1919 שינוי

 / ב1599 כפיפות
 96 כפיפות
 1166 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 סלמן אליהו   .: ירושלים רחוביישוב: 
 הארנון   .: ירושלים רחוביישוב: 
 חכם שלום   .: ירושלים רחוביישוב: 
 נהר פרת   .: ירושלים רחוביישוב: 
 בכר נסים   .: ירושלים רחוביישוב: 

שטח בין הרחובות  שכונות זכרון יוסף זכרון יעקב,
 הירקון, ארנון, חכם שלום, אליהו סלמן וניסים בכר.

 X: 219949קואורדינטה 
 Y: 632362קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 : בהסדר

, 619, 660 - 659, 589: חלקות במלואן 11100: גוש
601 ,601 - 609 ,611 - 616 ,696 - 691 ,695 ,691 

- 690 ,699 - 699 ,681 - 111 ,159 ,161 - 169 ,
110 - 111 ,111. 
 .119, 691: חלקי חלקות 11100: גוש

 

 : מטרת התכנית
תב"ע התכנית נועדה להאריך את תוקפה של תכנית 

 51 -תוקף לתכנית ל בנחלאות שנקבע לה סעיף 1919
 שנים מיום אישורה

 

 : עיקרי הוראות התכנית
הנוגע לתוקף התכנית  1919 בתכנית  56ביטול סעיף 

 לעשר שנים בלבד מיום אישורה
 נותרות בעינן 1919יתר ההוראות והזכויות מתוקף תב"ע 

 

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

 .כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

כל פרט תכנוני אחר הרואה ן או בימעוניין בקרקע, בבני
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע
: טלפון 8515115ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681691
ירושלים  5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 16-9689955: טלפון
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

 א /09404
יח"ד  2תוספת קומה לשם תוספת : שם התכנית

 , שכ' סנהדריה 29-24ברח' הרב בלוי 
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /51109: מקומית מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 0159 שינוי

 96 ביטול
 5155 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת סנהדריה , 61-61הרב בלוי : ירושלים רחוביישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .10 - 11: חלקות במלואן, מוסדר, 11519: גוש

 X: 220900קואורדינטה 
 Y: 633950קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
תוספת  קומה לשם תוספת יח"ד בכל חלקה וכן הרחבת 

 יח"ד.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 11מיוחד בחלקה  1מאזור מגורים  ייעוד. שינוי 5

 לאזור מגורים ג'. 10בחלקה  1ומאזור מגורים 
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 : כמפורט להלן. קביעת בינוי לתוספות בנייה 6
קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומת מרתף  11בחלקה  -

, לשם הרחבת יח"ד קיימת, בהתאם -1.51מפלס 
 לנספח בינוי.

+ לשם  9.69קביעת בינוי לתוספת קומה ב' מפלס 
 תוספת יחידת דיור אחת חדשה ,בהתאם לנספח בינוי.

 9.69קביעת בינוי לתוספת קומה ב' מפלס  10בחלקה  -
 תוספת יחידת דיור אחת בהתאם לנספח הבינוי. + לשם

 099.99לסך של  11בחלקה בנייה . קביעת שטחי ה1
מ"ר  59.09 -מ"ר שטח עיקרי ו 011.65מ"ר מתוכם 
 שטח שרות.

מ"ר  019.10לסך של  10בחלקה בנייה קביעת שטחי ה
 מ"ר שטח שירות. 51.15-מ"ר שטח עיקרי ו 000.11מתוכם 

 10 -ו 11יחידות בחלקה  1. קביעת מס' יח"ד על 0
 יחידות דיור . 51סה"כ 

קומות בחלקה  0 -קומות ל 1 -. הגדלת מס' הקומות מ1
 .10 -ו 11

 , כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין ל9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למן היתר בנייה 9

 בשטח.
 מבנים וסככות להריסה.. קביעת הוראות בגין חלקי 8

 .קביעת הוראות בגין עצים לשימור.51
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9181ובילקוט הפרסומים  69/10/6151

 .58/11/6151, בתאריך 0919
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי16-9681691: טלפון 8515115

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 16-9689955: טלפון

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

1144694-010  
 הר חוצבים -מגדל רפא : שם התכנית

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

  1119911-515: מקומית מס'
 וחלוקהללא איחוד : איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1991במ/  שינוי
 96 ביטול

 
 

 מספר התכנית סוג היחס
 1166 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 9הרטום : ירושלים רחוביישוב: 

 חוצביםאזור תעשיה הר 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 : גושים וחלקות
 .519: חלקות במלואן, מוסדר, 11601: גוש

 X: 220191קואורדינטה 
 Y: 634557קואורדינטה 

 

 : מגרשים
 1991בהתאם לתכנית  66

 א1991בהתאם לתכנית  9
 

 : מטרת התכנית
קומות מעל  66. בניית מגדל לתעשיית עתירת ידע בן 5

 9-ו 1.11ושתי קומות מתחת למפלס  1.11מפלס 
 קומות חניה תת קרקעיות.

קומות מעבדות  6. תוספת בנייה למפעל רפא הקיים של 6
 קומות קיימות. 9קומות טכניות מעל  6-ומשרדים ו

. תוספת להגדלת יצור בתת הקרקע בהמשך למבנה 1
 הקיים.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 הקרקע מתעשייה לתעשיית עתירת ידע.ייעוד  שינוי 

 קביעת הוראות בינוי לתנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 קביעת קווי בנייה תת קרקעיים ועיליים. 

 01,991מ"ר, מהם  91,111קביעת שטחי בנייה בהיקף של 
 מ"ר שטחי שירות. 66,961-מ"ר שטחים עיקריים ו

קומות )לא כולל  66הוראות בינוי למגדל בן קביעת 
קומות  6, 1.11קומות טכניות וגלריות( מעל מפלס 

קומות תת קרקעיות לחניה,  9-, ו1.11-מתחת למפלס ה
 שירות ותעשיה עתירת ידע.

קומות עיקריות ושירות כגון מעבדות  6קביעת תוספת של 
ם קומות טכניות לבניין הקיים, ותוספת שטחי 6-ומשרדים ו

 קרקע. -עיקריים ושירות לבניין הקיים בתת
 ין לשימושים מסחריים. יקביעת אזורים בבנ

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9919ובילקוט הפרסומים  66/55/6151

 .69/55/6151, בתאריך 5919
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי16-9681691: טלפון 8515115

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 16-9689955: טלפון

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של טרנטהאינ
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 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :ירושלים
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

00901 
במגרש מגורים תוספת קומות ויח"ד : שם התכנית

 בשייך ג'ראח
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

אישור תכנית מתאר , בדבר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 50151: מקומית מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול
 6898 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 

 : ומקומם השטחים הכלולים בתכנית
 שכ' שייך ג'ראח, שמעון הצדיק: ירושלים רחוביישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .59: חלקות במלואן, מוסדר, 11111: גוש

 X: 221705קואורדינטה 
 Y: 633370קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
ג'ראח. תוספת שתי קומות על בנין מגורים קיים בשייך 

 יח"ד. 0 -קומות ו 0סה"כ 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ב'. 5שטח מאזור מגורים ייעוד  . שינוי 5
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח למבנה מגורים אחד.6
יח"ד  6יח"ד בשטח התכנית. מהן  0 -. קביעת בינוי ל1

 קיימות.
 911-המרביים וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה0

מ"ר שטחי  81-מ"ר שטחים עיקריים ו 119מ"ר, מתוכם 
 שירות.

. קביעת הוראות להריסת מבנים וגדרות קיימים ולהריסת 1
 תוספות בנייה מאוחרות במבנה המיועד לשימור.

 . קביעת הוראות לחניה בתחומי המגרש.9
 . קביעת הוראות לשלבי ביצוע.9
 . קביעת הוראות בדבר מס' קומות.9
 אות בדבר מספר יח"ד.. קביעת הור8

 . קביעת הוראות בדבר קווי בנין.51
 .קביעת הוראות בדבר עצים לשימור.55
 קיימות. 6קומות מעל  6תוספת  . קביעת הוראות בדבר56
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.51
 . קביעת הוראות  בדבר שימור. 50

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9999ובילקוט הפרסומים  59/51/6151

 .61/51/6151, בתאריך 998
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי16-9681691: טלפון 8515115

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 16-9689955: טלפון

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

1194660-010  
תוספת קומות למלון במתחם : שם התכנית

 אריסטובולוס
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
  1199985-515: מקומית מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 851 ביטול
 96 ביטול
 / ב6156 ביטול
 5160 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 9אריסטובלוס : ירושלים רחוביישוב: 

 

 : גושים וחלקות
 .590: חלקות במלואן, מוסדר, 11116: גוש

 X: 220986קואורדינטה 
 Y: 632134קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : מטרת התכנית
 תוספת קומות למלון במתחם אריסטובולוס

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מאיזור מסחרי מיוחד לאיזור מסחר  ייעודשינוי  6.6.5

 תיירות ונופש.
קומות, מרפסת  6קביעת בינוי עבור תוספת של  6.6.6

קומות  9גג וקומה מצומצמת על גבי בניין בית מלון בן 
מעל הכניסה הקובעת. תחת הכניסה הקובעת ימוקמו 

, שטחי שירות וחניון מכני -5קומה מלונאית במפלס 
 קרקעי-תת

 1191מ"ר שהם  1891קביעת שטחי בנייה של  6.6.1
 מ"ר שטחי שירות 6191 -מ"ר שטחים עיקריים ו 

 שינוי קו בניין וקביעת קן בניין מזרחי חדש 6.6.0
קומות מעל מפלס  9-הגדל מספר הקומות מ 6.6.1
 קומות. 9-ל 1.11
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 קביעת שימושים עבור מסחר תיירות ונופש 6.6.9
 קביעת הוראות בגין חזית מסחרית 6.6.9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9181ובילקוט הפרסומים  56/10/6151

 .58/11/6151, בתאריך 0999
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי16-9681691: טלפון 8515115

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים , וכל המעוניין 16-9689955: טלפון

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 

 דלית זילבר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  מבוא העמקים
ברמה  הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית

 21491 ג/: מפורטת מס'
 יפיע רה תכנון שכונה דרום מערבית,: שם התכנית

כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 61191 ג/: מקומית ברמה מפורטת מס'
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד : איחוד וחלוקה

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 8919ג/  שינוי
 59191גנ/  שינוי
 00/ 9011מע/ מק/  שינוי
 59/ 8919מע/ מק/  שינוי
 9011ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 יפיע   .יישוב: 

 X: 225700קואורדינטה 
 Y: 731500קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
, 15, 65 - 50, 56 - 55, 9: חלקות במלואן 59991: גוש
06 - 01 ,10. 
, 19, 16, 69, 66, 51, 8: חלקי חלקות 59991: גוש
19 ,00 ,16. 

 
 

 : מטרת התכנית
 : מערבית ביפיע ע"י-רה תכנון של שכונת מגורים דרום

 הסדרת מערך הדרכים.-5
 י קרקע בהתאם לתכנון דרכים המוצע.ייעוד הסדרת -6
 קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.-1

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מערכת דרכים.הסדרת -5
 לדרך משולבת ולשביל.  ממגורים לדרך,ייעוד שינוי -6
 מ מבני ציבור למגורים ולש.צ.פ.ייעוד שינוי -1
 מ ש.צ.פ למגורים ולדרך. ייעוד שינוי -0
 מבית קברות לש.צ.פייעוד שינוי -1
 קביעת זיקת הנאה.-9
 לש.צ.פ ולדרך משולבת. מדרך למגורים,ייעוד שינוי -9
 הוראות בנייה ופיתוח.קביעת -9

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5911111נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 10-9119111: טלפון

 1ציפורן  מבוא העמקים,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 10-9099191: טלפון 59111נצרת עילית 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  עמק הירדן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 21220 ג/: מפורטת מס'
 חמת גדר -פארק טבע ותיירות : שם התכנית

כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עמק הירדן מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 61665 ג/: מקומית ברמה מפורטת מס'
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל : איחוד וחלוקה

 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 הרשאותהיתרים או 
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 RP/ 50/ 42 שינוי

 8/ 6תממ/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 / ב55/ 1תמא/  כפיפות
 9101ג/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 66תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 5969ג/  כפיפות

 51/ 61תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 בקעת חמת גדר

 X: 762750קואורדינטה 
 Y: 730250קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .65 - 5: חלקות במלואן 51656: גוש

 

 : מטרת התכנית
, 8/ 6/ תכנון מפורט עבור פארק טבע ותיירות עפ"י תממ

 .1/ 6ומוקד פיתוח לשירותי נופש ומרפא עפ"י תממ/ 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
תכנון מחדש של שטח התכנית הקרוי חמת גדר כפארק 

 טבע ותיירות.
י קרקע ומתחמים לתיירות ומלונאות, חניון ייעודקביעת 

קמפינג ללינת לילה, גן לאומי, שמורת טבע, אתרי 
רחצאות רומיים, בית עתיקות המיועדים לשימור )מ

כנסת והתיאטרון(, אזורי חניון, דרכים, שצ"פ, מתקנים 
 הנדסיים וגן ציבורי.

י הקרקע, ייעוד קביעת הנחיות והוראות מפורטות לעניין 
 התכליות והשימושים בשטח התכנית.

 קביעת מתחמים לשימור ומבנים לשימור.
 קביעת הנחיות והוראות לשימור.

 סביבתיות.קביעת הנחיות והנחיות 
 קביעת הנחיות לגבי מקורות המים.

 ארזת שטח לגן לאומי/ שמורת טבע.
ייעוד קביעת פירוט התכליות והשימושים המותרים לכל 

 קרקע.
 קביעת הוראות בנייה, גם לשלבי הביניים.

 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בנייה.

לשימור מרחצאות, בית כנסת הגדרת מתחמי עתיקות 
 ותיאטרון.

 הגדרת מתחמים ומבנים מהמאה העשרים לשימור.
 מתן הנחיות לפיתוח תשתיות.

 קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יעוניין בקרקע, בבנמ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5911111נצרת עילית  68ק מחוז הצפון, מעלה יצח
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 10-9119111: טלפון

 : עמק הירדן, טלפוןבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
10-9919919 

 

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

ות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנ
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  מגדל העמק
 09946 ג/: הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס'

 הגדלת זכויות בנייה ק. היסוד מ. העמק: שם התכנית
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בדבר דחיית תכנית מפורטת  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה  51119 ג/: מס'

ובילקוט הפרסומים  69/11/6110בעיתונים בתאריך 
 .66/10/6110, בתאריך 6955, התשסד, עמוד 1686

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 591ג/ במ/  שינוי
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 מגדל העמק.יישוב: 

 

 : גושים וחלקות
 .90: חלקות במלואן 59911: גוש

 

 : מטרת התכנית
לתוספת בנייה התווית מסגרת תכנונית לשינוי זכויות ה

מ' לקו בנים  1ן קיים, שינוי קו בנין קדמי מקו בנין ילבני
 מ'. 5.1

הגדלת אחוזי בנייה וקביעת תנאים והגבלות לבניית 
 תוספת למבנה קיים.

 

הועדה המחוזית : התכנית האמורה נמצאת במשרדי
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי, 10-9119111: טלפון 5911111
 ,מגדל העמק, מגדל העמקבנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 19-9119951: טלפון
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר
 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי : גבעות אלונים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'

 06494 ג/
 שפרעם -מרכז למסחר ומשרדים : שם התכנית

כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
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גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 58911 ג/: מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 9161ג/  שינוי
 59801גנ/  שינוי
 8119ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שפרעם   .יישוב: 

 X: 744375קואורדינטה 
 Y: 218075קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .58: חלקות במלואן 51159: גוש
 .61: חלקי חלקות 51159: גוש

 

 : מטרת התכנית
 מטרת התכנית המוצעת להוסיף זכויות בנייה לחניון,

מסחר ומשרדים וכן להוסיף שימושים לאולם אירועים 
 ובידור.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . תוספת זכויות בנייה לשטחי שירות בקומת מרתף,5

 בנייה בקומת המרתף לצורכי חניה.אחוזי  511%-מאפס ל
מ : מעל פני הקרקע . שינוי זכוית בנייה לשטח עיקרי,6

 שטח עיקרי במצב מוצע. 88%-~% במצב מאושר ל91
-מ: . שינוי זכויות בנייה לשטח שירות, מעל פני הקרקע1

 שטח שירות במצב מוצע. 60%-במצב מאושר ל 11%
במצב מאושר  561%מ בנייה . סה"כ שינוי בזכויות ה0
 במצב המוצע. 661%ל 
תוספת קומת מרתף במצב : . שינוי במס' הקומות1

מעל פני הקרקע אין שינוי במס' הקומות המוצע.  המוצע.
 11מ' במצב המאושר ל  60 -שינוי בגובה בנין המותר מ

 מ' במצב המוצע.
 אולם אירועים ובידור.: . תוספת שימושים ל9

 

ת, בימים ובשעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכני
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים  ממועד פרסומה
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5911111נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 10-9119111: טלפון

 ,גבעות אלונים, שפרעםבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 10-8116159: טלפון

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  הגליל המרכזי
: הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'הודעה בדבר 

 21006 ג/
 הקמת בית עלמיין צבאי אזרחי ירכא: שם התכנית

כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
תכנית מתאר הגליל המרכזי מופקדת בנייה לתכנון ול

 61509 ג/: מקומית מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 1988ג/  שינוי
 51916ג/  שינוי

 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 6/ 8/ 6תממ/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 58תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ירכא.יישוב: 

 X: 219200קואורדינטה 
 Y: 761350קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .91, 66, 59 - 51: חלקי חלקות 59988: גוש
 .5: חלקי חלקות 59811: גוש

 

 : מטרת התכנית
 עלמין צבאי ואזרחי.מחקלאי לבית ייעוד  שינוי 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 להקמת בית עלמין צבאי ואזרחיייעוד  שינוי 

 ייעוד קביעת תכליות המותרות לכל 
 קביעת הוראות בנייה

 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי הועדה יבע

 5911111נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 10-9119111: טלפון
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 ,עכוהגליל המרכזי, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 10-8856965: טלפון

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  מעלה נפתלי
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'

 21240 ג/
 משטח חקלאי למסחר.ייעוד  שינויי : שם התכנית

כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 61615 ג/: מקומית מס'
 וחלוקהללא איחוד : איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 991ג/  שינוי
 59911ג/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 בית ג'ן   .יישוב: 

 X: 235500קואורדינטה 
 Y: 762950קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .68, 60, 61, 9: חלקי חלקות 58151: גוש

 

 : מטרת התכנית
 דרך משולבת וש.צ.פ, משטח חקלאי למסחר, ייעודשינויי 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 ,חקלאי למסחר. דרך משולבת וש.צ.פמשטח ייעוד שינויי 

 קביעת הוראות וזכויות בנייה.
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה.

 קביעת שימושים ותכליות.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91גדות תוך לחוק, רשאי להגיש התנ 511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5911111נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 10-9119111: טלפון

 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 10-8899111: טלפון 60816חא תרשי-מעלות

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 אדריכל מ"מאלכס שפול, 
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון 
 
 

  מחוז  דרום
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  גלילית מחוז הדרום
: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'

0/ 12/ 010/ 066 
תוספת חומרים למסוף כימיקלים : שם התכנית

 )בתחום מכלל אשקלון של חב' קצא''א(
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 599 /515 /16 /0: 'מקומית מס

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : היתרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכניתמספר  סוג היחס
 519/ 515/ 16/ 0 שינוי
 599/ 515/ 16/ 0 שינוי
 595/ 515/ 16/ 0 שינוי
 511/ 515/ 16/ 0 שינוי
 515/ 16/ 0 שינוי

 6/ 6/ א/ 51תמ"א/  כפיפות
 על שינוייה 51תמ"א/  כפיפות
 5/ ב/ 10תמ"א/  כפיפות
 6/ א/ 19תמ"א/  כפיפות
 55/ 0תת"ל/  כפיפות

 

 : בתכנית ומקומםהשטחים הכלולים 
 מכלל אשקלון של חב' קצא"א

 Y   951.111 –קואורדינטה מערב מזרח 
 X   510.611 –קואורדינטה דרום צפון    

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .60: חלקי חלקות 5001: גוש
 .61, 61, 59, 59, 6, 5: חלקי חלקות 5866: גוש
 .61 - 61, 59 - 9, 6: חלקי חלקות 5861: גוש
 .59 - 59: חלקי חלקות 5869: גוש

 

 : מגרשים
 519/ 515/ 16/ 0בהתאם לתכנית  56, 55, 9, 5
 511/ 515/ 16/ 0בהתאם לתכנית  51, 8, 9, 0
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 : מטרת התכנית
 יצירת מסגרת תכנונית לתוספת חומרים לייבוא, איחסון

וניפוק במסוף הכימיקלים בתחום מכלל אשקלון של חב' 
קצא"א, ותוספת נקודות פריקה וטעינה בנמל הפתוח 

 ובמעגנה.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 קרקע. ייעוד א. שינוי 

 ב. תוספת שימושים מותרים
 ג. קביעת הנחיות ומגבלות בנייה. 

 ד. קביעת תנאים לקבלת היתר בנייה.
 למניעת מטרדים וזיהום סביבה.ה. קביעת אמצעים 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע"ד, 9996ובילקוט הפרסומים  59/51/6151

 .59/18/6151, בתאריך 606עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

הועדה המקומית : כן במשרדי. ו19-9691981: טלפון
 : טלפון ,אשקלון 9אשקלון, הגבורה בנייה לתכנון ול

בנייה מחוזית לתכנון ול -. ועדה מקומית 19-9986111
 : טלפון 90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9691981
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של רנטהאינט
 
 

 
 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  אילת

 244 /19 /2: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 אילת -מגרשי פולו וגולף: שם התכנית

כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
: אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'בנייה לתכנון ול

6/ 11/ 611 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 581/ 11/ 6 שינוי
 611/ 11/ 6 שינוי
 18/ 515/ 16/ 6 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 צפון העיר אילת, אילתיישוב: 

 X 589811קואורדינטה 
 Y 185511קואורדינטה 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 
 

 : גושים וחלקות
 לא מוסדר.

 .01191, 01198, 01191: גושים בחלקיות
 

 : מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית לחלוקה מחדש בין שטחי הפולו 
והגולף מבלי לשנות את סך השטחים בתוכניות 

קרקע מתארי למגורים במקום  ייעודהמאושרות. שינוי 
 שטחי הפולו.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מחודשת בין א. איחוד תכניות הפולו והגולף וחלוקת 

 שטחים אלו מבלי לשנות סה"כ שטחי בנייה.
 קרקע מתארי למגורים במקום שטחי הפולו. ייעודב. קביעת 

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 : ןטלפו 90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9691981

אילת   5אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו
 19-9199550: טלפון

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  אילת
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'

2/ 19/ 200/ 40 
שכ'  944מבנה צמוד קרקע במגרש : שם התכנית

 אילת - 9שחמון, רובע 
כנון לחוק הת 98 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
: אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'בנייה לתכנון ול

6/ 11/ 650/ 15 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : היתרי בנייה והרשאות
 או הרשאותהיתרים 

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 059/ מק/ 6 שינוי
 650/ 11/ 6 שינוי
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 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
דרך הבשמים, שכ' שחמון, , אילת: מרחב תכנון מקומי

 , אילת 9רובע 
 X 581011קואורדינאטה   
 Y 191991קואורדינאטה   

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 .50: חלקות במלואן, מוסדר, 01568: גוש

 

 : מטרת התכנית
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה במגרש המיועד למגורים א'.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וחדר מכונות 5

 מ' מגבול מגרש.  5מ', מוצע  6בלבד, מאושר 
 191מ''ר, מוצע  591 -מאושר : . תוספת זכויות בנייה6

מ"ר מתחת למפלס  511מ"ר מהם  591מ"ר. תוספת 
 הכניסה הקובעת. 

 . 1. תותר בניית החניה המקורה עד קו בניין 1
+,  91.61+, מוצע  90.11+ מאושר  1.1 . שינוי מפלס0

 מ'. 1.91שינוי של 
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
נוני אחר הרואה ין או בכל פרט תכיהמעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 91תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 

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

 : טלפון 90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 19-9691981

אילת   5אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו
 .19-9199550: טלפון

 

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

התנגדויות לתכנית )סדרי נוהל בבנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  אילת
: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'

2/ 19/ 200/ 04 
 9שכונת שחמון רובע  049מגרש : שם התכנית

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
בדבר אישור תכנית  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 01/ 650/ 11/ 6: מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 650/ 11/ 6 שינוי
 059/ מק/ 6 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 9שחמון, רובע , 69דרך התבלינים : אילת רחוביישוב: 
 אילת.

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .99: חלקות במלואן 01511: גוש
 .519 - 511: חלקי חלקות 01511: גוש

 X: 193135קואורדינטה 
 Y: 383360קואורדינטה 

 

 : מגרשים
 650/ 11/ 6 בהתאם לתכנית 599

 

 : מטרת התכנית
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המאפשרת תוספת 

 . 599זכויות בנייה בתא שטח 
הקבוע בתכנית  1.11 -התכנית משנה את מפלס ה

 הבינוי וזאת ללא שינוי הגובה האבסטולוטי 
המקורי, מאפשרת בניית  1.11 -המותר ביחס למפלס ה

 מרתף ומשנה קוי בניין עבור בריכת 
 שחיה וחצרות אנגליות.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
  -. תוספת זכויות בנייה 5
 מ''ר שטח עיקרי.  591: מאושר     

 מ''ר שטח שרות.  61
 מ''ר שטח שרות לחניה.  11

 569.11מ''ר שטח עיקרי )תוספת של  119.1: מוצע    
 מ''ר(. 
 מ''ר שטח שרות )ללא שינוי( 61
 שטח שרות לחניה )ללא שינוי(.  מ''ר 11

שינוי מפלס הכניסה הקובעת  - 1.11 -. שינוי מפלס ה6
 הקבוע בתכנית ללא שינוי הגובה האבסולוטי 

 המקורי.  1.11 -המותר ביחס למפלס ה    
 90.11: מאושר

  91.11: מוצע
שתי קומות : מאושר - 1.11 -. תוספת קומה מתחת ל1

 מעל מפלס הכניסה. 
שתי קומות מעל מפלס הכניסה וקומת תחת  :מוצע    

 . 1.11 -ל
יותר לבנות בריכות שחיה בקו בנין  -. שינוי בקוי בניין 0

ן יין תחתי לצורך חצר אנגלית כמצוימ'. יותר קו בנ 5של 
 בתשריט ונספח הבינוי. 

יותר להקים  -. הגדרת השטח המותר למצללות 1
 מ''ר(.  59.11מ''ר )תוספת של  99מצללות בשטח של 
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9901ובילקוט הפרסומים  51/51/6151

 .19/19/6151, בתאריך 9698
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

מקומית לתכנון ועדה : . וכן במשרדי19-9691981: טלפון
 : טלפון ,אילת 5אילת, חטיבת הנגב בנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9199550
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  אשדוד
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'

9/ 19/ 009/ 20 
 אשדוד -חוף הקשתות : שם התכנית

כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
: תכנית מפורטת מס'אשדוד מופקדת בנייה לתכנון ול

1/ 11/ 551/ 60 
 איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים : איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 551/ 11/ 1 שינוי
 91/ 515/ 16/ 1 שינוי
 515/ 16/ 1 שינוי

 

 : הכלולים בתכנית ומקומםהשטחים 
 חוף הקשתות, אשדודיישוב: 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 : גושים וחלקות
 65, 61, 58, 9, 9, 1: חלקה 6199, 6985, 6981: גוש 

 591, 81, 61, 61, 8, 0, 6: חלקה )חלק(
 

 : מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית למגרשים ומבנה קיים באזור 

לאזור משולב ייעוד חוף הים )"חוף הקשתות"(, וקביעת 
שפת הים ומסחר, אזור שפת הים, שצ"פ, דרך וחניה 

 הנחיות והוראות בנייה. -ציבורית
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי הועדה יבע

 : טלפון 90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9691981

 51אשדוד, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול
 19-9101110: טלפון 99511אשדוד 

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  באר שבע
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'

4/ 19/ 216/ 90 
ברח' אהרון  496במגרש מס' מגורים : שם התכנית

 , שכ' נווה מנחם באר שבע60מסקין 
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
: באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס'בנייה לתכנון ול

1/ 11/ 618/ 15 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

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

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 6119/ מק/ 1 שינוי וכפיפות
 96/ במ/ 1 שינוי וכפיפות 

 

 : ומקומםהשטחים הכלולים בתכנית 
 באר שבע  : מרחב תכנון מקומי

 95שכונת נווה מנחם, אהרון מסקין  119מגרש מס' 
 X 599161קואורדינאטה   
 Y 191961קואורדינאטה   

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .86: חלקי חלקות 511651/5: גוש
 .69: חלקי חלקות 511950: גוש

 

 : מגרשים
 6119/ מק/ 1בהתאם לתכנית  119

 

 : מטרת התכנית
הגדלת זכויות בנייה סגירת מרפסות וניצול עליית הגג 

 95בקומה ג' בבית מגורים מס'  9 -ו 9בדירות מס' 
 ברחוב אהרון מסקין. 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מ''ר 561 -. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית ב5

 : בקומה ג' כמפורט להלן 9 -ו 9עבור דירות מס' 
 
 



4201 ילקוט הפרסומים 6766, ד' באדר ב' התשע"ד, 6.3.2014 

 : 6דירה מס'     
 מ''ר עבור סגירת מרפסת.  59תוספת  -    
 מ''ר עבור עליית הגג.  06תוספת  -    

 

 :  4דירה מס'     
 מ''ר עבור סגירת מרפסת.  59תוספת  -    
 מ'ר' עבור עליית הגג.  06תוספת  -    
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 6
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.1

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה המעוניין בקרקע, 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 91תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 

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

 : לפוןט 90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 19-9691981

באר שבע, בגין מנחם בנייה הועדה המקומית לתכנון ול
 .19-9091919: טלפון ,באר שבע 6

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  רהט

: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
06/ 19/ 204/ 4 

 רהט 20שכונה  40מגרש : שם התכנית
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 9/ 601 /11 /59: מפורטת מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 6511/ מק/ 59 שינוי
 5/ 601/ 11/ 59 שינוי
 0/ 01/ 69 שינוי
 51/ 661/ 16/ 59 שינוי

 016/ 16/ 59 כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 , רהט90מגרש  65שכונה , רהטיישוב: 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .19: חלקות במלואן 511615/55: גוש
 .65 - 61: חלקי חלקות 511615/55: גוש

 

 : גושים ישנים
 .09: גוש ישן  - 09: גוש נוכחי

 X: 176258ואורדינטה 
 Y: 588728קואורדינטה 

 

 : מגרשים
 5/ 601/ 11/ 59בהתאם לתכנית  90

 

 : מטרת התכנית
תאי שטח בהסכמת הבעלים, שינוי  6-חלוקת המגרש ל

שכונה  90והגדלת זכויות בנייה למגרש מס' קוו בניין 
 רהט. 65

 

 : עיקרי הוראות התכנית
המרביים המותרים במגרש מס' בנייה קביעת שטחי ה -

 : מתוכם 511 % -)אזור מגורים א' ( ל 90
למטרות מגורים א' המהווים  91.11%: 905תא שטח    

 שירות 58.81%-שטחים עיקריים ו
למטרות מגורים א' המהווים  98.99%: 906תא שטח    

 שירות.  61.51%-שטחים עיקריים ו
 שינוי קווי בניין  עפ''י המסומן והמתואר בתשריט.  -
 . 91 % -הגדלת תכסית מרבית ל -
 קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.  -
 קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.  -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9995ובילקוט הפרסומים  11/55/6151

 .60/51/6151, בתאריך 999
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי19-9691981: טלפון 90511
 : טלפון ,הטררהט, בנייה ולמקומית לתכנון 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-8850990
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  חוף אשקלון

 921 /19 /9: הפקדת תכנית מפורטת מס'הודעה בדבר 
 יער כרמון: שם התכנית

כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
באר טוביה, שפיר, יואב, חוף אשקלון בנייה לתכנון ול

 161 /11 /9: מפורטת מס' מופקדת תכנית
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות
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 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 660/ 16/ 9 שינוי
 611/ 11/ 9 שינוי
 615/ 16/ 9 שינוי
 610/ 16/ 9 שינוי
 619/ 11/ 9 שינוי
 515/ 16/ 9 שינוי
 5/ 511/ 11/ 9 שינוי

 66תמא/  פירוט
 50תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שטחי יער בין צומת גבעתי, צומת הודיה עד יער חסה

 X 168,000קואורדינטה 
 Y 622,000קואורדינטה 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .599, 550, 19: חלקות במלואן 5181: גוש
 - 06, 01 - 19, 11 - 10, 69: חלקי חלקות 5181: גוש
01 ,511 - 551 ,551 - 566 ,595 - 596. 
 .01, 05, 18 - 19, 58: חלקות במלואן 5180: גוש
, 11 - 11, 15 - 61, 59 - 9: חלקותחלקי  5180: גוש
01 ,10 - 11 ,99. 
 .10 - 11, 15: חלקות במלואן 5181: גוש
 .01: חלקי חלקות 5181: גוש
 .19, 10: חלקי חלקות 5189: גוש
 .89: חלקי חלקות 5519: גוש
 .15 - 09, 06: חלקות במלואן 5505: גוש
 .16, 01, 1 - 5: חלקי חלקות 5505: גוש
 .65, 59, 51 - 55: ות במלואןחלק 6119: גוש
 - 59, 51 - 50, 51 - 8, 9 - 1: חלקי חלקות 6119: גוש
61 ,66 - 61 ,61. 
 .9 - 9, 6: חלקי חלקות 6995: גוש
 .19: חלקי חלקות 6996: גוש
 .55, 9, 0: חלקות במלואן 6991: גוש
 .56, 51, 9, 1: חלקי חלקות 6991: גוש
 .9, 0, 6: חלקי חלקות 6999: גוש
 .1: חלקי חלקות 6981: גוש
 .59, 9: חלקי חלקות 6995: גוש
 .56: חלקות במלואן 6996: גוש
 .00 - 01, 16 - 11, 61: חלקי חלקות 6996: גוש
 .59, 9: חלקות במלואן 6991: גוש
 .61, 61, 51 - 55, 1: חלקי חלקות 6991: גוש
 .5: חלקי חלקות 6998: גוש

 
 

 .5: חלקי חלקות 6991: גוש
 .50: חלקי חלקות 6991: גוש
 .59: חלקי חלקות 6819: גוש
 .59: חלקות במלואן 1195: גוש
 .58, 51, 55, 8 - 9: חלקי חלקות 1195: גוש
 .19, 61: חלקות במלואן 1196: גוש
 .01 - 19, 10, 60, 9 - 1: חלקי חלקות 1196: גוש
 .51, 56: חלקי חלקות 1191: גוש
 .51 - 8: חלקות במלואן 1190: גוש
 .9, 0: חלקי חלקות 1190: גוש
 .8: חלקות במלואן 1191: גוש
 .55, 9, 1: חלקי חלקות 1191: גוש

 

 : מטרת התכנית
 . 66. דיוק ופירוט יערות בהתאם להוראות תמא/ 5
 . הגדרת שטחים לחקלאות. 6
י נופש פעיל, מצפורים . קביעה ופיתוח של חניונ1

 ואנדרטאות.
 . שימור וטיפוח הנוף. 0

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 קרקע חקלאית ליער. ייעוד  . שינוי 5
 . דיוק גבולות היערות. 6
 . 66. פירוט התכליות המותרות ביער עפ''י תמא/ 1
י נופש פעיל, מצפורים . קביעה ופיתוח של חניונ0

 ואנדרטאות.
ת עיצוב לשטחים המיועדים . קביעת הוראות והנחיו1

 לפיתוח.
 . קביעת תנאים לביצוע התכנית. 9

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
 ימים 91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 : טלפון 90511באר שבע  0הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9691981

: טלפון ,באר טוביהבאר טוביה, בנייה מקומית לתכנון ול
שפיר, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 19-9111010

ועדה מקומית , 19-9119810: טלפון ,98055שפיר 
 ,98911ד.נ. שקמים מסמיה, מיקוד יואב, בנייה לתכנון ול

חוף בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 19 -9111911טלפון 
 19 -9999011 פון, טל99511אשקלון אשקלון, 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  יואב
: בדבר אישור תכנית מפורטת מס' הודעה

9/ 19/ 216/ 01 
משפ' ועלני יגאל, מושב נחלה, גוש : שם התכנית

  21חלקה  0964
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51 /619 /11 /9: 'מפורטת מס

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאות היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 619/ 11/ 9 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שקמים   : מרחב תכנון מקומי

 X 591811קואורדינאטה   
 Y 959111קואורדינאטה   

 

 : גבולות התכנית
 בקו כחול רצוף. כמסומן בתשריט

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .61: חלקות במלואן 5981: גוש
 .59: חלקי חלקות 5981: גוש

 

 : מטרת התכנית
שינוי חלוקה בין אזור המגורים בנחלה לבין האזור 

 החקלאי בנחלה, וקביעת קווי בנין. 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
. שינוי בחלוקה בין תאי השטח בנחלה )בין האזור 5

 החקלאי לאזור המגורים ביישוב כפרי(. 
 . קביעת קווי בניין בהתאם לגבול המוצע. 6
 . שינוי נקודתי לקו בנין קדמי. 1
 . קביעת שימושים מותרים ומגבלות בנייה.0
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע"ג, 9901ובילקוט הפרסומים  61/19/6151

 .19/19/6151, בתאריך 9156עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

הועדה המקומית : . וכן במשרדי19-9691981: טלפון
יואב. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים בנייה נון וללתכ

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 
 
 
 
 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  שמעונים
: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'

6/ 19/ 406 
 לולים חוות -קיבוץ צאלים : שם התכנית

כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
: שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס'בנייה לתכנון ול

9/ 11/ 108 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : היתרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 50/ 0תממ/  כפיפות
 / ת19תמא/  כפיפות
 5/ א/ 19תמא/  כפיפות
 61/ 116/ 16/ 9 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 מצפון לקיבוץ צאלים., שמעונים: מרחב תכנון מקומי

 X 510511קואורדינאטה   
 Y 198911קואורדינאטה   

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .5: חלקי חלקות  511588/5: גוש
 .9, 1: חלקי חלקות  511681/5: גוש
 .5: חלקי חלקות  511681/6: גוש
 .1: חלקי חלקות     011191: גוש

 

 : מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע 

 חקלאית במשבצת קיבוץ צאלים.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
. קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה 5

 חקלאית. עם זיקת הנאה למעבר רכב. 
בנייה בקרקע  . קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות6

 חקלאית.
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 1

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

כל  .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
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מנחם  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.5.2014 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  בגין 11, קומה 13, רמת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירון פרמינגר, עו"ד, מפרק

או. אר. זד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-410587-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הרברט  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.5.2014 ביום  תתכנס 
סמואל 15, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה אסולין, מפרק

פריים גלובל בע"מ
)ח"פ 51-284840-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
14.00, במשרדי המפרק, משרד  18.5.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
עו"ד כהן, סגלוב ושות', רח' ז'בוטינסקי 33, מגדל התאומים מס' 
1, קומה 5, 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 כהן, עו"ד, מפרק

ארגו לינק בע"מ
)ח"פ 51-240093-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' גבעת 
התחמושת 1, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו פרישתא, עו"ד, מפרק

ארגו פתרונות הדרכה בע"מ
)ח"פ 51-308643-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' גבעת 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 91תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 

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

. 19-9691981 טל 90511באר שבע  0הדרום, התקוה 
למשרדי ועדה מקומית לתכנון העתק ההתנגדות יומצא 

 .19-9988989 'טל ,שמעונים, שדרותבנייה ול
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר ו

 
 אבי הלר

 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז דרום 

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

ארטזיפ בע"מ
)ח"פ 51-330641-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קיבוץ  17.00, במשרדי החברה,  24.4.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
יראון, ד"נ מרום הגליל 13855, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן ניר, מפרק

דוטל שרותי הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-065681-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  אצל המפרקת,   ,9.30 27.4.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אבן גבירול 124, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר דליה אבן-להב, עו"ד, מפרקת

ד.כ. יזמות ובנייה בע"מ
)ח"פ 51-370789-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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התחמושת 1, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו פרישתא, עו"ד, מפרק

ע.א.ע.ס.ס החזקות בע"מ
)ח"פ 51-279645-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 16.00, במשרדי 
המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

סולל בונה הנפקות בע"מ
)ח"פ 52-003527-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2014, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רח' הירדן 
דוח  הגשת  לשם  התעופה,  שדה  קריית  סיטי,  איירפורט  1א, 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רונית רוזנצביג, מפרקת

נתיבי דרך ארץ )2006( בע"מ
)ח"פ 51-380472-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2014, בשעה 11.00, אצל המפרקת, רח' הירדן 
דוח  הגשת  לשם  התעופה,  שדה  קריית  סיטי,  איירפורט  1א, 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רונית רוזנצביג, מפרקת

אור של הובלות בע"מ
)ח"פ 51-298058-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 1.5.2014, בשעה 10.00, במשרד רומנו, ארנון ושות', 
דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,19 שאן  בית  רח'  ונוטריון,  דין  עורכי 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אילנה מירז-עזר, עו"ד, מפרקת

ש.ל.י תעשיות פלסטיק בע"מ
)ח"פ 51-179415-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,33 יפו  14.00, אצל המפרק, רח'  תתכנס ביום 6.5.2014, בשעה 
קומה 3, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מארון שוקייר, מפרק

אלקומב ציוד למעליות 2002 בע"מ
)ח"פ 51-330177-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,7.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אליהו איתן 15, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן פרוינד, מפרק

ג'מינא פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-378333-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ארבל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,7.5.2014 ביום  תתכנס 
21א, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדי פרץ, מפרק

מיקרופלו בע"מ
)ח"פ 51-376630-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
10.00, אצל המפרק, רח' מוצקין  7.5.2014, בשעה  תתכנס ביום 
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כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,23
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחמיה תנא, מפרק

ספגן השקעות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-207026-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שמחה  10.00, אצל המפרק,  7.5.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
הולצברג 5, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי פואד מוצאפי, מפרק

החברה הישראלית לועדי בתים משותפים בע"מ
)ח"פ 51-413432-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שינקין  10.00, אצל המפרק,  7.5.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
38, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר שוורץ, מפרק

ד.א.ג. משקאות בע"מ
)ח"פ 51-225225-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.5.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' נעמ"ת 22, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון גילפז, מפרק

חילב - החברה הישראלית לחסכון בחשמל בע"מ
)ח"פ 51-283141-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.5.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הקוקיה  
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,36

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

מרדכי סימון, מפרק

ברקפסט הפקות בע"מ
)ח"פ 51-417084-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  אצל המפרקת,   ,10.00 7.5.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  פרדס–חנה-כרכור,   ,7 הרופא  דרך 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

רוני )כץ( בת יאיר, מפרקת

ניס וידאו בע"מ
)ח"פ 51-466260-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.5.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' הרופא 
52א, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ביאטריס בר–מימון, מפרקת

ספידארק בע"מ
)ח"פ 51-353740-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
10.00, אצל המפרק, רח' מוצקין  7.5.2014, בשעה  תתכנס ביום 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,23
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחמיה תנא, מפרק

י.ד.נ.א. חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-203390-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.5.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' קידרון 18, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד אימחניצקי, מפרק

דר' ארנסטו גלזר בע"מ
)ח"פ 51-453152-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,7.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נחל ערוגות 2, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר ארנסטו גלזר, מפרק

אררוקס סחר ותעשיות בע"מ
)ח"פ 51-108258-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
טאגור  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,7.5.2014 ביום  תתכנס 
44, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל גויסקי, מפרק

ביזנס נט - מידע מקוון בע"מ
)ח"פ 51-285495-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הארץ,  קבוצת  במשרדי   ,11.30 בשעה   ,12.5.2014 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,21 שוקן  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריק בן יאיר, מפרק

הסעות מצפה רמון בע"מ
)ח"פ 51-383022-4(

)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 
התקבלה   ,1.11.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את כרים 

תובה, מכפר ג'ת הגלילית, 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.

 ,1.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל רו"ח אהובה שורק, גן תעשייה עומר, ביתן 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,10
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
כרים תובה, מפרק

לוי - חווה מדברית בע"מ
)ח"פ 51-260777-1(

)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 
התקבלה   ,1.11.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

לוי, 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.

 ,1.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל רו"ח אהובה שורק, גן תעשייה עומר, ביתן 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,10
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן לוי, מפרק

גרין רטור בע"מ
)ח"פ 51-476199-8(

)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 
התקבלה   ,1.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

גדעון חתוכה, מרח' מנחם בגין 11, 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.

 ,1.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גדעון חתוכה, עו"ד, מפרק
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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.

 ,1.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח'  מור,  רועי  עו"ד  המפרק,  כוח  בא  אצל   ,12.00 בשעה 
העצמאות 5, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל פנחס, מפרק

אודיזמה בע"מ
)ח"פ 51-338160-8(

)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 
התקבלה   ,14.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-9232347 טל'  גן,  רמת   ,16 שפירא  מרח'  זלישנסקי,  ישראל 

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.

 ,15.6.2014 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.

ישראל זלישנסקי, עו"ד, מפרק

מבריק פטרה חיצוב ושיווק שיש בע"מ
)ח"פ 51-311685-5(

)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 
התקבלה   ,17.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,71937 מודיעין  ד"נ  נריה,  מיישוב  גואלמן,  אבינעם 

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.

 ,17.6.2014 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.

אבינעם גואלמן, עו"ד, מפרק

גנור )י.ז.( נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-293542-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.10.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ירון  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

גנור, ת"ז 023529738, מרח' התיכון 57, 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.

 ,7.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ירון גנור, מפרק

ניחוח בהר לוטם בע"מ
)ח"פ 51-315541-6(

)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 
התקבלה   ,26.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף בן 

סימון, מלוטם, 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.

 ,15.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף בן סימון, מפרק

עינת נופש ותיירות בע"מ
)ח"פ 51-335012-4(

)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 
התקבלה   ,21.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל פנחס, 

אצל עו"ד רועי מור, ת"ד 725, חיפה 3100701, למפרק החברה.
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התקבלה   ,25.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתילדה 
האוס, 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.

 ,25.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
מתילדה האוס, מפרקת

יוסף עזריאל בע"מ
)ח"פ 51-453341-3(

)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 
התקבלה   ,24.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יוסף עזריאל, מרח' דה וינצ'י 19, 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.

 ,25.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יוסף עזריאל, עו"ד, מפרק

י. הלפרט ובניו בע"מ
)ח"פ 51-223504-5(

)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 
התקבלה   ,26.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

רועי כרמונה, מרח' מנחם בגין 65, 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.

 ,25.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 

אדמוני מנחם בע"מ
)ח"פ 51-145906-7(

)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 
התקבלה   ,23.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אריאל יפרח, ת"ז 039346713, מרח' יצחק שדה 17, תל אביב, טל' 

03-7521407, 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.

 ,23.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אריאל יפרח, עו"ד, מפרק

לורה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-216869-1(

)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 
התקבלה   ,31.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מאיה הדס, מרח' התע"ש 10, ת"ד 2082, כפר סבא 4442510, טל' 

072-2839418, 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.

 ,24.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
מאיה הדס, עו"ד, מפרקת

מגנטיק נט בע"מ
)ח"פ 51-293798-8(

)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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התקבלה   ,25.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
הירש, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 

08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,25.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורי הירש, מפרק

מסגריית איציק אומנות הברזל בע"מ
)ח"פ 51-241742-9(

)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 
התקבלה   ,26.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

יעקובוביץ, 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.

 ,26.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל עו"ד מנדל, רח' הרב אבידע 3, ירושלים, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
אברהם יעקובוביץ, מפרק

י.שמש סוכנות לביטוח )2001( בע"מ
)ח"פ 51-314086-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה 
שמש, 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.

 ,26.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 

סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי כרמונה, עו"ד, מפרק

ש. פאר - ב. נימני בע"מ
)ח"פ 51-478386-9(

)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 
התקבלה   ,23.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  ,64951 אביב  תל   ,10/8 רבין  כיכר  מרח'  ויגדור,  יוסי   עו"ד 

03-6094162, 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.

 ,25.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  ושות',  הרדי-בוגן  דין  עורכי  במשרד   ,17.00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי ויגדור, עו"ד, מפרק

אינפל בע"מ
)ח"פ 51-272668-8(

)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 
התקבלה   ,24.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 

פלד, מרח' נורדאו 13, נתניה, 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.

 ,25.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' הנוטע 3, נתניה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון פלד, מפרק

אורי הירש בע"מ
)ח"פ 51-088248-3(

)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 
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י.ג. עומגליה בע"מ
)ח"פ 51-442499-4(

)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 
התקבלה   ,25.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אורן מצגר, מרח' בן גוריון 2, 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.

 ,29.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  דין,  עורכי  ושות',  מצגר  נ.  במשרדי   ,10.00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן מצגר, עו"ד, מפרק

גן החלומות בזכרון יעקב בע"מ
)ח"פ 51-444022-1(

)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 
התקבלה   ,19.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס 
תורג'מן, מרח' חוגלה 5, זכרון יעקב, טל' 052-3440110, 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.

 ,30.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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.

איריס תורג'מן, מפרקת

אלעסלי את אבו שקרה בע"מ
)ח"פ 51-462970-8(

)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 

ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
שרה שמש, מפרקת

די.אפ.ווי. פט בע"מ
)ח"פ 51-409263-4(

)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 
התקבלה   ,26.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן 
פרידמן, מרח' אריה שנקר 5, הרצליה, טל' 09-9728024, 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.

 ,26.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  ברץ, בכתובת  לצר  כהן צדק  פרל  9.00, במשרדי  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
עידן פרידמן, מפרק

לימפיא בע"מ
)ח"פ 51-219000-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרגי 
ארביב, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 

08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,26.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

פרגי ארביב, מפרק
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 ,30.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עאהד אזברגה, מפרק

א. ליאן ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-450788-8(

)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 
התקבלה   ,24.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את באסם 
אזברגה, ת"ז 066192097, מרח' נוה שלום 22, לוד, 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.

 ,30.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
באסם אזברגה, מפרק

נגרית זאב קרץ בע"מ
)ח"פ 51-063970-1(

)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 
התקבלה   ,20.2.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
זאב  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 
קרץ, מרח' פנקס 26, קרית אונו, טל' 03-5357258, 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.

 ,30.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי פריידקס ושות', רואי חשבון, רח' קרליבך 
10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב קרץ, מפרק

התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוחמד 

עסלי, ת"ז 302476197, מת"ד 30075, כפר קרע, 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.

 ,30.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מוחמד עסלי, מפרק

אבו אסעיד ניהול מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-470355-2(

)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 
התקבלה   ,23.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויסאם 
טירה,   ,2243 ת"ד   ,52 אלשוהדא  מרח'   ,023372493 ת"ז  עיראקי, 

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.

 ,30.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ויסאם עיראקי, מפרק

דרייב ספא בע"מ
)ח"פ 51-415289-1(

)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 
התקבלה   ,24.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאהד 
אזברגה, ת"ז 037357027, מרח' נוה שלום 18, לוד, 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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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו 
פרי, מרח' פייבל 4, תל אביב, טל' 052-5376155, 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.

 ,1.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, במשרדי החברה, מלון הים האדום 6, אילת, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
זיו פרי, עו"ד, מפרק

רונן בר ייעוץ מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-423522-5(

)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 
התקבלה   ,14.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, 
רו"ח שחר בן אהרון, מרח' לוינסקי 39, 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 2.7.2014, 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.

שחר בן אהרון, עו"ד, רו"ח, מפרק

א.ב. דורמי קרקעות בע"מ
)ח"פ 51-285236-9(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 25.2.2014, התקבלה החלטה 
אורטל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
 ורוניק, מרח' ויצמן 24, נתניה, טל' 09-8874756, נייד 052-6825577,

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.

 ,8.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 

פרשר - קלין טק בע"מ
)ח"פ 51-394295-3(

)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 
התקבלה   ,24.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

משה גולדשלגר, מרח' החילזון 3, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2014, בשעה 
16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה גולדשלגר, עו"ד, מפרק

ג'י.בי.סי. פיתוח טכנולוגיה ירוקה בע"מ
)ח"פ 51-463727-1(

)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 
התקבלה   ,24.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5755380 טל'  גן,  רמת   ,3 החילזון  מרח'  גולדשלגר,  משה 

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 1.7.2014, בשעה 
16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה גולדשלגר, עו"ד, מפרק

מניגולד שירותים כלכליים )2003( בע"מ
)ח"פ 51-348315-6(

)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 
התקבלה   ,23.2.2012 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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התקבלה   ,23.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר 
גולוזר, משד' ח"ן 44, תל אביב, טל' 057-7620111, 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.

 ,14.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד אלעזר בר–אל, רח' מנחם בגין 7, קומה 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  18, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר גולוזר, מפרק

פ.י.ב. שירותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-371718-1(

)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 
התקבלה   ,26.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ירון  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
 ,054-4642421 טל'  נהריה,   ,33/2 היסוד  קרן  מרח'  בלידבלאו, 

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.

 ,20.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי עו"ד שאול שמחי, רח' דיזינגוף 50, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון בלידבלאו, מפרק

אינטרקומפיטל בע"מ
)ח"פ 51-323719-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 24.2.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירן שלום, 

משד' רגר 28, באר שבע, טל' 08-6539010, 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.

 ,24.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדי קרמר שפירא שניידר ושות', עורכי דין 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  ונוטריון, 

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

אורטל ורוניק, רו"ח, מפרקת

טורבו הפקות בע"מ
)ח"פ 51-302708-6(

)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 
התקבלה   ,10.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

מאיר בן–דור, מרח' ביאליק 15, 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.

 ,10.7.2014 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.

מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

ש.נ.ש ק סחר בע"מ
)ח"פ 51-329455-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 10.2.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מאיר בן–
 דור, מרח' ויצמן 24, נתניה, טל' 09-8874756, נייד 052-6825577,

למפרקת 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.

 ,10.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

מ. גולוזר בע"מ
)ח"פ 51-092089-5(

)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 
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שיש גטניו נתן באבן סטון גלרי בע"מ
)ח"פ 51-320444-6(

)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 
התקבלה   ,13.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,050-6787687 טל'  אונו,  קרית   ,7/65 האגוז  מרח'  שימן,  אייל 

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.

 ,15.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אייל שימן, עו"ד, מפרק

אשל שיווק )פיטוסי( בע"מ
)ח"פ 51-281547-3(

)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 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 
 ,1 קומה   ,1 המדע  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  פיטוסי,  אלברט 

רחובות, טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,16.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אברהם אלברט פיטוסי, מפרק

מ.ר.ט.י אב בע"מ
)ח"פ 51-468574-2(

)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 

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

לירן שלום, עו"ד, מפרק

טופ סיילס מכירות בדרך לפסגה בע"מ
)ח"פ 51-428328-2(

)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 
התקבלה   ,24.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית 

בן שלמה,  מת"ד 145, ד"נ הנגב, קיבוץ נירים, 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.

 ,24.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עמית בן שלמה, מפרק

איי.סי.טי-סמיוטקס בע"מ
)ח"פ 51-451829-9(

)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 
התקבלה   ,24.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרננדו 
דוידובסקי, ת"ז 011258142, מרח' רוז'נסקי 25/18, רחובות, 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.

 ,30.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רחובות,   ,4 עזרא  רח'  כהן,  דפנה  עו"ד  במשרדי   ,18.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
פרננדו דוידובסקי, מפרק
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 ,19.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

בייבי סטייל בע"מ
)ח"פ 51-365679-3(

)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 
התקבלה   ,14.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
סיף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

עבד אלכרים, 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.

 ,20.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
המשולש,  ערערה,  ראשי  רח'  המפרק,  במשרדי   ,13.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
סיף עבד אלכרים, מפרק

אירית מור בע"מ
)ח"פ 51-449022-6(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  לפקודת החברות 
כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19.2.2014, 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
88, מיקוד  ולמנות את עו"ד, רו"ח אמיר רשף, מקיבוץ שניר 

122500, טל' 054-6693315, 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.

 ,29.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אמיר רשף, עו"ד, רו"ח, מפרק

התקבלה   ,17.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
יריב  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

טליאס, מרח' גרשון שץ 33, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, במשרדי המפרק, רח' קרליבך 11, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
יריב טליאס, מפרק

גיא סעד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-411879-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אדוה עשור, מדרך מנחם בגין 132, 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.

 ,18.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אדוה עשור, עו"ד, מפרקת

א.ש. אריוס מערכות יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-320358-8(

)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 
התקבלה   ,19.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
פיני רובינשטיין, מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 
למפרק   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל'   ,52511 גן  רמת   ,12

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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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז 
גבאי, מרח' הרכבת 28, תל אביב, טל' 03-5600088, 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.

 ,30.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ארז גבאי, עו"ד, מפרק

עפרה חרמש בע"מ
)ח"פ 51-481106-6(

)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 
התקבלה   ,17.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפרה 

חרמש, מרח' הפועל 2, הרצליה, 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.

 ,1.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

עפרה חרמש, מפרקת

ווג קטלוג האופנה בע"מ
)ח"פ 51-312388-5(

)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 
התקבלה   ,13.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אומר לובושיץ, מרח' הנחושת 10, רמת החייל, תל אביב 6971072, 

טל' 03-6292623, פקס' 03-6292624, 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.

 ,13.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 

א.ה. מינט ייזום ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-470931-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוהד 
למפרק   ,054-6776296 טל'  אביב,  תל   ,173 דיזינגוף  מרח'  הרן, 

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.

 ,29.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אוהד הרן, מפרק

ציון בהלול החזקות בע"מ
)ח"פ 51-335550-3(

)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 
התקבלה   ,19.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ציון  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

בהלול, מרח' הנגר 22, הוד השרון, 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.

 ,30.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ציון בהלול, מפרק

רכב צריפין בע"מ
)ח"פ 51-408795-6(

)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 
התקבלה   ,12.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 



ילקוט הפרסומים 6766, ד' באדר ב' התשע"ד, 6.3.2014  4218

לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז גביש, מרח' משה שרת 
15/5, 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.

ארז גביש, מפרק

ארדן סוכנויות אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-400292-2(

)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 19.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז רייפנברג, מקרית 
למפרק   ,61850 אביב  תל   ,58083 ת"ד   ,4 מספר  מגדל  עתידים, 

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.

ארז רייפנברג, עו"ד, מפרק

סטפ יזמות והחזקות בע"מ
)ח"פ 51-354454-4(

)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 25.2.2014, התקבלה החלטה 
מת"ד  גולדשטיין,  זאב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

3002, חדרה 38130, 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.

זאב גולדשטיין, מפרק

סלנסקי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-340189-3(

)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 25.2.2014, התקבלה החלטה 

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

של החברה.
אומר לובושיץ, עו"ד, מפרק

דרור אורן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-305927-9(

)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 
התקבלה   ,17.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן 
למפרק   ,054-5686000 טל'  רעננה,   ,45 השחפים  מרח'  דרור, 

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.

 ,17.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורן דרור, מפרק

שפונדר 2002 בע"מ
)ח"פ 51-323023-5(

)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 14.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן שמחייב ו/או 
עו"ד ליאור לנדאו, מרח' ז'בוטינסקי 35, 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.

ראובן שמחייב, עו"ד, מפרק

א.ב.ג. רעיונית בע"מ
)ח"פ 51-282974-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.2.2014, התקבלה החלטה 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דוד אביעזר, מפרק

ג'יני יועצים פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-387005-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2014, התקבלה החלטה 
גבעת  מרח'  גיני,  אילנה  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

יואב 18, ראשון לציון, 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 גיני, מפרקת

סולכור חברה לשיווק וקניות בע"מ
)ח"פ 51-281654-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  של  מיוחדת  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מניות ושל הנושים של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2014, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי 
פישר, ת"ז 024403875, אצל כור תעשיות בע"מ, מרכז עזריאלי 3, 
 מגדל משולש, קומה 44, תל אביב 670231, טל' 03-6075107, פקס'

03-6075109, למפרק החברה.
צבי פישר, עו"ד, מפרק

איתא תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-075087-0(

)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 25.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נדב מאיוסט, מרח' 

קרן היסוד 22, קרית ביאליק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נדב מאיוסט, עו"ד, מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור סלנסקי, מרח' אודם 
3, קיסריה, 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.
ליאור סלנסקי, מפרק

לסט וורד טכנולוג'י בע"מ
)ח"פ 51-446259-7(

)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 25.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומרי אלוש, מרח' לוחמי 

גליפולי 46, 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.

עומרי אלוש, מפרק

לה סופלה 2008 בע"מ
)ח"פ 51-414325-4(

)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 25.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניקול רחל עמר, מרח' דודו 

דותן 2, נתניה, 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.

ניקול רחל עמר, מפרקת

אג'נדה ביוטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-335819-2(

)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 25.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אביעזר, מרח' התאנה 

4, חשמונאים, 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.
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שאמס אופנה 1995 בע"מ
)ח"פ 51-210064-5(

)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 16.6.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורן הלפרין, מרח' 
תל   ,33 קומה  העגול,  המגדל  עזריאלי,  מרכז   ,132 בגין  מנחם 

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.

אורן הלפרין, עו"ד, מפרק

מ.ג.ב ייזום נדל"ן )2011( בע"מ
)ח"פ 51-456770-0(

)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 20.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואב כספי, 
המגדל  עזריאלי,  מרכז   ,132 בגין  מנחם  מרח'   ,028656981 ת"ז 

המרובע, קומה 27, 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.

יואב כספי, עו"ד, מפרק

רוס בריקס בע"מ
)ח"פ 51-462469-1(

)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 22.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוסלן סטרלין, ת"ז 

320447592, מרח' ארונוביץ 80, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

טלרד החזקות בע"מ
)ח"פ 51-189354-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  של  מיוחדת  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מניות ושל הנושים של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2014, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי 
פישר, ת"ז 024403875, אצל כור תעשיות בע"מ, מרכז עזריאלי 3, 
 מגדל משולש, קומה 44, תל אביב 670231, טל' 03-6075107, פקס'

03-6075109, למפרק החברה.
צבי פישר, עו"ד, מפרק

צ'ק אאוט בע"מ
)ח"פ 51-377386-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.2.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  קרבר,  דקל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
המלאכה 21, פארק אפק, ראש העין, טל' 03-6543000, 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.

דקל קרבר, עו"ד, מפרק

ג'ונו טכנולוג'יס אינווסטמנטס 1 בע"מ
)ח"פ 51-403641-7(

)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 28.2.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  שטרן,  אורן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הגנים 16, דירה 29, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורן שטרן, עו"ד, מפרק



4221 ילקוט הפרסומים 6766, ד' באדר ב' התשע"ד, 6.3.2014 

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

שבתאי שורקי, מפרק

אר.אל ייני בע"מ
)ח"פ 51-468076-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הראל ייני, מרח' דן 12, ת"ד 

5592, קרית ביאליק, 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.

הראל ייני, מפרק

שרות מספר 1 בע"מ
)ח"פ 51-262421-4(

)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 2.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל שורקי, ת"ז 033691718, 

מרח' האורן 32, קרית אתא, 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.

גל שורקי, מפרק

שטר"מ טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-259708-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
2.2.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון אלאלוף, 
ת"ז 026712547, מרח' בית אלפא 12, קרית חיים, חיפה, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, לת"ד 5592, קרית ביאליק 27154.

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

רוסלן סטרלין, מפרק

מור נזקי צנרת 2000 )1997( בע"מ
)ח"פ 51-243094-3(

)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 27.1.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  קהת,  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,03-95333801 טל'  אביב,  תל   ,20671 ת"ד   ,10 הארבעה 

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 קהת, עו"ד, מפרק

ארמדילוקס בע"מ
)ח"פ 51-443059-4(

)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 2.2.2014, התקבלה החלטה 
יעל אלמליח, מרח' חזני  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

מיכאל 2, קרית מוצקין, 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.

יעל אלמליח, מפרקת

כביסקור שרות 2000 בע"מ
)ח"פ 51-302208-7(

)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 
2.2.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שבתאי שורקי, ת"ז 

001939081, מרח' האורן 32, קרית אתא, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שבתאי שורקי, מפרק

בלרן החזקות בע"מ
)ח"פ 51-283729-5(

)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 ובאסיפת נושים של החברה, שהתכנסו ביום 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,4.2.2014
את יואל רוזנטל, אצל חברת די.בי.אס.אי. השקעות בע"מ, רח' 

מדינת היהודים 85, הרצליה 4676670, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואל רוזנטל, מפרק

וולטנו בע"מ
)ח"פ 51-335984-4(

)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 ובאסיפת נושים של החברה, שהתכנסו ביום 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,4.2.2014
את יואל רוזנטל, אצל חברת די.בי.אס.אי. השקעות בע"מ, רח' 

מדינת היהודים 85, הרצליה 4676670, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואל רוזנטל, מפרק

סינטקט דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-411525-2(

)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 14.2.2014, התקבלה החלטה 
קורזן, מרח'  עו"ד אהרון  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

שמואל הנציב 28, 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.

שמעון אלאלוף, מפרק

ליאור - טק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-440102-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נניתנת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.2.2014, התקבלה 
אלאלוף,  ליאור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 300855038, מרח' בית אלפא 12, קרית חיים, חיפה, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, לת"ד 5592, קרית ביאליק 27154.

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

ליאור אלאלוף, מפרק

שבתאי ש. מוצרי חשמל בע"מ
)ח"פ 51-197211-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
2.2.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שבתאי שורקי, ת"ז 

001939081, מרח' האורן 32, קרית אתא, 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.

שבתאי שורקי, מפרק

כביסקור בע"מ
)ח"פ 51-137922-4(

)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 
2.2.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שבתאי שורקי, ת"ז 

001939081, מרח' האורן 32, קרית אתא, 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.
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הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה פינטו, מפרק

מרכז קאראטה פולג בע"מ
)ח"פ 51-233878-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה רוקח, ת"ז 059159947, 

מרח' הצורן 4, א.ת. חדש נתניה 4250604, 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.

משה רוקח, מפרק

א.ד.ע אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-299269-4(

)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 19.2.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פליק,  ליאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנמל 33, ת"ד 33647, חיפה, טל' 04-8555027, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור פליק, עו"ד, מפרק

גילתם משבים בע"מ
)ח"פ 51-223827-0(

)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 20.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל ויניצקי, ת"ז 58251737, 

מרח' אחד העם 33, אזור, 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.

אהרון קורזן, עו"ד, מפרק

שיש שחם המפרץ )1988( בע"מ
)ח"פ 51-129059-5(

)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 16.2.2014, התקבלה 
הרשקו,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 051521847, מרח' אהרונוביץ 12, קרית חיים, חיפה, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, לת"ד 5592, קרית ביאליק 27154.

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

יצחק הרשקו, מפרק

נוף גינון ופיתוח הצפון בע"מ
)ח"פ 51-224376-7(

)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 17.2.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבו רומי שוכרי, 
ת"ז 059448357, מת"ד 166, שכונה עליונה, כפר טמרה, 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.

אבו רומי שוכרי, מפרק

דורי ארם פרודוקסיונס בע"מ
)ח"פ 51-361115-2(

)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 18.2.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה פינטו, ת"ז 

011559473, מרח' שני 43, מודיעין, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
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מדימיק 2008 בע"מ
)ח"פ 51-419395-2(

)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 23.2.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף דה לוי, ת"ז 

050451996, מרח' אליהו ברלין 13, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף דה לוי, מפרק

טקלי הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-198565-7(

)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 2.2.2014, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודית 

ליס, ת"ז 056109960, מרח' השושן 7, פרדסיה, למפרקת החברה.
יהודית ליס, מפרקת

דורון סופר אחזקות ונכסים 2000 בע"מ
)ח"פ 51-293637-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ציונה,  נס   ,32 מירון  אליהו  מרח'   ,008014722 ת"ז  סופר,  דורון 

למפרק החברה.
דורון סופר, מפרק

קובי שפירא, חברת עורכי דין
)ח"פ 51-431881-5(

)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 9.2.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 

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

גיל ויניצקי, מפרק

מצוינות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-403233-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  חממי,  אפרת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
029322278, מרח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אפרת חממי, עו"ד, מפרקת

מיה מרכז רפואי והידרותרפי בע"מ
)ח"פ 51-438490-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  בראייר,  רן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביאליק 3, 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.

רן בראייר, עו"ד, מפרק

אתרי שלם בע"מ
)ח"פ 51-106099-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,23.2.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמי פולמן, משד' ממילא 

20, ירושלים, טל' 02-6470000, פקס' 02-6470001, 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.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן שמחייב, עו"ד, מפרק

גייד א בייק בע"מ
)ח"פ 51-457885-5(

)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 24.11.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  וייסבן,  אופיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
029411873, מרח' יגאל אלון 65, תל אביב 67443, 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.

אופיר וייסבן, עו"ד, מפרק

שירון מהנדסים יועצים )1988( בע"מ
)ח"פ 51-134955-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.12.2013, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, רו"ח שי עינת, מ"ר 27959, מרח' 

מנחם בגין 132, תל אביב, טל' 03-7711777, 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.

שי עינת, עו"ד, רו"ח, מפרק

ברודראנר בע"מ
)ח"פ 51-350790-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.12.2013, התקבלה החלטה לפרק 
מרח'   ,050258672 ת"ז  וייס,  ראובן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את 
ברקת 6, ת"ד 394, קדומים 4485600, טל' 09-7921461, 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.

מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
קרית   ,39 ירושלים  מרח'   ,028401719 ת"ז  שפירא,  יעקב  עו"ד 

אונו, למפרק החברה.
יעקב שפירא, עו"ד, מפרק

שלי )י.מ.( יבוא וסוכנויות מזון )2004( בע"מ
)ח"פ 51-361652-4(

)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 10.2.2014, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
יגאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אורבך, ת"ז 050712454, מרח' ורדית 17, באר יעקב, למפרק החברה.
יגאל אורבך, מפרק

איי.אייצ'.אס - אינטרנט שירותי אירוח בע"מ
)ח"פ 51-397724-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,19.2.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
קרית   ,2/7 הנרקיסים  מרח'   ,060876364 ת"ז  נרדיאה,  יוסי  את 

ביאליק, למפרק החברה.
יוסי נרדיאה, מפרק

מנשה אופנת דולר בע"מ
)ח"פ 51-264412-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2014, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
מנשה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
סולימאני, ת"ז 47522453, מרח' עכו 46, באר שבע, למפרק החברה.

מנשה סולימאני, מפרק

י.ד.ש. השקעות בשרון בע"מ
)ח"פ 51-362646-5(

)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 14.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן שמחייב ו/או 
עו"ד ליאור לנדאו, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, למפרק החברה.
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 אינטרגאמא סחר בינלאומי מיסודה של 
אינטר-גאמא חברה להשקעות בע"מ

)ח"פ 51-047804-3(

הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ובאסיפת הנושים של החברה הנ"ל, שהתכנסו ביום 16.2.2014, 
חיים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מזוז, ת"ז 056083512, למפרק החברה.
חיים מזוז, מפרק

ספיר מדיקל ישראל בע"מ
)ח"פ 51-276520-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,17.2.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר יהודה ג'אן לוק דוד, ת"ז 
011433653, מרח' לוחמי הגטאות 28, יהוד-מונסון, 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.

 שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

הדר טורג'מן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-264974-0(

)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 17.2.2014, התקבלה החלטה 
בת  מרח'  טורגמן,  שחר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גלים 9/21, אשקלון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

 שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

פרייספקטור בע"מ
)ח"פ 51-483225-2(

)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 

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

ראובן וייס, עו"ד, מפרק

חן חביב בע"מ
)ח"פ 51-347425-4(

)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 23.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל מזור, מרח' סוטין 

28, 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.

גיל מזור, עו"ד, מפרק

דלתא נובל לוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-348412-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי ירון, ת"ז 057812075, 

מרח' גלי תכלת 2, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי ירון, מפרק

בית אריזה יונתן בע"מ
)ח"פ 51-269164-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברטו קופרשמיט, 

מת"ד 42, קניון הגליל העליון, חצור הגלילית, 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.

אלברטו קופרשמיט, עו"ד, מפרק
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תסד - תיכון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-486354-7(

)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 19.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' פינסקר 20, 

נתניה, 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.

ינון מימון, מפרק

שני - אהרוני יזום והשקעות )2007( בע"מ
)ח"פ 51-396088-0(

)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 19.2.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  אהרוני,  מישאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

52601994, מרח' אמירים 31, סביון, 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.

מישאל אהרוני, מפרק

א.מ. אינפומול בע"מ
)ח"פ 51-230201-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מייק, עו"ד, מפרק

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  ברמן,  אליעזר  רז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השרון 4, הרצליה 46784, 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.

 שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

המדליק - שרותי הסקה חימום וקרור בע"מ
)ח"פ 51-187981-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2014, התקבלה החלטה 
פעילותה  את  שהפסיקה  לאחר  מרצון,  החברה  את  לפרק 
יצחק  עו"ד  ולמנות את   ,2012 ובכלל בחודש אפריל  העיסקית 
דהן, ת"ז 068936855, מרח' דורות ראשונים 1, 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.

יצחק דהן, עו"ד, מפרק

לג'נד ה.ט בע"מ
)ח"פ 51-323655-4(

)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 19.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עומר גדיש, מרח' דרך 

אבא הלל 14, רמת גן 52506, 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.

עומר גדיש, עו"ד, מפרק
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קוראלון בע"מ
)ח"פ 51-244308-6(

)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 25.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים פינק, מרח' תובל 21, 

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.

חיים פינק, מפרק

קרן מלגות ע"י לשכת כרמל מס' 986 בני ברית חיפה 
)ע"ר 58-002712-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 1.12.2013, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד חלי דנקנר-כהן, משד' מוריה 50, חיפה, 

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.

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

חלי דנקנר-כהן, עו"ד, מפרקת

תירפז בע"מ
)ח"פ 51-066260-4(

)בכינוס נכסים והסדר לנושים(

הודעה על חלוקת דיבידנד שני וסופי

המשפט  בית  להחלטת  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי בנצרת במסגרת תיק פר"ק 36986-11-11, מיום 2.10.2013, 
מבצע הנאמן חלוקת דיבידנד שני ואחרון לנושי החברה מכוח 

הסדר הנושים.

לאחר חלוקה זו יושלם הליך הסדר הנושים של החברה.

ישראל בכר, עו"ד, נאמן

פור.אנ.סיקס בע"מ
)ח"פ 51-434375-5(

)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 23.2.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  דוידזון,  רינת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
038069282, מרח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, למפרקת החברה.

רינת דוידזון, עו"ד, מפרקת

גשרטק מולטימדיה בע"מ
)ח"פ 51-215508-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2014, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניסן מגיורא, משד' ממילא 20, 

ירושלים, טל' 02-6470000, פקס' 02-6470001, 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.

ניסן מגיורא, עו"ד, מפרק

סרס טלקום בע"מ
)ח"פ 51-472359-2(

)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 24.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי גולדשטין, אצל עו"ד 

רונן פריד, מרח' המדע 1, רחובות 76703, 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.

אבי גולדשטין, מפרק




