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 הודעה על כוונה למתן צו הרחבה 
)הסכם פיצוי מבצע "צוק איתן"(

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
צו  לתת  כוונתי  על  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ז-11957 
הרחבה לפי סעיף 25 לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי 
שמספרו   ,)2014 באוגוסט   3( התשע"ד  באב  ז'  מיום  הכללי 
ישראל  ממשלת  בין   ,7037/2014 הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס 
ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית 
החדשה, ושעניינו פיצוי לעובדים שנעדרו מעבודה בשל מניעה 

ביטחונית ובשל סגירת מוסדות חינוך במבצע "צוק איתן" 

י' באב התשע"ד )6 באוגוסט 2014(
)חמ 3-107-ה2(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ז, עמ' 63   1

העברת סמכויות
לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954

נשים,  עבודת  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
עזרא  לרויטל  מעביר  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ד-21954 
ולדקלה עשה אל דוקן, את סמכויותיי לפי סעיפים 9 ו–9א לחוק 

י' בסיוון התשע"ד )8 ביוני 2014(
)חמ 3-2191(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

י"פ התשס"ג, עמ' 2084; ק"ת התשע"ג, עמ' 966   1

ס"ח התשי"ד, עמ' 154   2

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

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' 12453/חיפה 
היום  הוצג  חיפה,  נפת  10855/חיפה(,  מס'  שומה  מגוש  )חלק 
למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר 
חיפה, רח' פל ים 15א, קומה 14, קריית הממשלה, חיפה, בעיריית 

חיפה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה, קריית הממשלה, חיפה 
ג' באב התשע"ד )30 ביולי 2014(

חיים לרדו 	
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר חיפה                                         

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' 
 ,)N-37( נגב   -  400961 רהט,   -  100651 אילת,   -  40186  ,40179
400651 - נגב )ואדי אל כליל 7(, הוצגו ביום כ"ו בתמוז התשע"ד 
הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך   )2014 ביולי   24(
המקרקעין אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, 

באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' 
התקווה 4, באר שבע, בעיריית רהט ובעיריית אילת 

כ"ו בתמוז התשע"ד )24 ביולי 2014(
רמי דמארי  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר הדרום  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב105/ב 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 2649, התש"ל, עמ' 2205, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של בניין ציבורי 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

בעלי  שכונת  קיים,  ציבורי  בניין  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
מלאכה, גוש 6187, חלקה 170 בשלמות, בשטח של 380 מ"ר 

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התשריט   העתק 
בני ברק, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

כ"ב בתמוז התשע"ד )24 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק                     __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

                   __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,353-0121889
הפרסומים 6798, התשע"ד, עמ' 5369, מוסרת בזה הוועדה 
 - )להלן  פרדס–חנה-כרכור  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של דרך 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

מ"ר,  כ–4,000  ששטחה  בפרדס–חנה-כרכור,  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 10073, חלק מחלקות 18, 19, 35, 57-52, 109, 

 181 ,180 ,173 ,172 ,163 ,157-143

כ"ב בתמוז התשע"ד )20 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

__________                   לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  כס/25/3/א, 
הפרסומים 2645, התש"ם, עמ' 2101, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6441, ח"ח 80; שטח החלקה:   
1,342 מ"ר -

ייעודשטח הפקעה )מ"ר(

שצ"פ271

דרך264

י"ג בסיוון התשע"ד )11 ביוני 2014(
)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא                     

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
פת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/8/1255א, 
הפרסומים 4075, התשנ"ג, עמ' 1229, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של שב"צ 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' דרך מנחם בגין, גוש 6320,   
ח"ח 291 )לשעבר חלקה 20 וח"ח 227(, בשטח של 4,041 מ"ר; 

הייעוד: שב"צ 

הוועדה  הפקיעה  זו  בהודעה  המתוארת  להפקעה  קודם   
שפורסמה  ההפקעה  מ"ר,   1,193 של  בגודל  קרקע  חטיבת 
ושתי   ,4530 עמ'  התשע"ג,   ,6586 הפרסומים  בילקוט 
ההפקעות יחד מפקיעות את חלקה 291 בגוש 6320 בשלמות 

כ"ב בתמוז התשע"ד )20 ביולי 2014(
יצחק ברוורמן)חמ 3-2(  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה                     __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

                   __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–11,635 מ"ר, המזוהה כגוש   
6582, חלק מחלקה 149 

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה רעננה                     

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/212/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3400, 
התשמ"ז, עמ' 210, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב סולד 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–48  ששטחה  ברעננה,  קרקע  חטיבת   
6587, חלק מחלקה 85 

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
                                                 יושב ראש ועדת המשנה

__________                              לתכנון ולבנייה רעננה
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/166/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2884, 
התשמ"ג, עמ' 770, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רעננה  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
 )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב 

יהודה הלוי 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–26  ששטחה  ברעננה,  קרקע  חטיבת   
6583, חלק מחלקה 221 

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה רעננה                     __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/2005, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4248, 
התשנ"ה, עמ' 220, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ, שב"צ ודרכים 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 
                    __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע ברעננה, המזוהה כגוש 6580, חלק מחלקה 262,   
ששטחה כ–604 מ"ר 

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
                                                יושב ראש ועדת המשנה

לתכנון ולבנייה רעננה 	

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/2000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, 
התשנ"א, עמ' 450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב ברנר 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע ברעננה, המזוהה כגוש 6586, חלק מחלקה 133,   
ששטחה כ–69 מ"ר 

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
                                                 יושב ראש ועדת המשנה

__________                              לתכנון ולבנייה רעננה
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
שהודעה  רע/45/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התשל"ה,   ,2076 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,702 עמ' 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רעננה 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של הרחבת רחובות חנקין והגולן 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע ברעננה, המזוהה כגוש 6580 -  

חלק מחלקה 146, ששטחה כ–106 מ"ר;  

חלק מחלקה 147, ששטחה כ–28 מ"ר   

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
                                               יושב ראש ועדת המשנה

__________                            לתכנון ולבנייה רעננה
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
שהודעה  רע/185/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התשמ"ו,   ,3368 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2890 עמ' 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רעננה 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של הרחבת רחובות מכבי והנגב 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 
                             __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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 ,449 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשט"ו, עמ' 176, ובהתאם לתכנית מס' ג/4427, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3537, התשמ"ח, 
בדבר  שהודעה  ג/במ/14,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,1208 עמ' 
עמ'  התשנ"ג,   ,4099 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2258
נהריה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6807, התשע"ד, עמ' 5705, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נהריה, מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בנהריה, המזוהה כגוש 18134 -  

חלק מחלקה 14, ששטחה 1,082 מ"ר;  

חלק מחלקה 15, ששטחה 1,426, מ"ר   

כ"ג בסיוון התשע"ד )21 ביולי 2014(
)חמ 3-4(

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נהריה  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

תיקון טעות
חזקה  ולקנות  בקרקע  זכויות  לרכוש  כוונה  על  בהודעה 
ו–7   5 סעיפים  לפי  לגביה,  חל  לא  לפקודה  5א  שסעיף  בקרקע 
שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקעה  לעניין   ,5077 עמ'  התשע"ד,   ,6793 הפרסומים  בילקוט 
 ,4 בסעיף  )חדרה(,   302-0118521 מס'  תכנית  מכוח  דרך  לטובת 

במקום שטחי ההפקעה אשר צוינו בהודעה צריך להיות:

שטח הפקעה )בדונם(חלק מחלקה"גוש

1002750 640

60 216

101 927

110 082

130 006

300 843

651 266

10031190 060

ייעוד הקרקע: דרך "

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' משמ/113)עח( 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 3675, התשמ"ט, עמ' 3497, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  חפר  עמק  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

 41  ,40  ,32  ,31 חלקות  חלקי  )לשעבר   8565 בגוש   11 חלקה   
בגוש 7972 וחלקי גושים )לא מוסדרים( 7989, 7990(, בשטח 

כולל של 28,580 מ"ר 

וניתן  הוועדה  במשרדי  נמצא  ההפקעה  תשריט  העתק 
לעיין בהם בלא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 2014(
)חמ 3-2(

רני אידן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק חפר                     __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
ג/191,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

                    __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  מרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחבי תכנון מקומי:
  שורקות, גלילית מחוז המרכז
 22 /792 הודעה בדבר הכנת תכנית מס': מח/

 שם התכנית: גן לאומי שמורת טבע חוף וים פלמחים
לחוק התכנון  77נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר הכנת תכנית מס' 1965 –התשכ"ה והבניה, 
 77 /797 מח/

 תחום התכנית:
קטע החוף, בין קיבוץ פלמחים לעיר אשדוד מהווה את 
החזית המערבית של שמורת טבע פלמחים ושמורת 

 חולות יבנה. רצועת החוף.
 

 מטרת התכנית:
שמורת טבע חוף וים  -מטרתה של תכנית גן לאומי 

ם הייחודי על משאביו פלמחים היא לשמור על חוף הי
הרבים תוך מענה ללחצי ביקוש לשטחים פתוחים, 

 ובעיקר לחופי רחצה במרכז הארץ הצפוף.
ייחודו של השטח מתבטא במאפיינים רבים ומגוונים של 

 טבע, נוף ותרבות, והם כוללים בין השאר:
רכס כורכר חופי, המהווה תופעה גיאולוגית נדירה בקנה 

 מידה עולמי.
מרוחקות שביניהן שטחי בתה חופית,  דיונות חול

 המתבססים בהתאם למידת נדידת החולות.
חוף ים רציף בנוף פתוח בעל טבלאות גידוד ומקטעים 
עשירים בצדפים. שרידים ארכיאולוגים, המנקדים כמעט 

 את כל השטח.
 

 גושים וחלקות:
 .4 - 7חלקי חלקות:  7202גוש: 
 .5 - 7חלקי חלקות:  7202גוש: 
 .7, 2חלקי חלקות:  7207גוש: 
 .03, 02, 72חלקי חלקות:  7204גוש: 
 .2חלקי חלקות:  7252גוש: 
 .22, 23, 20, 27, 2חלקי חלקות:  4297גוש: 
 .4 - 2חלקי חלקות:  4292גוש: 
 .74 - 70, 0, 2חלקי חלקות:  4920גוש: 
 .2חלקות במלואן:  4924גוש: 
 .0, 7חלקי חלקות:  4924גוש: 
 .5 - 0, 2חלקי חלקות:  4972גוש: 
 .5חלקות במלואן:  4979גוש: 
 .7 ,3, 2חלקי חלקות:  4979גוש: 
 .77, 70חלקי חלקות:  5774גוש: 
 .29, 27 - 25, 27 ,22חלקי חלקות:  5775גוש: 
 .2 - 2חלקי חלקות:  5773גוש: 
 .0 ,7חלקי חלקות:  5777גוש: 

 

 מטרת ההודעה :
 רות ונופש עבור גן לאומי.הכנת תכנית לביטול אזור תיי

 
 

 מחוז: מרכז, מרחבי תכנון מקומי:
  שורקות, גלילית מחוז המרכז

 הודעה בדבר תנאים למתן היתר בנייה
 שם תכנית: גן לאומי שמורת טבע חוף וים פלמחים

לחוק התכנון  72נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית לתכנון , כי 2935  –והבניה, התשכ"ה 

ולבניה מחוז המרכז קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר 
בנייה ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט 

 77 /797 של חלוקת קרקע בתחום תכנית מס' מח/
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

לעיר אשדוד מהווה את  קטע החוף, בין קיבוץ פלמחים
החזית המערבית של שמורת טבע פלמחים ושמורת 

 חולות יבנה. רצועת החוף.
 

 מטרת התכנית:
שמורת טבע חוף וים  -כנית גן לאומי מטרתה של ת

פלמחים היא לשמור על חוף הים הייחודי על משאביו 
הרבים תוך מענה ללחצי ביקוש לשטחים פתוחים, 

 הארץ הצפוף.ובעיקר לחופי רחצה במרכז 
ייחודו של השטח מתבטא במאפיינים רבים ומגוונים של 

 טבע, נוף ותרבות, והם כוללים בין השאר:
רכס כורכר חופי, המהווה תופעה גיאולוגית נדירה בקנה 

 מידה עולמי.
דיונות חול מרוחקות שביניהן שטחי בתה חופית, 

 המתבססים בהתאם למידת נדידת החולות.
תוח בעל טבלאות גידוד ומקטעים חוף ים רציף בנוף פ

עשירים בצדפים. שרידים ארכיאולוגים, המנקדים כמעט 
 את כל השטח.

 

 גושים וחלקות:
 .4 - 7חלקי חלקות:  7202גוש: 
 .5 - 7חלקי חלקות:  7202גוש: 
 .7 ,2חלקי חלקות:  7207גוש: 
 .03, 02, 72חלקי חלקות:  7204גוש: 
 .2חלקי חלקות:  7252גוש: 
 .22, 23, 20 ,27, 2חלקי חלקות:  4297גוש: 
 .4 - 2חלקי חלקות:  4292גוש: 
 .74 ,70, 0, 2חלקי חלקות:  4920גוש: 
 .2חלקות במלואן:  4924גוש: 
 .0 ,7חלקי חלקות:  4924גוש: 
 .5 - 0, 2חלקי חלקות:  4972גוש: 
 .5חלקות במלואן:  4979גוש: 
 .7 ,3, 2חלקי חלקות:  4979גוש: 
 .77, 70חלקי חלקות:  5774גוש: 
 .29, 27 - 25, 27 ,חלקי חלקות:  5775גוש: 
 .2 - 2חלקי חלקות:  5773גוש: 
 .0 ,7חלקי חלקות:  5777גוש: 

 

 בתנאים המוצעים:
. לא יינתנו היתרי בנייה בתחום התכנית בשטחים 2

 שאינם מיועדים לגן לאומי כפי שנקבע בתוכניות תקפות.
 חודשים בלבד. 3-, יהיה ל72. פרסום התנאים לפי סעיף 7
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הועדה  כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי:
 92המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה  וכן במשרדי:, 22-9722429טלפון:  77402רמלה 
קות, גבעת ברנר  גבעת ברנר מקומית לתכנון ולבניה שור

 וזמחוזית לתכנון ולבניה מח-ועדה מקומית, 32942
כל מעוניין, בקרקע, , 77402רמלה  92המרכז, שד הרצל 

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על יבבנ
לחוק להגיש ערר אל  72ידי התנאים, רשאי על פי סעיף 

, ירושלים 7המועצה הארצית לתכנון ולבניה קפלן 
 .27-3722593או  27-3722505, טלפון 92232

 
 

ןתכנו מקומי:  נס ציונה  מחוז: מרכז, מרחב 
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 

 א /702 נס/
 .1שם התכנית: משפחת אברמוביץ' / רח' סיני 

לחוק התכנון  227נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 א   /720 מקומית מס': נס/
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית היחססוג 
 2/ 2נס/  שינוי

 7/ 2נס/  כפיפות
 7/ 2נס/ מק/  כפיפות
 5/ 2נס/ מק/  כפיפות
 / ב7/ 2נס/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 2יישוב: נס ציונה רחוב: סיני 

 

 גושים וחלקות:
 .700חלקות במלואן:  0303גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד לצורך הסדרת מצב קיים כמפורט להלן: 

 והרחבת דרך. 7שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים א 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לייעוד מגורים א' 2

 ושטח להרחבת דרך.
 . קביעת הוראות וזכויות בנייה.7
 . קביעת זכויות מעבר.0

 

פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית
, התשעג, עמוד 3377ובילקוט הפרסומים  79/22/7220

 .22/27/7220, בתאריך 3220
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 77402רמלה  92לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 22-9722429טלפון: 
 טלפון:  72422נס ציונה  9ם ולבניה נס ציונה, הבני

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 22-9020222
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 70 /000 נת/
 ילין, נתניה-שם התכנית: פינוי בינוי מתחם קלישר

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 2935 –והבניה, התשכ"ה 

לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נתניה מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  .72 /522 מס': נת/
 לתכניות הבאות: המתייחסת

 מספר התכנית סוג היחס
 055נת/  שינוי
 7/ 422נת/  שינוי
 2/ ש/ 222נת/  שינוי
 2/ 055נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נתניה.

 רחובות: ילין, קלישר, גליקסון, פינס, ניסנבוים, יעבץ
 

 גושים וחלקות:
, 202 - 222, 222 - 225חלקות במלואן:  2737גוש: 
239 ,277. 
 .272, 237חלקי חלקות:  2737גוש: 
 .29, 9 - 2חלקות במלואן:  2725גוש: 
 .22חלקי חלקות:  2725גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שטח התכנית המיועד להתחדשות עירונית בהליך פינוי 

 תארית.יבינוי במסגרת תכנית מ
 

 עיקרי הוראות התכנית:
במטרה ליצור התחדשות  תאריתיכנית מקביעת ת .2

 עירונית ע"י פינוי בינוי באופן הבא:
קביעת יעודים ושימושים בתכנית: מגורים,  (א)

 דרכים, שצ''פ, שטח לבנייני ציבור.
 קביעת שטחם של היעודים. (ב)
קביעת השטח הכולל המותר לבניה בכל ייעוד:  (ג)

קביעת זכויות בנייה הכוללים יחידות דיור, 
 שטחי בנייה וקומות:

 .337 -יח"ד 
 מ"ר. 70,025 -שטח בנייה עיקרי למגורים

 מ"ר. 3,345 -שטח בנייה עיקרי למבנה ציבור
קומות על עמודים כפולה/  75עד  -קומות 

 כפולה חלקית.
7.  

כנית זו מהווה מסגרת תכנונית ולא ניתן מכוחה ת .0
יגובש בשלב הכנת  להוציא היתרים. תכנון מפורט

 כניות בניין עיר מפורטת.ת
4.  

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  כל מעוניין
 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  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  222סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 טלפון:  77402רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 22-9722429

 47409נתניה  3מקומית לתכנון ולבניה נתניה, הצורן 
 29-2320272טלפון: 

 

תכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות ל
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .2929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 

 8 /71 /1 רצ/
 שם התכנית: פארק האגם

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 2935 –והבניה, התשכ"ה 

לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ראשון לציון מופקדת תכנית מפורטת 

   2 /72 /2 : רצ/מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9/ 72/ 2רצ/  שינוי
 72/ 2רצ/  שינוי
 22/ 72/ 2רצ/ מק/  שינוי
 22/ 72/ 2רצ/ מק/  שינוי
 72/ 2רצ/  שינוי
 2/ 2רצ/  שינוי

 225/ 2רצ/  כפיפות
 7/ 72/ 2רצ/ מק/  שינוי
 7/ 72/ 2רצ/ מק/  שינוי
 2/ 72/ 2רצ/  שינוי

 5/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 03תתל/  כפיפות
 0תמא/  כפיפות
 72/ 0תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 22תמא/  כפיפות
 242מח/  כפיפות
 27תמא/  כפיפות
 247מח/  כפיפות
 7/ 4תמא/  כפיפות
 4תמא/  כפיפות
 4/ 22תמא/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: ראשון לציון.

פארק האגם, מערב ראשון לציון בין שד' אבא אבן 
מדרום, שד' מרילנד ממערב  402מצפון, המשך דרך 

 ממזרח 72וכביש 
שד' אבא אבן, שד' מרילנד, רחוב המאה ועשרים, 

 .72ודרך  402המשך דרך 
 

 גושים וחלקות:
 .035 - 030, 032, 059חלקות במלואן:  0943גוש: 
 .032, 057, 779, 777חלקי חלקות:  0943גוש: 
 .7, 0חלקי חלקות:  0947גוש: 

 

 מטרת התכנית:
פיתוח אזור פארק האגם בראשון לציון כאזור תעשייה 
עתירת ידע, מלונאות, פארק הרפתקאות ושעשועים, 
אטרקציות, נופש, בידור, פנאי וספורט תוך שמירה על 

 נופי.האגם כערך סביבתי ו
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד משצ"פ, ספורט ונופש, חניון ודרכים 
למסחר ותעשייה עתירת ידע, מסחר ותיירות, מלונאות, 
 אטרקציות תיירותיות, שצ"פ, ספורט ונופש, תעלה/

מאגר מים, דרכים, חניונים עם טיפול נופי תחנת תדלוק, 
 מבני משק.

הוראות ומגבלות בנייה לכל ב. קביעת שימושים, זכויות, 
 ייעוד.

 ג. קביעת עקרונות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה.
 ד. התווית מערכת דרכים וחניות.

 ה. קביעת הנחיות לפיתוח ושטח ולתשתיות.
 ו. קביעת הנחיות והמלצות בנושא איכות הסביבה.

ז. קביעת הנחיות לתפעול אגם הסופרלנד ושמירה על 
 מפלס מימיו ואיכותם.

 מ'. 75-מ' ל 272-מ 72ח. שינוי בקו בנין לצד מערב בדרך 
 

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

וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית,
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  222סעיף 

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

 טלפון:  77402רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 22-9722429
ראשון  72ון ולבניה ראשון לציון, הכרמל מקומית לתכנ

 20-9547577טלפון:  75734לציון 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .2929 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר 
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רמלה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 

 ד /9 /1000 לה/
 שם התכנית: "שינוי ייעוד ממסחר לתעשיה 

 אזור תעשיה נשר"
לחוק התכנון  227נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –יה, התשכ"ה יוהבנ
 ד   /9 /2222 לה/מקומית מס': 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג9/ 2222לה/ מק/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב הר חרמון פינת הר גלבוע., יישוב: רמלה

 אזור התעשייה.
 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות:  4079גוש: 
 .3חלקי חלקות:  4022 גוש:

 

 מגרשים:
 / ג9/ 2222בהתאם לתכנית לה/ מק/  5
 / ג9/ 2222בהתאם לתכנית לה/ מק/  3

 

 מטרת התכנית:
הרחבת דרך, שינוי ייעוד משטח מסחרי לתעשייה 

 והאחדה תכנונית של מגרשים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
( 3)מגרש  563הרחבת דרך, שינוי ייעוד מגרשים 

 ייה.ממסחרי לתעש
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 3322ובילקוט הפרסומים  79/23/7220

 .72/23/7220, בתאריך 5422
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92יה מחוז המרכז, שד הרצל ילתכנון ולבנ

. וכן במשרדי: ועדה 22-9722429טלפון:  77402
רמלה,  9ה רמלה, מבצע משה ילתכנון ולבנימקומית 

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  חבל מודיעין
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 

0119099-474  
 14חלקה  9720גוש  -שם התכנית: פלאש תאורה 

 בא"ת חמ"ן
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 , כי במשרדי הועדה המחוזית 2935 –והבניה, התשכ"ה 
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית 

 
 
 

לתכנון ולבניה חבל מודיעין מופקדת תכנית מפורטת 
 7 -תשריט  27 -גרסת: הוראות  2229299-474מס': 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 25/ 422גז/ מק/  שינוי
 22/ 422גז/ מק/  שינוי
 03/ 422חמ/ מק/  שינוי
 77/ 422גז/ מק/  שינוי

 22/ 422גז/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חמ"ן א"ת ,יישוב: חבל מודיעין

 

 גושים וחלקות:
 .24חלקות במלואן: , מוסדר, 9705גוש: 

 

 מגרשים:
 03/ 422בהתאם לתכנית חמ/ מק/  37

 

 מטרת התכנית:
תוספת קומת מסד בחלל שנוצר מתחת למבנה  .2

 קיים בהיתר.
תיקון קו בניין תת קרקעי בפינה הדרומית מזרחית  .7

 מ' )מצב קיים(. 0.2של המבנה עד 
2.  

 התכנית:עיקרי הוראות 
תוספת קומת מסד בחלל שנוצר, בצמוד למרתף  .2

כתוצאה החניה המאושר בהיתר מתחת למבנה, 
גובה החלל המוצע  מטופוגרפיה נתונה של השטח

 מ"ר. 7205מ' נטו לצורך אחסנה בלבד ושטחו  0.02
תיקון קו בניין תת קרקעי בפינה הדרומית מזרחית  .7

 מ' )מצב קיים( 0.2של המבנה עד 
2.  

מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל 
 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  32תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  222סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 טלפון:  77402רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 22-9722429

שהם  22מקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין, מודיעים 
 20-9777227טלפון:  70222

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .2929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 רות יוסף
 ולבניה יו"ר הועדה המחוזית לתכנון

 מחוז מרכז 
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  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נהריה
 :'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 71187 ג/
הגדלת צפיפות ותוספת זכויות בנייה, שם התכנית: 

 , נהריה12בן גאון 
לחוק התכנון  227נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   72227 ג/: 'מס מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 7/ 52/ 02תרשצ/  שינוי
 22725ג/  שינוי
 54ג/  שינוי
 252ג/  שינוי

 05תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נהריה   .

 

 גושים וחלקות:
 .73חלקות במלואן:  29592גוש: 
 .222, 00חלקי חלקות:  29592גוש: 

 X: 209850קואורדינטה 
 Y: 770075קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 יח"ד בשתי קומות. 4הקמת 

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
הגדלת צפיפות, תוספת זכויות בנייה וקביעת הוראות 

 בנייה.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3775ובילקוט הפרסומים  24/24/7224

 .72/20/7224, בתאריך 4522
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  79 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק

ועדה  :וכן במשרדי. 24-3522555טלפון:  2750225
-24מקומית לתכנון ולבניה נהריה,   נהריה  טלפון: 

ות ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ, 9279277
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של
 
 
 
 
 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נהריה
 71772 ג/:'מס תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 
, 27הגדלת אחוזי בנייה, רח' וולפסון שם התכנית: 

 נהריה
לחוק התכנון  227נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   72773 ג/: 'מס מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 220ג/ במ/  שינוי
 22725ג/  שינוי
 252ג/  שינוי

 9/ 7תממ/  כפיפות
 05תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 07רחוב: וולפסון  יישוב: נהריה

 

 גושים וחלקות:
 .23חלקות במלואן:  22232גוש: 
 .27חלקי חלקות:  22232גוש: 

 X: 209500קואורדינטה 
 Y: 768425קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 , נהריה.07הגדלת אחוזי בנייה רח' וולפסון 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .22%-הגדלת זכויות בנייה ב
 יחידות הדיור.הגדלת הצפיפות ומס' 

 הגדלת מס' הקומות והגובה.
 .5מ' במקום  4.5 -הקטנת קווי בניין צידי ואחורי ל

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3792ובילקוט הפרסומים  22/24/7224

 .74/24/7224, בתאריך 5225
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  79ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק לתכנון 

ועדה  :וכן במשרדי. 24-3522555טלפון:  2750225
 טלפון:  ,מקומית לתכנון ולבניה נהריה, נהריה

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 24-9279277
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עכו
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 19924 ג/:'מס מפורטת
, 2הגדלת זכויות בנייה ברחוב הפשוש שם התכנית: 

 עכו.
לחוק התכנון  227נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

מתאר תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   29974 ג/: 'מס מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 9730ג/  שינוי

 20תמא/  כפיפות
 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 . 3יישוב: עכו רחוב: פשוש 

 

 גושים וחלקות:
 .222חלקות במלואן:  22240גוש: 
 .727חלקי חלקות:  22240גוש: 

 X: 207975קואורדינטה 
 Y: 761075קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הגדלת זכויות בנייה לצורך מתן לגיטימציה למבנה 

 מגורים קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדרת זכיות בנייה ) אחוזים וקווי בניין(. 

 הגדלת תכסית. 
 הגדלת גובה החנייה והמרתף.   

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3752ובילקוט הפרסומים  27/27/7224

 .25/27/7224, בתאריך 0377
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  79ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק לתכנון 

 ועדה  :וכן במשרדי. 24-3522555טלפון:  2750225
 

 טלפון:  ,עכו 05מקומית לתכנון ולבניה עכו, ויצמן 
ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 24-9953222

 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע
 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  בקעת בית הכרם
 71192 ג/ :'מס הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 הרחבת שכונת מגורים צפונית  שם התכנית:
 לישוב בענה

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,2935 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןלתכנון ולבניה 
מופקדת תכנית  לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם

   72297 : ג/'מפורטת מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 25472ג/  שינוי
 2057ג/  כפיפות
 3734ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ביענה.

 צפונית לישוב בעינה
 X: 226275קואורדינטה 
 Y: 759750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .57, 55 - 54חלקי חלקות:  22970גוש: 
 .2חלקות במלואן:  22974גוש: 
 .52, 7חלקי חלקות:  22974גוש: 
 .74 - 70, 72חלקי חלקות:  22975גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הרחבת שטח המגורים בצפון הישוב בענה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת אזור מגורים ב', שפ"פ והתווית דרכים.2
 . קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.7
 . קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה.0
 . קביעת שצ"פ לאזור מגורים.4
 . הנחיות בינוי.5
 . הנחיות לעיצוב אדריכלי.3
. קביעת הוראות פיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים 7

 וכו. גז, חשמל, תקשורת, ניקוז, בינוי, דרכים, כגון:
 . קביעת השלבים וההתניות לביצוע.2

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  222סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
המחוזית לתכנון ולבניה הועדה  תונים, למשרדייבע

 2750225נצרת עילית  79מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 24-3522555טלפון: 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם,   
 24-9522390כרמיאל  טלפון: 

 

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

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

 .2929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המרכזי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 

 70090 ג/ :'מס מפורטת
 שינוי ייעוד למסחר, מבנים  התכנית:שם 

 ומוסדות ציבור, ג'וליס
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,2935 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מופקדת תכנית מפורטת  לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
   72595 : ג/'ברמה מפורטת מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 7245ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .יישוב: ג'וליס
 X: 216500קואורדינטה 
 Y: 760700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .79חלקות במלואן:  22442גוש: 
 .222, 22, 72 - 77חלקי חלקות:  22442גוש: 
 .54 - 50חלקות במלואן:  22442גוש: 
 .227, 227, 2חלקי חלקות:  22442גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 ג'וליס.-שינוי ייעוד למסחר, מבנים ומוסדות ציבור

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ג'וליס.-מבנים ומוסדות ציבור שינוי ייעוד למסחר ,

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  222סעיף 

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

טלפון:  2750225נצרת עילית  79הצפון, מעלה יצחק 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 24-3522555

 טלפון:  ,עכו ית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי,מקומ
24-9927372 

 

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

ה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית התכנון והבני
 .2929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 

 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  יקנעם עילית, יזרעאלים

 70821 ג/ :'מס כוללניתהודעה בדבר הפקדת תכנית 
 תכנית כוללנית, יקנעם עילית שם התכנית:

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,2935 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבניה מחוז הצפון
מופקדת תכנית  לתכנון ולבניה יקנעם עילית, יזרעאלים

   72232 : ג/'מתאר מקומית ברמה מפורטת מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 55ג/ במ/  שינוי
 797ג/  שינוי

 / ב07תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 07תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 04 תמא/ כפיפות
 0/ ג/ 22תמא/  כפיפות
 9/ 7תממ/  כפיפות
 0/ 02תמא/  כפיפות
 02תמא/  כפיפות
 22תמא/  כפיפות
 7/ א/ 02תמא/  כפיפות
 7/ א/ 02תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 04תמא/  כפיפות

 05תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 0תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 77תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 2תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .יישוב: יקנעם עילית

 X: 209000קואורדינטה 
 Y: 728000קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .30 -32, 55, 50, 07-77, 22חלקות במלואן:  22277גוש: 
 .32, 49, 07 - 00חלקי חלקות:  22277גוש: 
, 49 ,42, 74 - 23, 22 - 2חלקות במלואן:  22270גוש: 

77 ,74 ,73 ,72. 
, 45 - 40, 77, 75, 25 - 27חלקי חלקות:  22270גוש: 

50 ,39 - 72 ,70. 
 .04 - 07, 0 - 2חלקות במלואן:  22277גוש: 
 .02 - 02, 2, 3 - 5חלקי חלקות:  22277גוש: 
 .2חלקי חלקות:  22272גוש: 
 .0חלקות במלואן:  22279גוש: 
 .2, 0 - 7חלקות במלואן:  22222גוש: 
, 23, 24, 39, 32, 00 ,07חלקות במלואן:  22220גוש: 

22 ,92 ,97 ,95 ,99 ,220 ,222 ,229 ,220 ,225 ,227 ,
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229 ,272 ,270 ,275 ,272 ,202 ,200 - 205 ,207, 
202 ,242 ,247 ,244. 

, 52, 79 - 77, 72 - 27חלקות במלואן:  22224גוש: 
50 ,55 ,57 ,59 ,32 ,35 ,37 ,39 ,72 ,70. 

 .0חלקות במלואן:  22225וש: ג
 .03, 04 - 77, 22 - 2חלקות במלואן:  22223גוש: 
 .05, 73, 25 - 27חלקי חלקות:  22223גוש: 
 .27, 79, 72, 39, 33, 30חלקות במלואן:  22297גוש: 
 .40, 7 ,3, 7חלקי חלקות:  22297גוש: 
, 52 - 42, 03 - 02, 22 - 22חלקות במלואן:  22290גוש: 

72 ,22 ,20 ,27 - 222 ,227 ,224 - 224 ,222 ,205 ,
242 - 272 ,270 - 224 ,290 - 299 ,722 ,723 - 727 ,
729 ,722 ,720 ,723 ,722 ,772 - 745 ,747 - 772. 

, 30, 55, 50 ,57, 02 - 77חלקי חלקות:  22290גוש: 
33 ,202 ,292 ,297. 

, 92 - 73, 32 - 54, 47חלקות במלואן:  22294גוש: 
92 ,222 ,227 ,224 ,223 ,222 ,222 ,227 ,224 ,

223 ,222 ,272 ,277 ,274 ,273 ,272 ,203, 207 ,
209 ,247 ,244 ,257 - 723. 
 .204, 207, 202, 39חלקי חלקות:  22294גוש: 
 .3 - 2חלקות במלואן:  22295גוש: 
 .33, 32, 32, 23 ,25, 22 - 7חלקי חלקות:  22295גוש: 
 .2, 2במלואן: חלקות  22293גוש: 
, 25 - 72, 72 ,39, 40חלקות במלואן:  22297גוש: 

95- 222 ,225, 223 ,272 ,274 ,279 ,202, 207 ,
204 ,203 ,202 ,242 ,247 ,244 ,243 ,242 ,252 ,
257 ,254 ,253 ,252 ,232 ,237 ,234 ,233 ,232 ,
272 ,277 ,275 ,277 ,222 ,227 ,224 ,290 - 025. 
, 77, 74, 52, 50 - 77, 4 - 2במלואן:  חלקות 22292גוש: 

79, 22 ,20 ,222, 229 ,222, 227 ,229 ,274 - 279 ,
202 - 247 ,249 - 252 ,237 - 237 ,272 ,222 - 727 ,
724 ,723 ,722 ,722 - 702 ,742 ,745 - 752 ,757 ,
755 ,757 ,759 ,737 ,734 ,732 ,772 ,770 ,775 ,
777 ,779 ,722 - 727. 
 .23 - 7חלקות במלואן:  22222גוש: 
 .40 - 7חלקות במלואן:  22223גוש: 
 .25 - 2חלקות במלואן:  22452גוש: 
 .72, 22 - 20חלקי חלקות:  22429גוש: 
 .02חלקי חלקות:  22492גוש: 
, 22 - 33, 37 - 52, 55חלקות במלואן:  22497גוש: 

94 ,252 ,257 - 274 ,273 - 277 ,227. 
, 54 -52, 44, 70 -29, 25 -20חלקות: חלקי  22497גוש: 

53, 57 ,30 ,35 ,22, 27 ,22 ,97 ,252 - 253. 
 .90, 92, 2חלקי חלקות:  22490גוש: 
 .5חלקות במלואן:  22494גוש: 
 .2חלקי חלקות:  22494גוש: 
, 03 - 04, 77, 75 - 25חלקות במלואן:  22495גוש: 

40, 44 ,43 - 42 ,20 ,90 ,222 ,227 ,229 ,222 ,
225 ,227 ,229 ,272 ,274 - 273. 
, 74, 77, 72 - 29, 23 - 2חלקות במלואן:  22493גוש: 

77 - 02 ,07 ,09 ,42 ,44 ,43 ,52 ,50 ,53 ,32 ,37 ,
37 ,39 ,72 ,70 ,75 ,77 ,22 ,27. 

 .3 - 7חלקות במלואן:  22229גוש: 
 .75, 22 - 7, 2חלקי חלקות:  22229גוש: 
 .27, 2 - 3, 2ן: חלקות במלוא 22222גוש: 
, 29 - 27, 24 ,20, 22, 9, 5, 7חלקי חלקות:  22222גוש: 

77 - 74 ,77 - 02 ,02. 
 .90 - 22, 32 - 05חלקות במלואן:  22220גוש: 
 ,00, 75 ,74, 72 - 25, 2חלקי חלקות:  22220גוש: 

04 ,37 - 72 ,20, 24. 
 .2חלקי חלקות:  22224גוש: 
 .24, 27, 22 ,79, 75חלקות במלואן:  22204גוש: 
 .32, 35, 30, 32, 45 - 02, 74חלקי חלקות:  22204גוש: 
, 57, 52, 42, 22 - 22חלקות במלואן:  22205גוש: 

54 ,53 ,32 ,33 ,39 ,77 ,75 ,72 ,222 ,220 ,225 ,
227 ,229 ,222 ,220 ,225. 
 .35 ,34, 37 - 02, 05 - 3חלקות במלואן:  22233גוש: 
, 275 - 227, 225, 220 - 5במלואן:  חלקות 27222גוש: 
277 - 249 ,252 ,250. 
 .50 - 4חלקות במלואן:  27229גוש: 
, 22, 79 - 33, 30, 32 - 4חלקות במלואן:  27292גוש: 

20, 24. 
 .50 - 57, 52 - 7חלקות במלואן:  27002גוש: 
 .225 - 3חלקות במלואן:  27535גוש: 
 .229 - 52, 49 - 22, 2, 4 ,0חלקות במלואן:  27533גוש: 
 .97 - 7, 0 ,7חלקות במלואן:  27537גוש: 
, 722, 723 - 22, 3, 7 ,2חלקות במלואן:  27532גוש: 
724 ,727 - 729 ,777 - 777 ,702, 702 ,705 ,707 ,
742 - 747. 
 .222 - 5חלקות במלואן:  27539גוש: 
 .27 - 0חלקות במלואן:  27572גוש: 
 .22 - 7במלואן: חלקות  27377גוש: 
 .22 - 45, 40 - 7חלקות במלואן:  27742גוש: 
 .44חלקי חלקות:  27742גוש: 
, 04, 29, 23, 24 ,20, 9 ,2חלקות במלואן:  27742גוש: 

03, 07 ,52 ,50 ,37 ,33, 37 ,72, 72 ,79 ,27 ,92 - 224. 
 .29חלקי חלקות:  27742גוש: 
, 75 ,74, 72, 22, 23 - 4חלקות במלואן:  27747גוש: 

77 ,05 - 42 ,45 - 52 ,32 - 30 ,37 - 77 ,27 ,24 - 27 ,
29 ,90 ,92, 99 ,227 ,225 - 207. 

, 92 - 75, 70 - 35, 30 - 4חלקות במלואן:  27774גוש: 
97 ,99 ,220 - 227 ,202 - 200 ,207 - 232 ,272 - 277 ,

277 - 727 ,724 - 725. 
 .05 - 72, 22 - 23, 20 - 5חלקות במלואן:  27779גוש: 
 .24 - 4חלקות במלואן:  27722גוש: 
 .42 - 7חלקות במלואן:  27793גוש: 

 

 :מטרת התכנית
* ביסוסה של העיר יקנעם כעיר בעלת תבנית אורבאנית 
הררית מתונה בתווך ביוספרי וכעיר מובילה בתחום 

 התעסוקה עתירת הידע.
-ת תכנונית לעיר בת קיבולת של כ* יצירת מסגר

נפש, תוך התווית עיקרי התכנון לשכונות  07,222
המגורים ולאזורי הפיתוח החדשים וטיפול תכנוני 

 לאזורים הקיימים.
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* שימורם וחיזוקם של השטחים הפתוחים עתירי ערכי 
 טבע ונוף פתוח, המאפיינים את העיר.

* קביעת תשתית פיזית למוסדות ובנייני ציבור לחינוך, 
 ערכית. שיאפשרו החלת מערכת חינוך

* הסדרת תכנון העיר והחלתו על כל השטחים הכלולים 
 בתכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי קרקע.י. קביעת י2
. קביעת מתחמי תכנון למגורים, תעסוקה, מסחר ומבני 7

 ציבור.
 . קביעת הוראות והנחיות לעריכת תכניות מפורטות.0
 עודי הקרקע.י. קביעת שימושים מותרים לי4
קביעת מסגרת שטחי הבניה והוראות הבניה . 5

 באזורים החדשים.
. קביעת הנחיות, זכויות והוראות באזורים קיימים 3

 מתוקף תכניות מאושרות.
. קביעת מערכת הדרכים, ובכלל זה עיגון דרכים 7

 מאושרות, והתוויית דרכים עיקריות חדשות.
רותים כגון: ביוב, י. קביעת הוראות בנושא תשתיות וש2
 ים, ניקוז, חשמל וכו'.מ
 . קביעת הוראות לשימור מבנים היסטוריים.9

. קביעת הוראות לשיפור המרחב הציבורי ולחיבורו ל 22
 "רשת ירוקה" כלל עירונית.

 . קביעת הוראות סביבתיות לתכניות מפורטות.22
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  222סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  תונים, למשרדייבע

 2750225נצרת עילית  79מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 24-3522555טלפון: 

 2ועדה מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית, צאלים 
ועדה , 24-9593295טלפון:  72397יקנעם עילית 

 טלפון: 22272מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 
24-3479332 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .2929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים
 :'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 70240 ג/
, 49בחלקה  79שינויים נקודתיים במגרש  שם התכנית:

 , אלוני אבא17271בגוש 
לחוק התכנון  227נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   72342 ג/: 'מס מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 27/ 7799מק/ יז/  שינוי
 0727ג/  שינוי
 0039ג/  שינוי
 70/ 7799מק/ יז/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אלוני אבא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .75, 49חלקי חלקות:  27072גוש: 

 X: 216675קואורדינטה 
 Y: 737425קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 שינוי קווי בנין לפי מצב קיים 

 הגדלת תכסית 
 הגדלת שטחי בנייה

 הקלה בניוד שטחי שירות
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי קווי בנין לפי מסומן בתשריט

 הגדלת שטח תכסית 
 הגדלת שטחי בנייה

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3702ובילקוט הפרסומים  22/22/7224

 .27/22/7224, בתאריך 7243
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  79לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  :וכן במשרדי. 24-3522555טלפון:  2750225
טלפון:  22272עפולה  מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים,

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 24-3479332
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים
 :'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 71122 ג/
מערכת הולכת גז טבעי הרחבת תחנת  שם התכנית:

 גז אלון תבור
לחוק התכנון  227נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   72207 ג/: 'מס מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 3929ג/  כפיפות
 27220ג/  כפיפות
 22445ג/  כפיפות
 2/ 07תמא/  כפיפות
 9/ 7תממ/  כפיפות
 / ב07תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 07תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 22תמא/  כפיפות

 

 גושים וחלקות:
 .72 - 29חלקי חלקות:  27227גוש: 

 X: 234830קואורדינטה 
 Y: 726820קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 .הרחבת תחנת הגז הקיימת אלון תבור.2
.חיבורה למערכת הגז הטיבעי על ידי הוספת קו גז 7

 .2ב'  07מהתחנה המוצעת לתוואי הגז המאושר בתמ"א 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ייעוד קרקע לתחנת גז ולצנרת הגז הטבעי בתחום התכנית.-
 קביעת השימושים המותרים בייעודי הקרקע השונים.-
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת מערכת ההולכה.-
 קביעת תנאים להפעלת מערכת ההולכה.-
 קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה.-
מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה -

מהקמת מערכת הולכת הגז הטבעי והוראות להסדרת 
 שטח ושיקומו. 

שינוי ייעוד קרקע משצ"פ למתקן הנדסי והצנרת -
 הנלווית לה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3732ובילקוט הפרסומים  24/20/7224

 .22/20/7224בתאריך , 4004
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  79לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  :וכן במשרדי. 24-3522555טלפון:  2750225
טלפון:  22272מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 24-3479332
 באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו ותובשע

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 71170 ג/ :'מס מפורטת

מרכז למגורים, מסחר ותעסוקה, -ג'ברי שם התכנית:
 ריינה
וק התכנון לח 29לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,2935 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבניה מחוז הצפון

תכנית מתאר מופקדת  מבוא העמקיםלתכנון ולבניה 
   72275 ג/: 'מס מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5749ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ריינה   .

 X: 230200קואורדינטה 
 Y: 737000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .52 - 42, 22 - 9חלקי חלקות:  27529גוש: 

 

 :התכניתמטרת 
 -שינוי ייעוד  משטח למגורים ל : 

מגורים מסחר ותעסוקה, והתאמת תוואי דרך מאושרת 
 לקיים בשטח.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד למגורים ב', מגורים, מסחר ותעסוקה 

 והסדרת דרכים קיימות.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, לקהלשהמשרדים האמורים פתוחים 

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  222סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  תונים, למשרדייבע

 2750225נצרת עילית  79מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 24-3522555טלפון: 

 5ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 
 24-3432525טלפון:  27222נצרת עילית 

כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .2929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
 71291 ג/ :'מס הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הסדרת תוואי דרך מאושרת והתווית  שם התכנית:
 מעבר לתשתיות, בסמת טבעון

וק התכנון לח 29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,2935 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבניה מחוז הצפון
 מפורטתתכנית מופקדת  מבוא העמקיםלתכנון ולבניה 

   72092 ג/: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 2220ג/  שינוי
 72724ג/  שינוי
 922ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טבעון   . יישוב: בסמת
 X: 213775קואורדינטה 
 Y: 739175קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות:  22439גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הסדרת תוואי דרך ומעבר לתשתיות.

 שינוי ייעוד ממגורים לשצ"פ.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מדרך למגורים וממגורים לדרך ושצ"פ.

 בנייה.קביעת הוראות וזכויות 
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  222סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  תונים, למשרדייבע

 2750225נצרת עילית  79מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 24-3522555טלפון: 

 5ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 
 24-3432525טלפון:  27222נצרת עילית 

 

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

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

 .2929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מטה אשר
תכנית מפורטת ת הפקדת הודעהודעה בדבר ביטול 

והודעה מתוקנת בדבר הפקדת  ברמה מפורטת
 71090 ג/ מס' תכנית מפורטת ברמה מפורטת

 חילופי שטחים, אזור מזרחי , געתוןשם התכנית: 
תכנית על ביטול הודעת הפקדת  הודעהאת נמסרת בז

פורסמה ש 72292 ג/: מס' מפורטת ברמה מפורטת
ובילקוט הפרסומים  73/22/7227בעיתונים בתאריך 

 .72/27/7227, בתאריך 2345, התשעג, עמוד 3523
 –שכ"ה לחוק התכנון והבניה, ת 29וכי בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית לתכנון , מופקדת במשרדי 2935
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון  ולבניה מחוז הצפון

 תכנית מפורטת ברמה מפורטת מטה אשרולבניה 
 72292 ג/מספר 

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

שמכוחה ניתן להוציא  תכנית התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 

 מספר התכנית סוג היחס
 23757ג/  שינוי

 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 יישוב: געתון   .

 X: 220850קואורדינטה 
 Y: 768000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .79, 70 - 77חלקי חלקות:  22079גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
עודי שטח מבלי לשנות את שטחם ומבלי יהסדרה של י

 23757בהתאם לתוכנית ג/   -לשנות את זכויות הבניה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
למגורים מגרשים באזור ההרחבה המזרחי ) 20הסדרת 

עודי י( על ידי איחוד וחלוקה וניוד שטחים עפ"י י7א' 
הקרקע ללא שינוי בשטחים ובזכויות ואיחוד וחלוקה 

 בהסכמה
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  222סעיף 

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

טלפון:  2750225נצרת עילית  79הצפון, מעלה יצחק 
ועדה  העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 24-3522555

ד.נ גליל מערבי,     -מקומית לתכנון ולבניה מטה אשר 
 .24-9279372טלפון: 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .2929 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גולן
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 70200 ג/ :'מס מפורטת

 אתר הסקי הר החרמון שם התכנית:
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,2935 –והבניה, התשכ"ה 
הועדה המקומית  ובמשרדי לתכנון ולבניה מחוז הצפון

תכנית מתאר מקומית מופקדת  גולן לתכנון ולבניה
   72725 ג/: 'מס ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 04תמא/  כפיפות

 0/ 7תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 05תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 X: 273000קואורדינטה 
 Y: 801750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .24 - 27, 7 ,2חלקי חלקות:  720222גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הסדרת פיתוח אתר הסקי בחרמון וייעודו לפעילויות 
ספורט חורף וקיץ, תוך התחשבות בערכי הטבע והנוף 

 ובגורמים השונים המייחדים אתר זה.
 עיקרי הוראות התכנית:

 . ייעוד רוב שטח התוכנית לשטחים פתוחים ללא בנייה.2
אזורים מוגדרים לנופש וספורט, קביעת . ייעוד 7

השימושים המותרים וקביעת זכויות בנייה מתאימות, 
 כולל קביעת מגבלות ותנאים לבינוי באזורים שונים.

. התווית דרך גישה וחניונים, המתאימים למספר 0
המבקרים הצפוי באתר בעונות השונות. ייעוד שטח 

 לדרך נופית, וקביעת הוראות לשמירתה.
 יעת הוראות לשמירה על ערכי הטבע והנוף.. קב4
קביעת הנחיות לפתוח תשתיות בהתאם לצרכי . 5

 ההפעלה של האתר.
, ומיועד 75אישור בדיעבד למבנה הנמצא בתא שטח  .3

לשימוש לאוכלוסיות מיוחדות )נכים, חולים סופניים 
 וכד'(.

ינוי שאינו צמוד דופן בהתאם . אישור הקלות לנושא ב7
 .05בהוראות תמ"א  3.2.0ף לסעי

דונם משטח  054-. אישור הקלה לנושא שינוי ייעוד של כ2
ית שמורות וגנים לשטחים פתוחים, ספורט, ונופש, דרך נופ

 .05ראות תמ"א בהו 9.7.4וחניון בהתאם לסעיף 
מ' בהתאם לסעיף  27. אישור הקלה לגובה בינוי עד 9

 5/0/7()ב( בהוראות תמ"מ 7) 4.7.7
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיונכל מע
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  222סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  תונים, למשרדייבע

 2750225נצרת עילית  79מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 24-3522555טלפון: 

טלפון:  27922קצרין ועדה מקומית לתכנון ולבניה גולן, 
24-3939727 

 

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

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

 .2929 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות חוקר
 

 אורי אילן
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז צפון 
 

 
הודעות בתי הדין הרבניים

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אקער מרים 09/03/2013 שלזינגר חנה 982887/1

גרופי בתיה 14/08/2002 גרופי חיים 983037/1

כהן אסתר 22/03/2014 כהן שלום 983416/1

בן סימון רינה 23/01/2014 טובלי אוריקו 983099/1

קצינלבוגן מרדכי 
ליב

05/04/2014 קצנלבוגן אורה 983433/1

פרדינריו אליעזר 16/02/2014 פרדינריו שפסה 979729/2

רבי אלישבע 10/04/2014 רבי יוסף 985387/1

צייזלר פנינה 
ברכה

23/09/2001 כהן מאיר 974510/2

צייזלר פנינה 
ברכה

27/09/2007 כהן חיה 974511/2

סיאני חיים 12/03/2014 סיאני זקלין 983777/1
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בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שרעבי אילן 01/03/2014 שרעבי רחל 309869/3

הלוי יעל נחמה 31/10/2012 ציטרין מלכה 398886/4

גבאי נדר 30/04/2014 גבאי אשר 353759/2

פרידמן בנימין 08/02/2014 פרידמן לואיזיט 982743/1

כץ עטל אסתר 05/02/2014 גלט אברהם 982748/1

זיו מרדכי אהרן 04/02/2014 זיו שושנה 982860/1

ישראלשוילי 
מיכאל

02/06/1983 ישראלאשוילי 
יצחק ח

982862/1

ישראלשוילי 
מיכאל

12/03/2014 ישראלאשוילי 
רבקה

982865/1

קולמן מיכאל 
יעקב

06/06/2012 קולמן פליפ 982874/1

קפלוטו חיים 22/06/2005 קפיליטו מרים 983060/1

חלף לירון 20/03/2014 לוין לאה 983133/1

מסורי אניטה ענת 04/03/2014 מסיקה יוסף 983134/1

ברייטמן אריה 06/03/2010 ברייטמן קלרה 983158/1

קירשנבוים נחמה 26/02/2014 קירשנבוים מרסל 983315/1

לוי קורין 22/12/2013 אוזן רוגר 984731/1

כהן אליהו 01/03/2014 כהן צביה 984258/1

יונאיוב חיה 
נחמה

23/03/2011 יונאיוב שלמה 984099/2

שרגאי עופר נחום 09/04/2012 שרגאי ישראל 902860/5

שיינר אברהם 18/02/2014 שיינר רוזה 976965/3

קויט יהודית 23/01/2014 קויט שאול 983411/1

אברהם שלי 27/03/2014 שהרבני יוסף 983467/1

ישראל אסתר 12/03/2014 ישראל אביבה 983496/1

טבחי מרינה 06/03/2014 זביאגין לב 983805/1

קלאר נחמיה דב 
זבולון

15/10/2009 קלאר בתיה 983990/1

בן-עמי נתנאל 21/03/2014 לוי זהרה 984038/1

חג'אג רחל 07/03/2014 חג'אג אליהו 984138/1

בוים מרים 13/03/2014 בוים שמעון 
מרדכי מנחם

984407/1

סלימאן איידי 
סלאח

17/04/2013 סלימאן נגיה 984536/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גוטפרוינד פנחס 13/12/1990 גוטפרוינד משה 
יעקב

983835/1

גוטפרוינד פנחס 26/11/2012 גוטפרוינד רבקה 983836/1

אומנסקי גריגורי 04/03/2014 אומנסקי נאום 985631/1

מנדלסון מנחם 24/03/2014 מנדלסון שרה 985735/1

נבו ברוך 23/03/2014 נברוצקי לאה 985015/4

יחזקאל שלמה 29/10/2000 יחזקאל גולייט 458031/2

כהן רחל 09/04/2014 כהן משה 985840/1

שלומוביץ דוד 02/04/2014 שלומוביץ חנה 987250/1

ורנר מרים 23/12/2011 זוננפלד חיה 
אסתר

987257/1

קימאי שהנז 05/10/2013 קימאי אמיר 984168/1

חדד מזל טוב 04/04/2014 חדד מרדכי 987015/1

אקער מרים 01/09/2007 שלזינגר נחום 982884/1

מרגלית )מרגליות( 
פייגלה פייגי

12/01/2003 ווזניקר גוטה 985746/2

אמסלם עליזה 09/05/2014 אמסלם שלמה 986188/1

בן אליהו שלום 
אליהו

29/03/2014 בן אליהו רחל 986198/1

ששון שמואל 12/05/2014 ששון אסתר 986664/1

בלוך שלמה 
אהרון

06/04/2014 בלוך ארנסט 986805/1

נורמנד יוסף 01/02/2012 ישראלי מדי 986835/1

מרקוס חסיה  09/02/2013 מרקוס משה 986865/1

וורטהיימר יעקב 14/05/2014 וורטהיימר סימון 987155/1

כהן יצחק 13/01/2014 כהן זוהרה 986610/1

סבגי זמירה 20/04/2014 סבגי עמוס 984590/1

זליג מוניקה 
דניאלה

30/04/2014 לזרוביץ פילודה 986391/1

פולק ישראל 
אריה

17/12/2013 פולק דוד 984194/1

ריטר פטריס 05/03/2014 טייב ריטר זהרא 984503/1

מינץ אברהם 
אביעד

13/09/2010 מינץ רחל 984520/1

האיתן מלכה 06/04/2014 האיתן יהושע 986240/1

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(

																																														משה ביטון, המזכיר הראשי
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פרנקל אסתר 26/10/2008 פילר מיילך 985737/1

יהוד רבקה 28/01/2014 יהוד אריה 985748/1

רוטשטין יהודית 08/04/2014 פרוכטר נחמה 986507/1

אטרי אוריין 24/02/2013 טויטו סלביה 986637/1

שועעי שלמה 22/03/2014 שועעי יצחק 987055/1

לופוביץ דוד 28/03/2014 לופוביץ מלכה 986658/1

אלמלח חנניה 20/04/2014 אלמלח רחל 986600/1

חרמון מוטי 19/03/2013 חורמה שולמית 987244/1

אלי דוד אור 21/12/2013 אלי רבקה 986163/1

אמיתי אביבה 30/04/2014 שלם מרי 986348/1

שבתאי הרצל 15/03/2014 שבתאי מלכי 
צדק

985956/1

חביב נילי 24/08/2008 חביב אדוארד 985859/1

הורן אברהם 
מרדכי

22/03/2014 הורן דוד 985884/2

שבתאי הרצל 30/11/2013 שבתאי גאק 985948/1

פלאצ'י ויולט 10/01/2014 לוי אלגרה 986097/1

פלאצ'י ויולט 28/06/2011 לוי דוד 986107/1

פדלון אשר 19/04/2014 פדלון רחל 986166/1

בוברמן ז'אנה 13/06/2013 וייבר בלה 986310/1

שמואלי ניסן 05/03/2000 שמואלי רחל 986328/1

ארז שרה 21/03/2014 ארז איתן 986360/1

דמטר אגנטה 
מריון

25/04/2014 שומלו אורליה 986404/1

מזרחי דניאלי 
אסתר

11/03/2014 דיין ורדה 986512/1

יהודה לינדה 03/05/2014 יהודה ברוך 986547/1

ורמן איתן 30/11/2006 ורמן בתיה 986904/1

הורוביץ יצחק 25/03/2004 הורוביץ יהושע 
וולף )אוסיאש(

986950/1

הורוביץ יצחק 25/03/2005 הורוביץ הלנה 986956/1

ליכטמן טובה 13/05/2002 ליכטמן אברהם 
צבי ארנסט

987025/1

קוקיס חיה ברכה 07/05/2014 שולביץ רבקה 987054/1

גרגיר רוזה 03/04/2014 לוי זינבול 987208/1

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מקובר חיה חנה 09/03/2014 מקובר יהודה 984568/1

יוסטר אריה יעקב 25/06/2011 יוסטר אלברט 984783/1

שלום רותי 28/02/2014 פהימה רבקה 985731/1

בסל קרן 13/03/2014 ברק עודד 985854/1

דאצ'יאן 
ליאת)יוליה(

19/03/2014 דאצ'יאן אילונה 985625/1

מחנובסקי דהן 
מרק

26/11/2012 מחנובסקי דהן 
ליטל

985492/1

גרז יצחק מתניה 16/04/2014 גרז משה  985256/1

צוקרוב רחל 09/03/2014 צוקרוב יחיאל 985616/1

יוסטר אריה יעקב 27/03/2014 יוסטר פנינה 984796/1

חמדי שולה 01/08/2013 טאוב חנה 984815/1

חמדי שולה 02/04/2014 טאוב רוני 984832/1

זף מריאנה 06/03/2014 זף אברהם 984839/1

בובילסקי אליהו 31/03/2014 בובילסקי חנה 984846/1

רובין רחל 27/04/2014 אלי יצחק 985021/1

שקיפי חיים 21/03/2008 שקיפי גילון 985019/1

שקיפי חיים 23/03/2014 שקיפי נוריאל 985040/1

אשכנאדזה בוריס 25/11/1997 אשכנדזה פסיה 985090/1

בריק פאבל 05/06/2011 בריק רוזה 985108/1

וקס חנה 10/04/2014 וקס צבי 985262/1

סוקולינסקי 
לאוניד

03/04/2014 סוקולינסקי סימה 985277/1

באורנפרוינד 
תלמה

20/04/2014 באורנפרוינד זאב 
חיים

985341/1

חזום יניב 21/03/2014 חזום עזרא 985386/1

כהן אליהו 27/03/2014 כהן ברכה 985428/1

סלמן כהן שמחה 26/02/2014 סלמן כהן אברהם 985460/1

קנוש אברהם 17/04/2014 קנוש יעקב 985466/2

אהרונובסקי 
סיגלית

27/04/2014 אהרונובסקי גד 985541/1

פוירברגר שרה 31/08/1985 מילר אייזיק 985566/1

טובי עפרה 16/07/2013 בן ימיני נחום 985585/1

טובי עפרה 29/03/2014 בן ימיני מרים 985596/1

קייט לאה 11/02/2006 קייט ציון 985687/1

הרמן יוסף 14/03/2011 הרמן זהבה 985688/1

כהן יפה 03/02/2014 כהן טובה 985701/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גרינברג מוריץ 20/05/2006 גרינברג לוטי 992797/1

אפרים אשרת-
נורית

14/05/2014 זילכה עליזה 990959/1

נחמנוביץ מיכאל 04/04/2014 נחמנוביץ איסק 983049/1

לוריה פרחה 24/01/2014 גבאי מסעוד 982886/1

ביצ'צ'ו יעקב 04/01/2014 בצצו רוזה 990758/1

וול מיכאל 07/04/2014 וול לובה 990716/1

רווח שירלי 08/01/2014 רווח חיה 992808/1

כהן פרחה 26/06/2014 כהן עוזי 993302/1

בן חיים חנה 11/08/2008 סויסה חסיבה 990509/1

בירגר שלמה 25/03/2014 בירגר נעמי 983437/1

הולנד אלה 22/04/2014 הולנד יוסף 982876/1

וונסובר דיאנה 
שושנה

01/03/2014 סלנר פרימה 982985/1

בן חמו רחל 20/03/2014 בן חמו סלומון 983001/1

אלסטר הלנה 29/01/2014 אלסטר אשר 983020/1

חלבי יעקב 09/03/2014 חלבי יפה-זמילה 983163/1

אוזונוב סבטלנה 24/02/2014 שפיר רומן 983400/1

כהן שמשון 24/04/2012 כהן מנשה 983675/1

כהן שמשון 02/04/2014 כהן לואיזה 983678/1

שבת משה 31/03/2014 שבת בדור 983716/1

פרל חוה 26/01/2014 אונגר פרידה 983793/1

פרל חוה 03/08/1991 אונגר יחזקאל 983807/1

לוגסי פנינה 
ג'וזפין

10/04/2014 וארון שמואל 990328/1

זאושניצר איטה 05/06/2014 זאושניצר משה 990671/1

שוורץ איגור יצחק 04/01/2014 שוורץ מאור משה 991076/1

סעדה קטרין 22/06/2014 אבו מיכאלה 991111/1

גרוסמן רות 03/05/2014 נוימן לילי 991130/1

פורת לאה 06/03/2014 פורת אדריאן 991138/1

ברובן יוסף 14/04/2014 ברובן יעקב 992586/3

גרינברג מוריץ 08/04/1985 גרינברג לאון 992801/1

שפירא עדנה 03/06/2014 קרויטורו יטי 992832/1

גלזר יהודית 14/03/2014 גלזר אליעזר 993033/1

בן רכב יצחק 02/02/2012 בן-רכב אבנר-
נחמן

993399/1

ארליך יוסף 29/04/2014 ארליך חנה 993575/1

בנאבו אלון 02/09/2013 בנאבו דוד 986990/1

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קלופט שמואל 02/03/1985 קלופט יואל 478522/2

קלופט שמואל 26/09/1997 קלופט מאשה 983910/1

מוגרבי חנה ארלט 12/03/2014 מוגרבי מרדכי 984050/1

נעלי דבורה 15/01/2014 נעלי מיכה 984024/1

מרקוביץ מרדכי 
ישראל

21/10/1983 מרקוביץ עליזה 984012/1

מרקוביץ מרדכי 
ישראל

08/10/1993 מרקוביץ קלמן 984018/1

גלאובך יורי 23/07/2003 צכמייסטר לריסה 984569/1

ברנשטיין אולגה-
גאולה

16/04/2014 ברנשטיין 
אלכסנדר

984201/1

נח עמוס 09/03/2014 נח דינה 984104/1

טויסטר עוזי 10/03/2002 טויסטר קלרה 984316/1

טויסטר עוזי 05/03/2014 טויסטר לאו 984322/1

פינקו שמואל 26/03/2013 פינקו רחל 984443/1

רקוטש פולה 
פנינה

03/03/2014 רקוטש אריה 984484/1

קינר מאיר 06/04/2014 קנרנשטיין פניה 984744/1

סוקולובסקי דב 03/05/2014 סוקולובסקי 
שולמית

989225/1

דהן מרק אילנה 
אלונה

10/12/2012 דהן סוליקה 988395/1

הוניגסברג שושנה 17/08/2010 כץ שרה 992271/1

בן ארוש גרסיה 05/06/2014 חמו חנה 992423/1

אדלמן אילנה 04/05/2014 גולדן חנה 988705/1

רביבו יחיאל 06/04/2014 רביבו אברהם 992472/1

יוסף אשכול 13/03/2014 יוסף אהרון 988409/1

פולטוב גניה 08/01/2012 פנקל ליזה 988443/1

קוז'בניקוב דורה 15/06/2012 קוז'בניקוב ויקטור 988452/1

קלין דני פטרו 24/04/2014 קליין פירוסקה 988531/1

בן צור לילי 14/04/2014 בן צור אליהו 988588/1

זוהר רחל 21/12/2000 נחמיאס אברהם 992305/1

רוזינוב דיאנה 12/05/2014 רוזינוב בוריס 992581/1

גרינברג ברבו 04/07/2014 גרינברג ארינה 992701/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בן חיים אביבה 01/05/2014 קריצקר גריגורי 986668/1

בר יעקב אילנה-
חיה

09/03/2014 הרטמן אביגדור 986877/1

שמחוביץ ריבה 
רבקה

26/02/2014 חמודיס קלרה 986910/1

שמחוביץ ריבה 
רבקה

03/04/1998 חמודיס דוד 986912/1

וייס דוד 02/05/2014 וייס ריקי רבקה 986949/1

ויצמן אלגרה 02/05/2014 ויצמן אליעזר 987052/1

לוגסי דניאל 20/01/2014 לוגסי ירדנה 987107/1

מלכה סוליקה 30/12/2004 מלכה מסעוד 987823/1

בנטל תמר זהבה 09/05/2014 בנטל יורם אשר 988043/1

גרוס צבי 10/05/2014 גרוס אליציה 988175/1

פריריך שרה 01/05/2014 פריריך בנימין 
צבי

988179/1

בן הרוש מזל טוב 17/05/2014 בן שבת רחל 988320/7

בוגומולץ אסתר 28/05/2014 בוגומולץ ישראל 988338/2

אטיאס ישראל 07/06/2012 אטיאס סימונה 989348/1

בנימין כרמית 26/05/2014 בנימין חיים 989476/1

חודק מרינה 03/04/2014 חודק ישראל 989638/1

שמאילוב אלמס 03/05/2014 אבשלומוב חי 989679/1

שמאשידזה עזרא 21/01/2013 שמאשידזה רבקה 989766/1

הרפז ששונה 21/08/2013 אשנו קלרה 989921/1

אזולאי רוזה 08/02/2014 אזולאי דוד 991369/1

חננאל צביה 28/05/2014 גוזלן אסתר 991471/1

טורובסקי יצחק 13/06/2014 טורובסקי אידה 991483/1

כהן בנימין 21/04/2014 כהן צביה 991671/1

לגריסי שמעון 
נסים

23/05/2014 לגריסי מאיר 991772/1

פלד שיוביץ מיכל 21/05/2014 פלד יהודית 991869/1

סתתי ישי 08/05/2014 סתתי רבקה 
רגינה

991877/1

חייס אנה 24/07/1997 חייס מיכאל 992052/1

מולר יוסף יצחק 12/11/2002 הנדל מולר 
צפורה

992189/1

מולר רחל 17/12/2008 מולר יוסף יצחק 992201/1

מלכה עליזה 15/09/1998 בן-עמי אהרן 993547/1

פרקש יעקב 17/06/2014 פרקש חנה 993901/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ברונשטיין דינה 13/04/2014 ברונשטיין בצלאל 986463/1

בן יהודה גינזבורג 
רפאל

10/01/2014 בן-יהודה 
גינזבורג רבקה

987770/1

מנשה פנינה 26/05/2014 מיליס רינה 989977/1

זבידה סיגלית 06/04/2014 זבידה אהובה 992151/1

טויטו אלטרוביץ 
מיכל

10/01/2014 אלטרוביץ חיים 987782/1

שכטר יהודה יוסף 07/04/2014 שכטר משה 987304/1

אלתר צפורה 21/05/2014 אלתר פרץ 989698/1

שוורץ שרה 19/04/2003 לוי אאוגן 986467/1

ברודיצקי נטליה 29/02/2008 ברודיצקי יורי 988209/1

דוידוב סוסנה 05/05/2014 דוידוב מרדכי 989960/1

מגנזי משה 12/05/2003 גלילי מאיר 555385/3

מרקנטה דלית 16/05/2014 מרקנטה אילה 989275/1

בוכמן זאב 22/05/2014 בוכמן רוזה 565760/2

שמעוני אפרת 03/04/2014 ויסמן סולומון 986315/1

טולידאנו אביגיל 11/06/2014 טייכר יוסף 991458/1

ברנשטיין אולגה-
גאולה

30/01/1996 ברנשטיין שלמה 985006/1

מנשה אורית 03/03/2013 ליננברג בצלאל 985293/1

מנשה אורית 24/04/2014 ליננברג נעמי 985294/1

רוזין מריאנה מלי 13/04/2014 פיטארו לילי 985350/1

קרינדי אליהו 20/04/2014 קרינדי יוסף 985420/1

אדרעי סימה 28/04/2014 יוספזון רגינה 985501/1

שטרן משה אריה 24/12/2011 שטרן זיסל 985504/2

בן שושן דוד 23/01/2005 בן ששון רחמים 985627/1

בן שושן דוד 02/04/2014 בן שושן נינט 985628/1

גולדשמיד 
איזבלה

11/04/2014 גולדשמיד יואל 985702/1

כהנא יהודה 20/08/1985 כהנא הרשקו 985880/1

שכטר רונית טובה 03/02/1989 שכטר צבי 986146/1

זוהר יעל אסתר 26/02/2014 סקסיק ויקטוריין 
חיה

986172/1

דורפמן ריטה 17/03/2014 חיימברג יורי 986325/1

רביבו סוניה 23/04/2014 רביבו דוד 986332/1

חסיד נחום 18/02/2014 חסיד שלום 986457/1

אמשיקשווילי 
חוה

22/04/2014 שמליקשווילי 
סימון

986594/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נטל שושנה 19/01/2010 נטל אברהם 984275/1

ועקנין רחל ברכה 20/03/2014 ועקנין דוד יוסף 984408/1

סנפירי בארי 10/02/2014 סנפירי יריב 984525/1

אלהרר מרים   
)קדם(

19/03/2014 עזריאל ז'קלין 985485/1

פורמן נדז'דה 28/02/2014 פורמן ולדמיר 984665/1

צובארי צופיה 09/04/2014 מלמד מרים 985679/1

זוסמן יפה 03/01/2014 זוסמן חיים 985379/1

בן עמנואל רונן 01/11/2012 בן עמנואל לאה 984877/1

בן עמנואל רונן 08/06/1989 בן עמנואל יצחק 984883/1

ברבר יעקב יצחק 14/04/2014 ברבר יוסף עוזר 985085/1

הראל אביבה 18/04/2014 הראל יעקב 985130/1

פרידמן מרסל 24/01/2014 פרידמן עדנה 985391/1

ברקוביץ חוה 01/02/1969 רובינשטיין 
שלמה

985517/1

דורון זהר-יוסף 05/04/2014 דורון זיו ישראל 985633/1

חיימוב רוזה 24/11/2013 שימחייב יוסף 985639/1

ביטון רנה 13/04/2014 ביטון דוד 985668/1

פורמישר ארנונה 21/04/2014 פורמישר יואב 985675/2

כהנא רבקה 24/03/2014 רוקח משה 985733/1

משה מאירה 21/03/2014 משה יגאל 987095/1

יכין זהבה 30/03/2014 וולך ישראל 987153/1

גרונברג גי גבריאל 13/05/2013 גרונברג מרסל 985789/1

כהן כוכבה 24/01/2014 הטצ'יקה ג'ק 985858/1

דלבקוביץ חנה 27/03/2014 דלבקוביץ שמשון 986291/1

אפשטיין אפרים 01/08/2012 אפשטיין רות 986676/1

מנדלוביץ מריאנה 06/02/2014 זיידנר אנדרי 986634/1

גרוסמן מיכאל 08/04/2014 גרוסמן וילמה 
ורדה

986984/1

מנצטוב מאשה 29/03/2014 זיוזין בלה 987161/1

שחם אברהם 06/05/2014 טחן חיים 987167/1

קוריש מרגלית 03/01/2012 קוריש יצחק 987221/1

מנור שוש 28/11/2009 מרדכי משה 987232/1

מנור שוש 31/10/2004 מרדכי לאה 987241/1

אברהם שבתאי 25/04/2014 אברהם סיניה 987263/1

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(

																																															משה	הלוי, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סליבקין אריה 02/04/2014 סליבקין אברהם 994254/1

אלישקוב מלכה 30/05/2014 אלישקוב יעקב 993577/1

שאייביץ' מיכאל 16/06/2014 שאייביץ' סופיה 993750/1

לוין פאינה 31/05/2014 קור יעקב 993753/1

רוטשנקר צפרה 
מרים

12/10/2009 הלפרין אהרון  
)ארנסט(

993769/1

קודריאנסקי 
גלינה

01/02/2014 קודריאנסקי יעקב 994008/1

שטינהרטר ריזל 20/06/2014 שטינהרטר רפאל 994180/1

ויסמן דב 29/05/2014 ויסמן אניטה 994358/1

צויגנבוים תמר 28/06/2014 פישמן צבי 
אפרים

994627/1

צויגנבוים תמר 14/11/2013 פישמן חיה 994629/1

שמיר שרונה 17/03/2004 תגר אליעזר 994717/1

שמיר שרונה 14/06/2013 תגר כרמלה 994719/1

קחל שלמה 09/09/1991 קחל לאה 994723/1

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(

																																							מנשה	מילר, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שמואל רוזה 30/12/2013 שאמואלוב 
פרידה

983057/1

שניאור  אוסנת 20/01/2014 נפתלוביץ 
מאוריציו

982024/4

בן חיים מרדכי 06/03/2014 בן חיים סימי 983379/1

כרמל בלומא 23/07/2005 פנקוסוביץ רבקה  983297/1

גבאי ראובן 13/06/2011 גדסי צפורה 983389/1

גבאי ראובן 11/01/1985 גדסי שלום 983430/1

פלד יצחק 25/03/2014 פלד מרקו 983780/1

בן-אור כרמי 16/04/2014 גרינברג צילה 984239/1

כהן חנה 28/03/2014 כהן דוד 983770/1

קוסקס נחמה 02/08/2013 קרקוקלי עליזה 983503/1

גריציי גלינה 16/02/2006 גריציי ולדימיר 983896/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כלף נאוה 01/03/2014 חימי שושנה 986327/1

מליחי שרה 10/05/2014 מליחי דרור 987096/1

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(

																																													חנוך	גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לביא איבליז 03/06/2013 טמן נסים 982895/1

קניאזר אירינה 19/11/2013 שטיינרוד פיוטר 983216/1

אמויאל אנט 08/01/2014 אמויאל מכלוף 983412/1

כהן יוסף 25/05/2002 כהן סימה עזיז 983633/1

כהן יוסף 01/02/2013 כהן סימה אנבר 983638/1

סיגלוב לודמילה 01/01/2014 גלשטיין בוריס 983989/1

אלבז זהבה 03/02/2005 יתח סלומון 984021/1

שממה עמוס 30/01/2014 שמם ויקטור 984087/1

עזרי יעקב 12/10/2009 עזרי ראובן 984088/1

פלאידרוויש משה 27/06/2003 פלאידרוויש 
בוריס

984248/1

פלאידרוויש משה 17/01/2014 פלאידרוויש 
חינקה

984255/1

שלומה יעקבי 15/04/2014 סלם נסים 984281/1

דובינסקי זויה 12/10/2013 דובינסקי מירה 984296/1

אוליאל אסתר 27/01/2014 אלבז יקוט 985008/1

קורוקר חנה 10/01/2014 סנקר שולמית 956738/3

נבט  גיז'ל 12/09/2012 נבט יוסף מימון 985308/1

איוונוב ולדימיר 03/03/2014 מרטינוב מריה 985523/1

דיין יחיא 01/04/2014 דיין שולמית 985667/1

פשניצ'ני זויה 26/07/2013 זילברוורט שיידיה 985730/1

מרקוביץ אביבה 03/05/2014 מרקוביץ אהרן 985786/1

דדון סימי 15/01/2009 דדון סולומון 985810/1

ביטון יעקב 17/10/2009 ביטון שמעון 986986/1

גפרי חנה 16/04/2013 גפרי חיים 986079/1

מיחל ויקטוריה 22/04/2014 ברונצ'ניק חסיה 633165/2

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בן חמו מאיר 07/03/2014 בן חמו חנה 982747/1

סילורה יוסף 20/02/2014 סילורה אילנה 982784/1

שוקרי חנה 27/11/2011 שוקרי יוסף 982818/1

גולדנשטיין 
שמעון

15/02/2014 גולדנשטיין 
ליודמילה )אלקה(

982990/1

ליסטגאוס שירן 02/04/2014 ליסטגאוס סופיה 983117/1

ביגל חיה אסתר 12/10/2002 שליסל אברהם 983303/1

לוי דליה 30/12/2013 ממו מאיר 983414/1

ביגל חיה אסתר 16/11/2008 שליסל פיגה 983305/1

שטרויכלר אבישי 02/04/2013 שטראוכלר 
מאשה

983344/1

אזולאי מרים 05/07/2009 ברקוביץ מיכאי 983388/1

אזולאי מרים 06/03/2014 ברקוביץ פרידה 983394/1

כרמלי עדלה 08/05/2013 ללוש זוליאט 983529/1

מוטנקו ליליה 26/01/2014 בוקצ'ין ראיסה 984290/1

כובני ישראל 27/11/2013 כובני יהודה 984418/1

קהתי שפרה 02/04/2014 קהתי בנימין 985682/1

גורן זמירה 05/12/2005 גורן יעקב 985908/1

גל מלכה 18/04/2014 שיינר מילה 835052/2

קהת סעדה 13/04/2014 קהת דוד 985458/1

קורן דורית 11/02/2014 עמיר אורה 977807/2

כהן צפורה 09/04/2014 כהן משה 984444/1

מנגוסטו גנטו גיל 23/09/2013 בלאי גלה 984498/1

אלגום רחל 21/03/2014 גליקסמן יהודית 984540/1

חג'בי יחיאל 03/04/2014 חג'בי יונה 984565/1

מרבל רבקה 24/03/2014 מרבל מאיר 985030/1

גרוף שרה 11/03/2014 בנגיאו דליה 985106/1

מזרחי כרמלה 28/01/2012 כוכבי ישראל 985159/1

מזרחי כרמלה 10/07/2013 כוכבי ימימה 985161/1

זקין ורדה 24/04/2014 זקין אברהם 985269/1

וקנין רחל 14/02/2014 חמאני אנור 985493/1

שמיר-אייל עדי 16/04/2014 שמיר בקי 985838/1

אביטן אביב 25/04/2014 אביטן שלום 986375/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לוי נורית 13/01/2014 לוי יעקב 985310/1

מיכאלי לאה 01/05/2014 מיכאלי שלום 985597/1

טבצ'ניק אלברט 07/03/2014 טבצ'ניק יעקב 985607/1

רומח צביה 13/04/2014 ויזל יפה 985612/1

חדאד קוקה 18/04/2014 חדאד גבריאל 985861/1

וקנין אסתר 18/12/2012 וקנין אליעזר 985958/1

טייאר עמוס גד 30/01/2014 טייאר מירי 986425/1

כצנלסון תמרה 23/02/2014 ירנבורג שרה 986461/1

דיין ז'וז'ו )יוסף( 03/03/2014 דיין אפרת קורל 986471/1

קיסו חיים אליהו 17/04/2014 קיסוס רינה 986695/1

עמירה טוני 25/02/2014 עמירה שמעון 986908/1

שולקלפר מיכאל 09/04/2010 שולקלפר אנטה 987022/1

פרייברג אבלין 06/03/2010 גלוטסיק רחל 987099/1

פרידמן אסתר 09/05/2014 מרמורשטין 
אליזבטה

987150/1

יאיר שלום 08/05/2014 יאיר מרים 989657/1

קביטקו ויקטוריה 30/03/2014 בלינסקי ולנטינה 990329/1

טייטלמן רימה 04/08/2013 וסיליסקי ליזה 990456/1

כץ רובין 26/03/2014 כץ קלרה 58697/2

חזן לאה 24/04/2014 חזן פרוספר 990010/1

קדש תמי 03/12/2013 גרוס אילנה 988024/1

לוייב ז'נה 10/05/2014 לוייב שיפרו 987247/1

פישמן לזר 11/09/1998 פישמן שרה 988163/1

ליפט זטי 19/03/2014 ליפט מרצ'ל 988211/1

טטיקשווילי יעקב 21/04/1994 טאטיקשוילי ליזה 988689/1

טטיקשווילי יעקב 22/07/1995 טאטיקשוילי 
שבטה

988692/1

שאמלאשוילי 
אהרן

21/09/2012 שאמלאשוילי 
דבורה

988890/1

פורטנוב ורה 25/08/2013 פורטנוב גריגורי 989046/1

פרדקין מכסים 10/10/2013 פרדקין בוריס 989142/1

פרדקין מכסים 19/04/2014 פרדקין אלנה 989150/1

בוסקילה לידיה 25/05/2014 בוסקילה דניאל 989424/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נגר רונית נועה 20/06/2001 נגר זהרה 983971/5

חוכאשוילי איסק 05/03/2014 חוכאשוילי ביגה 986292/1

גיזברג מריה 04/04/2014 גיזברג קלרה 986801/1

אזגורי שרה 25/01/2014 אזגורי מסעוד 986839/1

טאוב אליאב 27/11/2013 טאוב יוסף 986883/1

בונדרנקו 
ויקטוריה

03/03/2014 בונדרנקו ולדימיר 986892/1

שוסטר עדי 18/08/2005 שוסטר סאשה 987226/1

שוסטר עדי 11/05/1997 שוסטר רעיה 987228/1

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(

																																																ניסים	דרי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סטופק אנה 04/03/2008 קרז'נר סמיון 983009/1

זנו סעדה 16/01/2014 זנו אליהו 983405/1

בן ארצי רחמים 15/03/2014 בן ארצי מסעודה 983427/1

פריזוב ויאצ'סלאב 24/12/2013 איליאזרוב ילנה 983443/1

פריזוב ויאצ'סלאב 29/03/2014 איליאזרוב איליה 983458/1

פנירי אפרת 08/06/2004 פנירי נחום 983518/1

אלבז אילנה 09/02/2013 אבו יצחק 984333/1

בן ציון שרה 16/03/2014 סויסה רבקה 848646/2

צבר שירה שמחה 26/02/2014 בן סימון יעקב 983976/1

אלכסנדר זמירה 07/09/2013 יהודה יהודה 984118/1

ביטון משה 05/02/2013 ביטון לעזיז 984163/1

ברדה דליה 16/07/2013 סולימאני מלכה 984170/1

בן צור עזריה 05/02/2014 מנסורה תורכיה 984501/1

נידם חנניה 23/04/2014 נידם מסעודה 984500/1

קרל אור טל 24/04/2014 קרל יואל 986586/1

כבתי מרדכי 03/12/2013 כבתי שרה 985429/1
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בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מסעוד נתנאל 27/01/2014 מסעוד ישי 975986/1

דהן דבורה 30/01/2014 דהן מכלוף 976421/1

קופרמן יצחק 02/07/1998 קופרמן אהרן 976511/1

קופרמן יצחק 21/11/2013 קופרמן מינה 976517/1

כץ נחמן 26/03/2011 כץ אהרון 976604/1

כהן מאיר 18/01/2014 כהן חיה)קמינה( 977584/1

לוביץ נאוה 19/02/2014 כהן גילה 977589/1

פרץ עידו 06/03/2014 פרץ מרדכי מרכוס 978398/1

בן הרוש ספיר 08/03/2014 בן הרוש שלמה 979812/1

פוגל דוד 24/01/2012 פוגל אברהם 975582/2

אביכזר אורי 02/04/2014 אביכזר אליהו 980922/1

חג'אג' צורי 07/02/2014 חגיאג ליזה 980668/1

גדליהו חיים 25/04/2012 גדליהו רוזה 981050/1

גדליהו חיים 05/03/2014 גדליהו ברוך 981055/1

רחום שמואל 22/12/2013 רחום איריס 
עליזה

981226/1

כהן שאול 02/05/2012 כהן פרס 982415/1

אביטל רונית 05/04/2014 אביטל עמי 983198/1

עמראן נעמי 19/04/2014 עמרם ששון 983710/1

שפיטלר אודליה 14/03/2014 טוביאנה אליהו 984505/1

דימנט אורלי 22/07/2013 דימנט שמעון 986798/1

אבינועם לאה 09/04/2014 אבינועם דוד 983841/1

בוכריס דוד 03/04/2014 בוכריס זוריה 984513/1

בלומנברג יהודית 
ג'ודי

14/10/1996 וייס פרל 608877/2

בלומנברג יהודית 
ג'ודי

31/01/2011 וייס יקותיאל 
איג'ן

987035/1

גרינברג חמד 02/07/2003 גרינברג יעקב 986815/1

גרינברג חמד 19/03/2014 גרינברג ביאנקה 986826/1

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(

																																							נפתלי	אלמשעלי, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שני אחמר צביה 18/04/2014 אברמוביץ קרול 989394/1

גורליק נתן 25/07/2013 גורליק יוסף 989472/1

בראונר אריה 08/04/2012 בראונר תמר 
מאיה

989498/1

פלקין אאידה רחל 31/03/2014 פלקין ראול 989547/1

קוניבר ריטה 25/08/2013 קוניבר אדוארד 989832/1

פורטנוי טטיאנה 14/10/2012 פורטנוי אלה 989783/1

אמיר ולרי 17/05/2014 אמירוב נינה 989950/1

פאל אילנה 14/05/2014 פאל לודביק 990481/1

מרשה מהרטה 08/06/2014 ברהון קסאיי 990677/1

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(

																																													אברהם פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

בן קליפה שלמה14/07/2012בן קליפה מחלוף983018/1

שחוח עובדיה15/06/2013שחוח שמחה983062/1

חנאי דינה13/01/2014פיטי רפאל983072/1

שפיר עודד27/06/1987שפייר יהודה983440/1

שועה יחזקאל03/05/2014שועה דוד984101/1

גלעדי יאיר01/04/2014גלעדי יוסף984801/1

בן מויאל הנרי 16/02/2014בן מויאל קלייר984822/1
אהרן

סירי שרה06/04/2014סירי מאיר984956/1

כהן שמעון13/02/2014כהן מתירה986031/1

כהן שמעון16/03/2009כהן בן ציון986059/1

ברכה יורם נסים25/10/2010ברכה אלברט986963/1

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(

																																														שלמה	דידי, המזכיר הראשי
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גלפרין נטלי 25/03/2014 גלפרין מיר 984997/1

שורץ אברהם 
אהרון

05/07/1998 שוורץ נפתלי 
הרצקה

924138/3

שורץ אברהם 
אהרון

25/03/1984 שורץ חיה 984257/1

ריין יעקב 24/12/2013 ריין אבנר 985283/1

שטרית אופיר 30/08/2013 שטרית דוד 989758/1

ברוך אפרת 08/07/2011 ויינברגר רבקה 985783/1

ברוך אפרת 16/07/2013 ויינברגר יעקב 985794/1

קוזנצוב גלינה 13/06/2013 פיפקו יבגניה 987954/1

פרידמן אלכסנדר 12/11/2013 פרידמן יפים 989545/1

רוזמרין ברוך 01/06/2014 רוזמרין יוסף 990823/1

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(

																																													צבי מוראד, המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

עדלה פאיז עלי14/05/2011נג'יב סלמאן עלי 375/14

זהואת חסון04/08/2002רפיק עקילה חסון 380/14

בשיר סלימאן  393/14
סעיד

נאדיה סעיד10/12/2008

סלימאן ג'בר  394/14
סעיד

נאדיה סעיד01/06/2011

סלמאן פארס  411/14
קבלאן

תאבת קבלאן24/02/2012

ג'מילה מחמד  429/14
פדול

ואיל מחמד פדול01/01/1998

גבר עלי עזה23/03/1981שהדה נסאר עזה 445/14

יוסף קפורה16/04/1996סמיר יוסף קפורה 460/14

נאיפה מחמד  464/14  
קפורה

סאלח יוסף קפורה18/03/1993

סעיד סלמאן  473/14
עזאם

זיד עזאם01/09/1953

גאזי גבר נבואני09/02/2014גבר עלי נבואני 476/14

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פויכטונגר שמעון 01/10/2013 פויכטונגר יהודית 972608/3

ליבוביץ פאול 04/04/2014 ליבוביץ פני 984830/1

גאגולאשוילי מננה 04/04/2014 גל יעקב 985010/1

סיקסיק דליה 26/03/2014 קדושים פרץ 985831/1

רודוי אינה 17/01/2014 סולודוכין אדוארד 985911/1

שדה אורלי 27/04/2014 עמר מרדכי 985922/1

נבון בנימין יזהר 12/04/2014 נבון פנחס אליהו 985927/1

בן גיגי ציון 16/11/2013 בן גיגי ליזה 973119/3

רביבו משה 24/12/2013 רביבו לאה 986272/1

דבראשוילי שושנה 26/03/2014 דבראשווילי מנוח 982844/1

יצחק ששון דוד 10/03/2014 יצחק מאירה 983058/1

יצחק ששון דוד 10/03/2014 יצחק שמריהו 983059/1

משה יוסף 08/04/2014 משה פלורה 983176/1

דמרי כליפה מאיר 11/03/2014 דמרי נסים 983768/1

ברנט שמחה בונם 05/05/2014 ברנט חנה 986794/1

אוהנונה אסתר 11/07/2010 אוחנונה גבריאל 986903/1

לוי מזל מזי 05/03/2014 לוי רוני 986911/1

מדינה עליזה 23/03/2014 אביזיז שרה 986913/1

סיגל רוסלנה 28/03/2014 בירמן קלרה 987064/1

סיגל רוסלנה 18/11/2006 שוקמן חונה 987071/1

סיגל רוסלנה 28/03/2004 שוקמן רחל 987081/1

ואנונו ורד 02/04/2014 ואנונו יובל 987278/1

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(

																																														יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סדובניציי רוזה 10/03/2014 ביבלין דמיטרי 982965/1

עמירה תמר 10/03/2014 עמירה עמוס 983048/1
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

זכאי יצוא ידע וטכנולוגיה חקלאית )1989( בע"מ
)ח"פ 51-143552-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2014 9 15, בשעה 00 17, במשרד המפרק, הגן 
הטכנולוגי, בניין 23, מלחה, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אריק נאור, עו"ד, מפרק

חלקה 150 בגוש 8242 בע"מ
)ח"פ 51-033544-1(

)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 
כנרת  רח'  המפרק,  אצל   ,12 00 בשעה   ,18 9 2014 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
נמרוד גירון, עו"ד, מפרק

קוציינה כלים נאים בע"מ
)ח"פ 51-268331-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 9 23, בשעה 00 10, במשרד ב"כ החברה, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,242 יהודה  בן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

ויזניצר י. בע"מ
)ח"פ 51-272092-1(

)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 

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

פרידה נאיף  479/14
קבלאן

חסן סלמאן קבלאן21/03/2012

מופלח נג'יב הנו28/11/2013נג'יב סאלח הנו 499/14

תאמר עלי אבו  552/14
ימן

עלי אבו ימן26/02/2014

י"ג באייר התשע"ד )13 במאי 2014(

                                               עמאד אבו ריש, קאדי מדהב

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

עסאם שאוקי  553/14
ח'טיב

שאוקי ח'טיב10/04/2014

סלאמה סעיד  554/14
גאנם

מחתא גאנם21/01/1992

חמאדה סלים  567/14
נסראלדין

מאזן חמאדה 04/07/2012
נסראלדין

עבאס חמאדה  568/14
עבדאללה

חמד עבאס 21/12/2012
עבדאללה

עבדאללה שלה10/08/1974אסעד חסין שלה 569/14

כמאל פרחאן אבו  575/14
פארס

פרג כמאל אבו 21/07/2009
פארס

בהאא תכתוכ23/11/2010חמוד עלי תכתוכ 586/14

עמאד סאלח  588/14
חשאן

אביבה חשאן06/09/1993

אחמד מחמד  615/14  
עאמר

סאלח אחמד 22/10/1991
עאמר

ריאב כמאל  618/14
קבלאן

חסין כמאל קבלאן13/04/2013

רגא חמאדה  619/14
מלחם

ואפד רגא קבלאן04/12/2011

מי כיוף19/04/2014נביה ג'בר כיוף 626/14

סולימאן עלי  627/14
אל בט

ח'ליל סולימאן 12/04/1990
אל בט

והיב פואד  78/14
קלעאני

עלא חמד קלעאני22/04/2014

כ"ב באייר התשע"ד )22 במאי 2014(

                                               כמאל קבלאן, קאדי מדהב
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יו-פאק בע"מ
)ח"פ 51-253469-4(

)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 
העיט  רח'  המפרק,  אצל   ,17 00 בשעה   ,26 9 2014 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  קיסריה,   ,10
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
משה אייל, מפרק

טריפל סי הפצה )1993( בע"מ
)ח"פ 51-187389-5(

)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 2014 9 28, בשעה 00 9, אצל המפרק, רח' הסיבים 
49, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
אסף מרון, מפרק

טקס לוקס בע"מ
)ח"פ 51-438164-9(

)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 
איזמיר,  המפרק,  אצל   ,14 00 בשעה   ,30 9 2014 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טורקיה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
סמי אסל, מפרק

א. גינאדי ומרק חברה לבנייה בע"מ
)ח"פ 51-259794-9(

)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 
גינאדי  א   במשרד   ,19 00 בשעה   ,30 9 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
- השקעות ובנייה )1992( בע"מ, רח' המלאכה 45, נתניה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
גינאדי אבדייב, מפרק

תתכנס ביום 2014 9 23, בשעה 00 10, במשרד ב"כ החברה, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,242 יהודה  בן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

מ.א.ד.ד. החזקות בע"מ
)ח"פ 51-280553-2(

)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 2014 9 23, בשעה 00 10, במשרד ב"כ החברה, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,242 יהודה  בן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

פלוריש מסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-449457-4(

)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 2014 9 23, בשעה 00 10, במשרד ב"כ החברה, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,242 יהודה  בן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

מ.ע. שרביט חברה להשקעות ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-126937-5(

)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 2014 9 23, בשעה 00 10, במשרד ב"כ החברה, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,242 יהודה  בן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה
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רילארק בע"מ
)ח"פ 51-452626-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 9 30, בשעה 00 14, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
טל מייק, עו"ד, מפרק

ק.ט.ר. דוק בע"מ
)ח"פ 51-117852-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 9 30, בשעה 00 14, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
טל מייק, עו"ד, מפרק

וגנר גרינשטיין תדמיות תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-336927-2(

)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 2014 9 30, בשעה 00 14, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
טל מייק, עו"ד, מפרק

זוזי הורות בע"מ
)ח"פ 51-416050-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 9 30, בשעה 00 10, במשרד המפרק, רח' שטנד 
18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
ליאור עזיז, מפרק

מרכז קאראטה פולג בע"מ
)ח"פ 51-233878-1(

)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 
נתן  בן  ארדינסט,  אצל   ,10 00 בשעה   ,30 9 2014 ביום  תתכנס 
ושות', עורכי דין, רח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, קומה 13, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 
משה רוקח, מפרק

פיווט עיבוד אות בע"מ
)ח"פ 51-263978-2(

)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 2014 9 30, בשעה 00 14, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
טל מייק, עו"ד, מפרק

שומשום - בריאות מן הטבע בע"מ
)ח"פ 51-346707-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 9 29, בשעה 00 14, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
טל מייק, עו"ד, מפרק

מסעדת אגסים בע"מ
)ח"פ 51-282739-5(

)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 2014 9 30, בשעה 00 14, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
טל מייק, עו"ד, מפרק
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תחביב לכל עת בע"מ
)ח"פ 51-115581-4(

)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 2014 10 2, בשעה 00 15, אצל המפרק, רח' בן גוריון 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,10
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

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

מטר מערכות השקייה בע"מ
)ח"פ 51-227372-3(

)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 2014 10 2, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' הגבעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חניאל,   ,19
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
רן דגן, מפרק

מ.ג.ב ייזום נדל"ן )2011( בע"מ
)ח"פ 51-456770-0(

)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 
מנחם  רח'  המפרק,  אצל   ,12 00 בשעה   ,2 10 2014 ביום  תתכנס 
בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל המרובע, קומה 27, תל–אביב-

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

בפנקסים ובניירות של החברה 
יואב כספי, עו"ד, מפרק

יופה שירותי רפואה בע"מ
)ח"פ 51-327679-0(

)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 2014 10 5, בשעה 00 9, אצל המפרק, רח' הטייסים 
65, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
בוריס יופה, מפרק

החברה הבינלאומית להגנה ולחילוץ בע"מ
)ח"פ 51-398324-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 9 30, בשעה 00 15, אצל המפרק, רח' דניאל 
פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אלי בכר, עו"ד, מפרק

אקונרג'י סונן ישראל בע"מ
)ח"פ 51-494019-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2014 9 30, בשעה 00 12, במשרד שבלת ושות' 
עורכי דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
ורד חורש, עו"ד, מפרקת

ד"ר וידאל ברצ'לון בע"מ
)ח"פ 51-418720-2(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה   ,1 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' רוטשילד 68, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מיכאל דותן, עו"ד, מפרק

גדלון בע"מ
)ח"פ 51-054621-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 10 1, בשעה 00 9, אצל המפרק, רח' דקסל 1, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עקיבא,  אור 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
דן אורן, מפרק
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פלמח זאבי נכסים בע"מ
)ח"פ 51-420980-8(

)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 
יגאל  רח'  המפרק,  אצל   ,11 00 בשעה   ,7 10 2014 ביום  תתכנס 
אלון 55, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
ליאור רוב, מפרק

ב.ס. מירב אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-281263-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 10 7, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' הורד 15, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יאיר,  כוכב 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
סורין ברקו, מפרק

אורי-רוני פיתוח והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-382309-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 10 7, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' המסגר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
רונן דנינו, מפרק

המוסך של אמנון בע"מ
)ח"פ 51-275866-5(

)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 2014 10 7, בשעה 00 10, אצל המפרקת, רח' נרקיס 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עומר,   ,6
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
עדנה פליישר, מפרקת

טום השקעות בע"מ
)ח"פ 51-289810-7(

)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 
הרצל  רח'  המפרק,  אצל   ,9 00 בשעה   ,5 10 2014 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון,   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
שי בן שמואל, מפרק

דה פירסט. נט בע"מ
)ח"פ 51-378377-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 10 5, בשעה 00 9, אצל המפרק, רח' חנה סנש 
16, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
דורון שטרנברג, מפרק

א.א. רמאור מערכות בע"מ
)ח"פ 51-262150-9(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9 00 בשעה   ,5 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אבן גבירול 6, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
יוגב אורי, מפרק

ש.כ. - תלפיות השקעות בע"מ
)ח"פ 51-148028-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 10 5, בשעה 00 9, אצל המפרק, רח' רזיאל דוד 
13, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
שאול יגון צ'ון, מפרק
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כרוז מערכות מכשור ובקרה בע"מ
)ח"פ 51-113247-4(

)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 2014 10 7, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' אגוז 66, 
קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

סברין רוזנקרנץ, מפרק

זומן בע"מ
)ח"פ 51-272594-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2014 10 7, בשעה 00 16, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,33 ז'בוטינסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שלומית הראל שוורץ, עו"ד, מפרקת

שריף נח'לה בע"מ
)ח"פ 51-504182-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 9 15, בשעה 30 9, אצל המפרקת, רח' בן זכאי 
6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
מיה דביר, עו"ד, מפרקת

ג'אז יורוטרייד בע"מ
)ח"פ 51-397534-2(

)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 2014 10 15, בשעה 00 13, אצל המפרק, רח' יעבץ 
33, תל אביב 65258, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
נסים צרפתי, מפרק

בלסם אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-260145-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 10 7, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' הזוהר 
8/4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
סמי בן יצחק, מפרק

בי.בי.איי. פיתוח ויישום טכנולוגיות חקלאיות בע"מ
)ח"פ 51-178679-0(

)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 2014 10 7, בשעה 10 10, אצל המפרק, משק 8, טירת 
יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 
יששכר בן צור, מפרק

מלמוד - גנדשי הובלות בע"מ
)ח"פ 51-245304-4(

)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 
כפר  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,7 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מל"ל 4592000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
עוזי מלמוד, מפרק

סופר על הדרך בע"מ
)ח"פ 51-162461-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 10 7, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' שופמן 
גרשון 5, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
יוסף עמיאל, מפרק
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אס.אי.אמ. פרופשונל'ס בע"מ
)ח"פ 51-353162-4(

)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   ,15 9 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,17 קומה  אבגד,  בית   ,5 ז'בוטינסקי 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
עמית לייבוביץ', עו"ד, מפרק

דאפסם בע"מ
)ח"פ 51-458629-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 9 17, בשעה 00 14, במשרדי גרוס, קלינהנדלר, 
תל  עגול,  בניין   ,1 עזריאלי  מרכז  ושות',  גרינברג  הלוי,  חודק, 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
חמוטל מרידור, מפרקת

מגוויר אילן בע"מ
)ח"פ 51-421037-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 9 20, בשעה 00 16, אצל המפרק, רח' הארבעה 
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 
אילן מדוויר, מפרק

אל - מאיר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-411163-2(

)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 
המפרק,  במשרד   ,13 00 בשעה   ,25 9 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  פיתוח,  הרצליה  ב,  כניסה   ,4 החושלים  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
יובל פלדה, עו"ד, מפרק

עובדיה את צביקל משרד עורכי דין
)ח"פ 51-329160-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 10 19, בשעה 00 9, אצל המפרקת, רח' מניה 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אזור,   ,23 שוחט 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אימג'יק בע"מ
)ח"פ 51-391820-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 10 19, בשעה 00 9, אצל המפרקת, רח' מניה 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אזור,   ,23 שוחט 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

סייב לייק לוקלס בע"מ
)ח"פ 51-468649-2(

)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 2014 11 3, בשעה 00 12, במשרד גאון יהב ושות', 
רח' דיזינגוף 50, מגדל על, קומה 18, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
עידו אנגל, מפרק

אי.אם.אס. ספקטוגרפיה אלקטרומגנטית בע"מ
)ח"פ 51-330345-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לפיד  דין  עורכי  במשרד  בשעה 00 11,  ביום 2014 10 19,  תתכנס 
ושות', רח' גבעת החלומות 1, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ד"ר רן לפיד, עו"ד, מפרק
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ב.י.ל. יועצים בע"מ
)ח"פ 51-142173-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד  במשרד   ,10 00 בשעה   ,6 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,3 הנגיד  שמואל  רח'  לוי,  אוריאל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
בתיה לביא, מפרקת

"מרכז האלה" מרכז קניות ובילוי בע"מ
)ח"פ 51-292801-1(

)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 2014 4 8, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא אלה, מרח' חכמי 

אתונה 46, תל אביב, טל' 050-4883060, 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 

גיא אלה, עו"ד, מפרק

"מרכז האלה" מרכז קניות ובילוי בע"מ
)ח"פ 51-292801-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 10 9, בשעה 00 12, במשרד המפרק, רח' חכמי 
אתונה 46, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

גיא אלה, עו"ד, מפרק

חויה כפרית בע"מ
)ח"פ 51-333302-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2014 10 9, בשעה 00 11, במשרד עמית, פולק, 

ג.ס. ג'י מיק בע"מ
)ח"פ 51-468423-2(

)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 2014 9 30, בשעה 00 14, אצל המפרק, רח' הנחושת 
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 

אומר לובושיץ, עו"ד, מפרק

א. מ. יבוא מוצרי מזון איכותיים בע"מ
)ח"פ 51-345680-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אח"י  רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,2 10 2014 ביום  תתכנס 
אילת 60, קרית חיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אורי גרינברגר, מפרק

טייר סנטר הוד השרון בע"מ
)ח"פ 51-327300-3(

)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 2014 10 5, בשעה 00 10, במשרד עורכי דין גולדמן, 
רמת  ד,  קומה   ,14 הלל  אבא  דרך  ושות',  אדלשטיין  ארליך, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 
אמיר גולדמן, מפרק

הנביאים פתח-תקוה בע"מ
)ח"פ 51-288723-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,6 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם   ,6340818 אביב  תל   ,18/6 ברנשטיין  אדוארד 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
מאיר אוחנה, עו"ד, מפרק
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התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 
נהאיה נפעא שנטי, מפרקת

פרוזקט פרוסס בע"מ
)ח"פ 51-235116-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
האגוז  רח'  המפרק,  אצל  בשעה 00 10,  ביום 2014 10 19,  תתכנס 
5, תיבה מס' 65, מושב בני ציון 60910, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

צבי עשת, מפרק

תכלית ועתיד בע"מ
)ח"פ 51-311447-0(

)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 
יד  רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,19 10 2014 ביום  תתכנס 
חרוצים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ישראל פניני, רו"ח, מפרק

ביליארד באומן בע"מ
)ח"פ 51-266023-4(

)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 
יד  רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,19 10 2014 ביום  תתכנס 
חרוצים 3, דירה 21, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אורן לוי, מפרק

מאזנים ומדידות בע"מ
)ח"פ 51-459554-5(

)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 2014 10 19, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' החרמון 

דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,17 שדה  יצחק  רח'  ושות',  מטלון 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
רועי נירון, עו"ד, מפרק

מוביילי כחול לבן בע"מ
)ח"פ 51-395147-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2014 10 19, בשעה 00 9, אצל המפרק, טמרה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,3081100
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
מחמוד דיאב, מפרק

ינור ספנות 1973 בע"מ
)ח"פ 51-064871-0(

)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 2014 10 19, בשעה 00 9, אצל המפרק, שד' הנשיא 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,45
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 
משה ינור, מפרק

ש.ל. ליין ארט בע"מ
)ח"פ 51-472570-4(

)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 2014 10 19, בשעה 00 9, אצל המפרקת, רח' הרימון 
10, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
שרית לוי, מפרקת

שנטי גרין ליין )2004( בע"מ
)ח"פ 51-356774-3(

)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 
שפרעם,  המפרקת,  אצל   ,9 00 בשעה   ,19 10 2014 ביום  תתכנס 



7385 ילקוט הפרסומים 6855, ט"ז באב התשע"ד, 2014 8 12 

תתכנס ביום 2014 10 29, בשעה 00 10, במשרד עו"ד אמיר ברגר, 
רח' פנחס רוזן 72, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שמואל גיבורי, מפרק

תמר )ר.י.( שרותים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-322169-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קיבוץ  המפרק,  במשרדי   ,17 30 בשעה   ,5 11 2014 ביום  תתכנס 
משמרות, אזור התעשייה, מבנה מס' 2, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

תמיר רונן, מפרק

ש.מ. פרייבט מוטורוס בע"מ
)ח"פ 51-401200-4(

)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 2014 11 16, בשעה 00 12, במשרד עורכי דין רנדל, 
העסקים  פארק   ,3080 ת"ד   ,2 האשל  רח'  שטרית,  זדה,  אליאס 
והתעשיה קיסריה 3088900, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

בת אל אליאס זדה, עו"ד, מפרקת

מאי סוליד בע"מ
)ח"פ 51-461503-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 00 10, אצל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,1 עזריאלי  מרכז  המפרק, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אברהם כרמון, מפרק

פייטון טכנולוגיות )1991( בע"מ
)ח"פ 51-157403-0(

)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 

6, כפר סבא 4425221, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
משה שועל, מפרק

ברודראנר בע"מ
)ח"פ 51-350790-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,12 00 בשעה   ,20 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ברקת 6, קדומים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ראובן וייס, עו"ד, מפרק

גולינקס בע"מ
)ח"פ 51-358619-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 10 21, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' ישראל 
קציר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 
אדיר רגב, מפרק

לימנטיס - המרכז הישראלי לטיפול בפצעי לחץ 
ופצעים קשי ריפוי בע"מ

)ח"פ 51-474419-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2014 10 22, בשעה 00 13, במשרד עו"ד אילן 
שפירא, רח' יצחק שדה 40, קומה 3, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
איילת ויניק, עו"ד, מפרקת

סופרמד מוצרי רפואה ומעבדה בע"מ
)ח"פ 51-094045-5(

)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 
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איו סינרג'י בע"מ
)ח"פ 51-415869-0(

)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   ,28 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל 
למפרק   ,050-4690069 טל'  ציונה,  נס   ,4 סיגלית  מרח'  פרצילוב, 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,7 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 

מיכאל פרצילוב, מפרק

ב.ה. שמעון קפה אקספרס בע"מ
)ח"פ 51-486986-6(

)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   ,30 7 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רונן ליבוביץ, מרח' בלוך 48, תל אביב, טל' 03-5624456, למפרק 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,20 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

גרינגו טכנולוגיות דלק בע"מ
)ח"פ 51-480898-9(

)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 

הנ"ל תתכנס ביום 2014 10 20, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' 
העבודה 3, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
דוד יטיב, מפרק

בראוזף בע"מ
)ח"פ 51-482125-5(

)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   ,1 5 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור 
למפרק   ,050-5730625 טל'  גבעתיים,   ,1/10 התע"ש  מרח'  שרזר, 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,22 9 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 

דרור שרזר, מפרק

יהלומי איי קוי סטאר בע"מ
)ח"פ 51-414449-2(

)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   ,20 3 2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
קנו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

נסימוב, מרח' הזיתים 1, רמת גן, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,30 9 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 

קנו נסימוב, מפרק



7387 ילקוט הפרסומים 6855, ט"ז באב התשע"ד, 2014 8 12 

 ,3 12 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רעננה,   ,1 המסגר  רח'  בקשי,  אנגל  רו"ח  במשרד   ,10 00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 
אילן אנגל, מפרק

גלובל פון בע"מ
)ח"פ 51-431047-3(

)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   ,4 8 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,88000 אילת  התמרים,  שד'  משרדים,  עירוני  ממרכז  קפלן,  לי 

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 

 ,4 12 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,16 00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה 
לי קפלן, עו"ד, מפרקת

דייזי פק בע"מ
)ח"פ 51-423399-8(

)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 2014 8 3, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדוארדו סגל,  
מרח' שרת 27, כפר יונה 40300, טל' 054-4719024, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,7 12 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 17, 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 

אדוארדו סגל, מפרק

התקבלה   ,23 7 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן 

לזר, מרח' חצב 18, יבנה, טל' 08-8567333, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 12 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אביב,  תל   ,21 הארבעה  רח'  שגיב,  דן  עו"ד  אצל   ,15 00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 
אילן לזר, מפרק

דפוס ופרסום יש הפקות בע"מ
)ח"פ 51-423635-5(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,31 7 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את רו"ח אבי קלאורה, מרח' אחד העם 34, ת"ד 132, חדרה, טל' 

04-8203311, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 12 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 15, אצל בן ציון דרור, רח' אנקור 12, פרדס חנה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
אבי קלאורה, רו"ח, מפרק

פיצה בדרכים
)ח"פ 51-393826-6(

)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   ,3 8 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן 

אנגל, מרח' ציפמן 97ו, רעננה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 
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התקבלה   ,11 5 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
גיא מלר, מרח' המלאכה 10, קניון העיר, אילת, טל' 052-6046464, 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,30 9 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 
גיא מלר, רו"ח, מפרק

נגריית כהן רן בע"מ
)ח"פ 51-242919-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,17 7 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, 

טל' 077-3393831, 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 9 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

נ.ת.מ. ניהול מבנים אילת )2012( בע"מ
)ח"פ 51-470339-6(

)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 5 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אליהו בלייר, מרח' ריב"ל 22, תל אביב 67778, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

גולדפנס יעוץ אסטרטגי לתעשיות בע"מ
)ח"פ 51-342626-2(

)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   ,17 7 2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכס 

גולדפרב, ממושב אביגדור, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,20 12 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 
אלכס גולדפרב, מפרק

מערכות העברת מידע בע"מ
)ח"פ 51-354178-9(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,31 7 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את רפאל שץ, מקיבוץ קבוצת כנרת 15118, טל' 050-9966864, 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,31 12 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 
רפאל שץ, מפרק

רונן ושגיא בע"מ
)ח"פ 51-438819-8(

)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 
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ניהול תובל 11 ר"ג בע"מ
)ח"פ 51-353163-2(

)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   ,12 5 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אליהו בלייר, מרח' ריב"ל 22, תל אביב 67778, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,9 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
אליהו בלייר, עו"ד, מפרק

אימפולס
)ח"פ 51-201549-6(

)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   ,1 10 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 
דוחני, מרח' לח"י 30, קרית ים, טל' 050-6240673, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 
יעקב דוחני, מפרק

היי-טי )מסחר בינלאומי( בע"מ
)ח"פ 51-344136-0(

)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 

 ,1 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,9 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

אליהו בלייר, עו"ד, מפרק

ניהול מגדל הברוש בע"מ
)ח"פ 51-277802-8(

)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   ,12 5 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אליהו בלייר, מרח' ריב"ל 22, תל אביב 67778, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,9 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

אליהו בלייר, עו"ד, מפרק

נ.א.ה. הברזל ניהול בע"מ
)ח"פ 51-363953-4(

)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   ,12 5 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אליהו בלייר, מרח' ריב"ל 22, תל אביב 67778, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,9 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

אליהו בלייר, עו"ד, מפרק
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יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,6 11 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
יואל חן, מפרק

יה.מה.אל בע"מ
)ח"פ 51-359452-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30 6 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אילן בצלאל סלומון, מרח' קפלינסקי 15/14, ראשון לציון, 

טל' 052-5215888, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,15 11 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 
אילן בצלאל סלומון, מפרק

משכנות בלפור בע"מ
)ח"פ 51-267823-6(

)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 7 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אופיר כץ, מרח' הרטום 19, ירושלים, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,23 11 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 
אופיר כץ, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,22 6 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 
הורוביץ, מרח' ילדי טהרן 6, קומה 3, דירה 5, גבעתיים 5348483, 

טל' 050-5400663, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,20 10 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

משה הורוביץ, מפרק

מודגל טק )2000( בע"מ
)ח"פ 51-288999-9(

)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   ,31 7 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ערן ארגוב, מרח' אבא הלל 12, רמת גן, טל' 03-7566000, למפרק 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,2 11 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

ערן ארגוב, עו"ד, מפרק

חן. א. חן הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-403335-6(

)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   ,29 6 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל חן, 
מרח' איילון 122, ראש העין 4861113, טל' 050-6894591, למפרק 

החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד גפן אטיאס פסטרנק, מרח' סוקולוב 10, רחובות 74665, 

טל' 077-5516505, 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 11 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 
גפן אטיאס פסטרנק, עו"ד, מפרקת

קלאסיקל מיוזיק פסטיבל בע"מ
)ח"פ 51-444191-4(

)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   ,28 7 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קנטור 
אולסיה, אצל עו"ד יניב ריחני, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, למפרקת 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,30 11 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
קנטור אולסיה, מפרקת

עמותה ע"ש גסטון פרפיניאל
)ע"ר 58-048672-8(

)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 2014 3 31, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את סליה אלחנדרה פרפיניאל, מרח' הראשונים 

5/7, כפר סבא, 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 

סליה אלחנדרה פרפינאל, מפרקת

זפמא בע"מ
)ח"פ 51-099879-2(

)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 7 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אופיר כץ, מרח' הרטום 19, ירושלים, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,23 11 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 
אופיר כץ, עו"ד, מפרק

א.כ.א.מ. נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-103277-3(

)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   ,23 7 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אופיר כץ, מרח' הרטום 19, ירושלים, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,23 11 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 
אופיר כץ, עו"ד, מפרק

נתנאלה קפה בע"מ
)ח"פ 51-369190-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,22 7 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
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תומר רבינוביץ', עו"ד, נאמן

י. טוניק ושות' - משרד עורכי-דין
)ח"פ 51-243736-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

המניין  מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 8 5, התקבלה החלטה 
קדושים,  מיכאל  עו"ד  החברה,  מפרק  את  להחליף  מיוחדת 
ולמנות במקומו את עו"ד בועז קטנוב, מרח' קפלן 2, תל אביב 

6473403, למפרק החברה 
בועז קטנוב, עו"ד, מפרק

קרן	נובוסטריט	1
)ש"מ 55-024835-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי השותפה המוגבלת 
בשותפות, קבוצת נוריאל ובניו בע"מ, ח"פ 51-137223-7 )להלן 
- נוריאל(, העבירה לידי השותפה המוגבלת בשותפות, רוקוייל 
 100% רוקוייל(,   - )להלן   56-003017-3 ח"פ  לימיטד,  הולדינגס 

מאחזקותיה בשותפות אשר היו בבעלותה 

לאחר ההעברה, חלקה של נוריאל בשותפות יימחק ויעמוד 
על 0% מהאחזקות בשותפות  בהתאם חלקה של רוקוייל יעמוד 

על 33% 33 מהאחזקות בשותפות 

של  כוחה  בא  אל  בכתב  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
ושות'  לפלר  לוסטיגמן,  ממשרד  רוזנברג,  ערן  עו"ד  השותפות, 

- עורכי דין, רח' יצחק שדה 17, מגדל נצבא, תל אביב 67775 

ערן	רוזנברג, עו"ד
בא כוח השותפות

קרן לעזרה ולתמיכה ג.ו.ש 
)ע"ר 58-000938-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2014 7 14, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד אופיר כץ, מדרך מנחם בגין 52, תל אביב, 

למפרק העמותה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 
אופיר כץ, עו"ד, מפרק

 קרן מחקרים רפואיים ליד המרכז הגריאטרי 
ע"ש שוהם פרדס חנה 

)ע"ר 58-038501-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2014 1 27, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
חדרה,   ,2 המתכת  מרח'  לוין,  צביקה  רו"ח  את  ולמנות  מרצון 

למפרק העמותה; הוחלט כי פירוק העמותה יחל ב–2014 7 1 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

צביקה לוין, רו"ח, מפרק

מעבדת שירות שדה רעננה 
)ע"ר 58-038454-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2013 7 22, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
גולדשטיין  שרון  ממשרד  שרון,  אילן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 
ושות', רח' העמל 38, ת"ד 4224, רעננה 43659, למפרק העמותה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 
אילן שרון, עו"ד, מפרק

הודעה על כוונה להכריז ולחלק דיבידנד ראשון ואחרון
בבית המשפט המחוזי בתל אביב

שם החייב: מייק בסון 

משלח יד: איש מכירות 




