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הודעה על תחילת כהונתו של נשיא המדינה
לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

אני מודיע  24)א()1( לחוק–יסוד: המדינה1,  בהתאם לסעיף 
על תחילת כהונתו של נשיא המדינה, ראובן רובי ריבלין, ביום 

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(.

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-1300(

יולי יואל אדלשטיין  
יושב ראש הכנסת   

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1

הודעה על ביטול משרד
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

לחוק–יסוד:  31)ג(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה1, החליטה הממשלה לבטל את המשרד להגנת העורף.

בתמוז  ב'  ביום  האמורה  ההחלטה  את  אישרה  הכנסת 
התשע"ד )30 ביוני 2014(.

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה   

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

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

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

לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז חיפה.

כ"ג בתמוז התשע"ד )21 ביולי 2014(
)חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים   

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

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
המשפטים,  שרת  ובהסכמת  התשל"א-11971,  טיפול(,  ודרכי 
השופטים(,   - )להלן  מטה  הרשומים  השופטים  על  מטיל  אני 
לשמש כשופטי נוער אשר ידונו במעצרם ושחרורם של קטינים 

ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט:

קרן אזולאי

ג'ויה סקפה שפירא

מוחמד חאג' יחיא

כהונת השופטים בערכאת  תום תקופת  עד  תוקף המינוי 
בית משפט שלום.

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-686-ה1(

אשר גרוניס  
נשיא בית המשפט העליון   

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.  1

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שרת המשפטים, אני 
מטיל על השופטים הרשומים מטה )להלן - השופטים(, לשמש 
כשופטי נוער עד תום תקופת כהונת השופטים בערכאת בית 

משפט מחוזי:

שמואל בורנשטיין

יחזקאל קינר

שירלי רנר )צביאלי(

אמיר טובי

תמר נאות-פרי

רונית בש

אורית וינשטיין

חנה פלינר

הרי קירש

ארנה לוי

איריס לושי-עבודי

שלומית יעקובוביץ'

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(
)חמ 3-686-ה1(

אשר גרוניס  
נשיא בית המשפט העליון   

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.  1

מינוי שופטת נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
המשפטים,  שרת  ובהסכמת  התשל"א-11971,  טיפול(,  ודרכי 
שלום,  משפט  בית  של  שופטת  מור-אל,  אורלי  על  מטיל  אני 
לשמש כשופטת נוער אשר תדון במעצרם ושחרורם של קטינים 

ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט.

תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתה בערכאת בית משפט 
שלום.

כ"ב בתמוז התשע"ד )20 ביולי 2014(
)חמ 3-686-ה1(

אשר גרוניס  
נשיא בית המשפט העליון   

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.  1

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה 
וגופים מבוקרים

לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

המדינה  שירות  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הממשלה2,  ראש  עם  ובהתייעצות  התשכ"ג-11963,  )משמעת(, 
אני ממנה את הרשומים מטה לחברי בית הדין למשמעת לפי 

הסעיף האמור:
 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; התשמ"ג, עמ' 32; התשנ"ד, עמ' 82.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 3790.  2
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מתוך רשימת המשפטנים:

שרון אלה מאיר

נילי חוה לבנת

מתוך רשימת נציב השירות:

גילת כהן יגנה

חיים אזלן

יעקב לב

חנוך צמיר

שמואל קליין

נלי גבע-גלמן

אריה קורת

מתוך רשימת הנציב של עובדי הוראה:

אילנה וגמן

אסתר שחר

מתוך רשימת ארגוני העובדים:
אדריאן אלנבוגן3

חנן אהרון4

סוהיל מרגיה
צביה שמעון5

מתוך רשימת ארגון העובדים - עובדי הוראה:

הדס רבינוביץ

רגינה אבירם.

תוקף המינוי לחמש שנים, למעט מינויו של יעקב לב, שמינויו 
עד יום ח' בתשרי התשע"ז )10 באוקטובר 2016(, מינויו של חנוך 
 ,)2017 בדצמבר   30( התשע"ח  בטבת  י"ב  יום  עד  שמינויו  צמיר, 
מינויו של שמואל קליין, שמינויו עד יום כ"ב בטבת התשע"ז )20 
בינואר 2017(, ומינויו של אריה קורת, שמינויו עד יום ל' בשבט 

התשע"ז )26 בפברואר 2017(.

כ"ז בתמוז התשע"ד )24 ביולי 2014(
)חמ 3-399-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים   

י"פ התשס"ח, עמ' 1016.  3

י"פ התשס"ט, עמ' 410.  4

י"פ התשנ"ח, עמ' 114.  5

מינוי חברה לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
חיילים  להכוונת  היחידה  הביטחון,  משרד  נציגת  כהן,  מצדה 

משוחררים, לחברה בוועדת תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד סיום 
עבודתה של המתמנה ביחידה להכוונת חיילים משוחררים - 

המוקדם מבין השניים.

י"ט בתמוז התשע"ד )17 ביולי 2014(
)חמ 3-442-ה1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון   

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
בוועדת  לחבר  העובדים,  הסתדרות  נציג  אמויאל,  חיים  את 

תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד סיום 
מבין  המוקדם   - העובדים  בהסתדרות  המתמנה  של  עבודתו 

השניים.

י"ט בתמוז התשע"ד )17 ביולי 2014(
)חמ 3-442-ה1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון   

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-11949, אני ממנה את צדוק 

בטה, נציג הסתדרות העובדים, לחבר בוועדת תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד סיום עבודתו 
של המתמנה בהסתדרות העובדים - המוקדם מבין השניים.

י"ט בתמוז התשע"ד )17 ביולי 2014(
)חמ 3-442-ה1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון   

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

תיקון הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986

]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק   54 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ו-11986 )להלן - החוק(, אני מודיע כי אצלתי 
מסמכויותיי לפי סעיפי החוק, לנושאי התפקידים, כמפורט להלן 
בתיקון להודעה על אצילת סמכויות2 )להלן - ההודעה(, ולפיכך:

בפרט 43 להודעה, בטור ב', אחרי "26ה" יבוא "26ז, 26ח", אחרי   )1(
"26ט'" יבוא "26י" ואחרי "26יא" יבוא "26יח, 26כ, 26כב";

בפרט 44 להודעה, בטור ב', אחרי "26ה" יבוא "26ז, 26ח", אחרי   )2(
"26ט'" יבוא "26י" ואחרי "26יא" יבוא "26יח, 26כ, 26כב";

בפרט 48 להודעה, בטור ב', אחרי "26ה" יבוא "26ז, 26ח", אחרי   )3(
"26ט'" יבוא "26י" ואחרי "26יא" יבוא "26יח, 26כ, 26כב";

בפרט 55 להודעה, בטור ב', אחרי "26ה" יבוא "26ז, 26ח", אחרי   )4(
"26ט'" יבוא "26י" ואחרי "26יא" יבוא "26יח, 26כ, 26כב".

ט"ו בתמוז התשע"ד )13 ביולי 2014(
)חמ 3-675(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון   

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.  1

ועמ'   1194 3858; התשנ"ט, עמ'  ועמ'   202 י"פ התשנ"ח, עמ'   2 

התשס"ה,   ;3315 עמ'  התשס"א,   ;1768 עמ'  התש"ס,   ;3907    
     עמ' 1226 ועמ' 4185; התשס"ט, עמ' 2252; התש"ע, עמ' 3883; 

    התשע"ד, עמ' 2615 ועמ' 6020.
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הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי,  מודיע  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
)גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן(, התשמ"ד- 31983, 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-41983,  כלוריד(,  בויניל  העובדים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
ברעש(, התשמ"ד- 51984, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
מזיק(,  באבק  והעובדים  הציבור  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-61984, 
התשמ"ה-71985,  בכספית(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשמ"ה-81985,  )ארסן((,  בזרניך  העובדים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
התשנ"א-91990,  מסוימים(,  הלוגניים  פחמימניים  בממיסים 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
העובדים במתכות מסוימות(, התשנ"ג-101993, תקנה 1 לתקנות 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
התשנ"ג-111993,  מסוימים(,  ארומטיים  פחמימניים  בממיסים 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-121992,  מייננת(,  בקרינה  העוסקים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-131993,  באיזוציאנטים(, 
ואתתים(,  אחרות  הרמה  מכונות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה 
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 ותקנה  התשנ"ג-141992, 
זרחנים  שהם  הדברה  בחומרי  העובדים  ובריאות  תעסוקתית 
שרת  ובהסכמת  התשנ"ג-151992,  וקרבמטים(,  אורגניים 
מיוחדות  רפואיות  לבדיקות  המכון  את  הסמכתי  הבריאות, 
 ,6 ויצמן  רח'  שכתובתו  אביב,  תל  הרפואי  המרכז  )מלר"ם(, 
מס'  רישיון  גבריאל,  יצחק  פרופ'  באחריות   ,64239 אביב  תל 
מוסמך  רפואי  לשירות  ברפואה תעסוקתית,  מומחה   ,1-12690

לעניין התקנות האמורות. 

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ח' באב התשע"ד )4 באוגוסט 2014(
)חמ 3-4108(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                                            

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.  2

ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.  3

ק"ת התשמ"ד, עמ' 426.  4

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.  5

ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.  6

ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.  7

ק"ת התשמ"ה, עמ' 498.  8

ק"ת התשנ"א, עמ' 230.  9

ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.  10

ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.  11

ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.  12

ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.  13

ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.  14

ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.  15

מינוי ועדת ערר
לפי חוק כביש אגרה )כביש אגרה לישראל(, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12ב)ב( לחוק כביש אגרה )כביש 
ממנים  אנו  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995  לישראל(,  ארצי 
לעניין  או  חיוב  לעניין מחלוקת על  לכל המחוזות,  ועדת ערר 

הפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי סעיף 12 לחוק, כלהלן:

עורכת דין לאה מרגלית - יושבת ראש הוועדה

עורך דין שלמה דולב - חבר, נציג ציבור

עורך דין גיא לויאן - חבר, נציג הרשות הממונה

שתיהן  ליגומסקי,  ואיריס  סליקטר  אורלי  הדין  עורכות 
ממלאות מקום נציג הרשות הממונה.

מינוי קודם של ועדת הערר לכל המחוזות2 - בטל.

י"ד באב התשע"ד )10 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2914(

                  ישראל כ"ץ                        יאיר לפיד
     שר התחבורה ובטיחות בדרכים            שר האוצר 

 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1

י"פ התשע"א, עמ' 4683.  2

תיקון הסמכת רשות
לפי חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו-1966

)שילוט(,  הדרכים  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שבמקום  כך  הרשות2,  הסמכת  את  מתקן  אני  התשכ"ו-11966, 
"מע"צ - החברה הלאומית לדרכים ותשתיות תחבורה בישראל 
לתשתיות  הלאומית  החברה   - ישראל  "נתיבי  יבוא  בע"מ" 

תחבורה בע"מ".

י"א באב התשע"ד )7 באוגוסט 2014(
)חמ 3-1070-ה1(

ישראל כ"ץ  
                                         שר התחבורה והבטיחות בדרכים 

ס"ח התשכ"ו, עמ' 6; התשנ"ז, עמ' 140.  1

י"פ התשס"ה, עמ' 44.  2

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי,  מודיע  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
הבטיחות  לתקנות   1 ותקנה  התשמ"ד-21984,  ברעש(, 
ואתתים(,  אחרות  הרמה  מכונות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה 
את  הסמכתי  הבריאות,  שרת  ובהסכמת  התשנ"ג-31992, 
המרפאה התעסוקתית של ד"ר ירון יגב, שכתובתה רח' מורדי 
מס'  רישיון  יגב,  ירון  ד"ר  באחריות  שבע,  באר   ,114 הגטאות 
מוסמך  רפואי  לשירות  ברפואה תעסוקתית,  מומחה   ,1-18440

לעניין התקנות האמורות. 

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ח' באב התשע"ד )4 באוגוסט 2014(
)חמ 3-4108(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                                            

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.  2

ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.  3
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יובל ברקליפה
מרדכי דונט
גרשון שניר

רפאל אסולין
אביטל אריכא
משה אלקובי
רפאל פרקש

תוקף המינוי מיום ט"ז בתמוז התשע"ד )14 ביולי 2014(.

ט"ז בתמוז התשע"ד )14 ביולי 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת                                            

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית ראשון לציון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
חברים  תשעה  בת  תהיה  לציון  ראשון  הדתית  שהמועצה 

והרכבתי אותה כדלהלן:
פנחס איזק
דוד שילה

אליהו אוזן
רונן זינגר

עמרם פרץ
מיכל קלדרון

קובי אלמושנינו
ישעיהו מלכה

יוסף פאר

תוקף המינוי מיום כ"ח בסיוון התשע"ד )26 ביוני 2014(.

כ"ח בסיוון התשע"ד )26 ביוני 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת                                            

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 70.  1

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

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

מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רישיונות יבוא, 21939:

מס' התיק: 7014-0001-5

תיאור הטובין: רכב מסוג טויוטה CAMRI, מס' W42UVX, שנת 
.JT153XV2000273944 ייצור 2000, מס' שילדה

.F1723770 'דרכון מס - ANDREW HORNSEY :בעל הרכב

מקום האחסנה: נעמן אשדוד - עד הלום.

י"ח בתמוז התשע"ד )16 ביולי 2014(
)חמ 3-964(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל                                            

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

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

מינוי מועצה מייעצת לענייני אתיקה של מורי דרך
לפי תקנות שירותי תיירות )מורי דרך(, התשכ"ז-1967

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות שירותי תיירות )מורי 
לחברים  ממנה  אני  התקנות(,   - )להלן  התשכ"ז-11967  דרך(, 
את  המועצה(   - )להלן  התקנות  לעניין  המייעצת  במועצה 

האנשים ששמותיהם מפורטים להלן:

אהובה זקן - יושבת ראש

רות פרבולוצקי

אילנה דרורי

רקפת לוי

אלון זידנר

יהונתן צבי

אריאל סטולר

כל המינויים האחרים למועצה - בטלים2.

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(
)חמ 3-325-ה2(

עוזי לנדאו  
שר התיירות                                            

ק"ת התשכ"ז, עמ' 1156.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 6076.  2

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית גבעת שמואל
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
חברים  שבעה  בת  תהיה  שמואל  גבעת  הדתית  שהמועצה 

והרכבתי אותה כדלהלן:

יעקב רייכר

ישעיהו בשן

גילה שוורץ

יוסף גרין

יוסף פלג

מיכאל צנעני

עדי יצחקי

תוקף המינוי מיום כ"ו בתמוז התשע"ד )24 ביולי 2014(.

כ"ו בתמוז התשע"ד )24 ביולי 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת                                            

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 70.  1

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית גני תקווה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
שהמועצה הדתית גני תקווה תהיה בת שבעה חברים והרכבתי 

אותה כדלהלן:

                                         
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 70.  1
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תוקף ההשעיה מיום י"ח בתמוז התשע"ד )16 ביולי 2014( 
עד יום כ"ח באב התשע"ד )24 באוגוסט 2014(.

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-94(

                                                  משה וינברג
                                     ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין 

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
 8( התשע"ד  באייר  ח'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
במאי 2014(, בתיקי בד"א 27/14, 20/14, החליט להטיל על עורך 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,5322 מס'  רישיון  גנס,  מיכאל  דין 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014( עד 
יום ו' בתשרי התשע"ה )30 בספטמבר 2014(.

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"ב בתמוז התשע"ד )20 
עורך  על  להטיל  החליט   ,039/2014 בד"א  בתיק   ,)2014 ביולי 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,18423 מס'  רישיון  קסיס,  חנא  דין 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של 18 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ב בתמוז התשע"ד )20 ביולי 2014( 
עד יום ט' בשבט התשע"ו )19 בינואר 2016(.

כ"ב בתמוז התשע"ד )20 ביולי 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
ב'  באדר  ג'  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ד )5 במרס 2014(, בתיק בד"מ 036/2011, החליט להטיל 
על משה מיימרן, רישיון מס' 9106, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014( עד 
יום ו' בתשרי התשע"ה )30 בספטמבר 2014(.

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת 

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
התשע"ד בסיוון  כ"ז  ביום  כי  השר(   - )להלן  הפנים   לביטחון 
השאר,  בין  שיעסוק,  אירוע  לקיים  כוונה  יש   ,)2014 ביוני   25(
בשכונת  אלחוסיני  הינד  במכללת  בסמים,  המלחמה  בנושא 
ואדי ג'וז בירושלים, מטעם או בחסות הרשות הפלסטינית וזאת 
בלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא 
לפי סעיף  צו   ,)2014 ביוני   25( בסיוון התשע"ד  כ"ז  ביום  השר 

3)ב( לחוק, המורה -

שלא לקיים את האירוע האמור באזור ירושלים, או בכל   )1(
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

למחזיק במקום וכל אדם המנהל, המפעיל, הפועל במסגרת   )2(
האירוע למנוע את קיומו ו/או לא לאפשר את המשך קיומו 

בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-2824(

יורם אוחיון  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים                                           
 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.  1

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש מאי 2014 

היה 3.99 אחוזים.

י"ט בתמוז התשע"ד )17 ביולי 2014(
)חמ 3-2468(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח                                            

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.  1

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
 16( של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י"ח בתמוז התשע"ד 
עורך  על  להטיל  החליט   ,054/2014 בד"א  בתיק   ,)2014 ביולי 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,3728 מס'  רישיון  זינגל,  משה  דין 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של 40 יום.

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



7599 ילקוט הפרסומים 6859, כ"ג באב התשע"ד, 19.8.2014 

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

זני  זכות מטפחים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 99 לחוק 
צמחים, התשל"ג-11973, אני מודיעה כי ההודעה בדבר רישום 
זכות מטפחים בספר הזכויות2 תתוקן כך שבבקשה מס' 4174/08, 
 Leis Michelangelo," רישום מס' 3220, בשם המטפח, במקום
 Leis Michelangelo," יבוא "The late Castagnoli Gianfranc

."The late Castagnoli Gianfranco

ז' בתמוז התשע"ד )3 באוגוסט 2014(
)חמ 3-361-ה2(

                                                    מיכל גולדמן
                                        רשמת זכויות מטפחים 

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 7116.  2

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה המקומית יבנאל, בישיבתה מיום כ"ה באייר 
החוק  לעניין  לארנונה  ערר  ועדת   ,)2014 במאי   25( התשע"ד 

האמור בהרכב המפורט להלן:

עורכת הדין שרה פרזנטי - יושבת ראש

יוסי ינאי - חבר

יהודה מרמר - חבר.

ג' באב התשע"ד )30 ביולי 2014(
)חמ 3-265-ה1(

                                                        רוני כהן
                                           ראש המועצה יבנאל 

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
 5/14 מס'  בישיבתה  בתיה,  מזכרת  המקומית  המועצה  מינתה 
לעניין  ערר  ועדת   )2014 במרס   12( ב' התשע"ד  באדר  י'  מיום 

החוק האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

עורך הדין לאון אמיראס - יושב ראש

איציק קסיס - חבר

גילעד קצב - חבר.

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בתמוז  י"ב  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ד )10 ביולי 2014(, בתיק בד"מ 049/2014, החליט להטיל 
על עורך דין יצחק שטרן, רישיון מס' 54170, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שמונה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ז בתמוז התשע"ד )15 ביולי 2014( 
עד יום כ"ג באדר התשע"ה )14 במרס 2015(.

י"ז בתמוז התשע"ד )15 ביולי 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום א' בתמוז התשע"ד 
)29 ביוני 2014(, בתיק בד"מ 105/2012, החליט להטיל על עורך 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,9732 מס'  רישיון  ינקו,  לאון  דין 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישים ימים.

תוקף ההשעיה מיום י"ז בתמוז התשע"ד )15 ביולי 2014( 
עד יום י"ט באלול התשע"ד )14 בספטמבר 2014(.

י"ז בתמוז התשע"ד )15 ביולי 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ח בסיוון 
התשע"ד )26 ביוני 2014(, בתיק בד"מ 010/2011, החליט להטיל 
השעיה  של  עונש   ,5429 מס'  רישיון  גנות,  בנו  דין  עורך  על 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 7 חודשים, במצטבר 

לכל עונש השעיה אחר כנגדו.

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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מינוי ועדת ערר שפורסם בילקוט הפרסומים התשס"ט, עמ' 
2931 - בטל.

שינויים בהרכב ועדת הערר, שפורסם בילקוט הפרסומים 
התש"ע, עמ' 4469 - בטל.

כ"ד בסיוון התשע"ד )22 ביוני 2014(
)חמ 3-265-ה1(

                                                  טלאל אלקרינאוי
                                     ראש עיריית רהט 

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בתמוז  ג'  מיום   ,11/13 מס'  בישיבתה  שדרות  עיריית  מינתה 
התשע"ד )1 ביולי 2014(, ועדת ערר בהרכב של שלושה חברים 

כמפורט להלן:

עורך הדין יונתן דוד - יושב ראש

ליאור לוי - חבר

אלי בן זקן - חבר.

כ"ט בתמוז התשע"ד )27 ביולי 2014(
)חמ 3-265-ה1(

                                                     אלון דוידי
ראש עיריית שדרות                                      

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו-11976, מינתה 
המועצה האזורית ברנר, בישיבתה מיום א' בתמוז התשע"ד )29 

ביוני 2014(, חברי ועדת ערר לעניין החוק האמור כלהלן:

במקום  ערר,  ועדת  ראש  ליושב  בראונשטיין,  חנן  הדין  עורך 
עורך הדין איתן בראש2

עורכת הדין כרמית יודביץ, לממלאת מקום של חבר ועדת ערר, 
במקום  הערר,  ועדת  ראש  יושב  של  מקום  לממלאת  וכן 

עורך הדין גיל צומן2
יוסף זמסקי וחנן כהן ימשיכו לכהן כחברי ועדת הערר3

שמעון לחמי ימשיך לכהן כממלא מקום של חבר ועדת ערר2.

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-265-ה1(

                                                   דורון שידלוב
ראש המועצה האזורית ברנר                                      

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 6549.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 3908 ועמ' 6549.  3

מינוי הרכב ועדת ערר קודם2 - בטל.

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-265-ה1(

                                                  מאיר דהן
                                   ראש המועצה המקומית מזכרת בתיה

י"פ התשס"ח, עמ' 2619.  2

 

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מועצת עיריית קרית מוצקין בישיבתה מיום ד' בתמוז התשע"ד 
)2 ביולי 2014( ביטלה ועדת ערר מיום י"ט באדר א' התשע"ד )19 

בפברואר 2014(2 ומינתה שתי ועדות ערר כמפורט להלן:

ועדת ערר 1:

משה יונאי, עורך דין - יושב ראש

ליזה דמרי, עורכת דין - חברה

אריה מועלם, עורך דין - חבר

ועדת ערר 2:

הרב חיים שכטר, עורך דין - יושב ראש

יחיאל טל, עורך דין - חבר

תומר קיסר, רואה חשבון - חבר.

י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 2014(
)חמ 3-265-ה1(

                                                      חיים צורי
ראש עיריית קרית מוצקין                                     

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 4398.  2

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
 31( כ"ח בטבת התשע"ד  מיום  בישיבתה  רהט,  עיריית  מינתה 
של  בהרכב  האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדות   ,)2013 בדצמבר 

שלושה חברים, כמפורט להלן:

הרכב א'

עורך הדין עלי אלקרינאוי - יושב ראש

עורך הדין באסם חמאיסה - חבר

עורך הדין אחמד אלחג'וג' - חבר

הרכב ב'

מחמד אבו סיאם - יושב ראש

מחמד אבו סלמי - חבר

עודה אלנסאסרה - חבר

                                   
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 – 00111תכנית  ,77-77הכרזה על סעיפים 

 תכנית מתאר בית הכרם
לחוק התכנון  77נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר , בדבר הכנת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
הכוללת הוראות של תכנית מפורטת, לשכונת מקומית 

בית הכרם. התכנית כוללת הוראות שימור וכן הוראות 
פיתוח, עיצוב, בינוי, הוראות להוצאת היתרי בנייה 

 ולתוספת חניונים ציבוריים.
ירושלים. השטח הידוע  שכונת יישוב:  תחום התכנית: 

 בית הכרם
 

 גוש
סוג 

 חלקי חלקות חלקות בשלמותן הגוש
-7-71.77..1-7 מוסדר 74107

77.73-0..07.21 

71-77.73-77.34-
3..32.33.74-71 

70-72.77-
147.142-

141.117-1.. 

170-171.177.101-
107.101-107 

7..0.7..02-
07.1.0.1.1 

174.17..103 

 -------- הגוש בשלמותו מוסדר 74107
-...4..0.3-11..-1 מוסדר 74124

.7..2..3-.7 

71-01.07.02-
21.20.27-13.71-7. 

71.73.77.70-
72.77-141.147 

142-147.147-
117.1.0-

1.7.1.3-174 

17.-173.177-
101.10.-

100.107-127 

127-111.123 
.11.-117 

22.77.34-
32.37-74.77 

 גוש
סוג 

 חלקי חלקות חלקות בשלמותן הגוש
-11.17-.1-2.1 מוסדר 74120

...71-73.04-07 

00-01.03-
07.21.20-27.14-11 

12-74.7.-77.71-
77.77.3.-37 

30-33.71-7..72-
71.144.14..147 

142.147-
114.11.-110 

7.111 

כל הגושים למעט  מוסדר 74127
 .12חלק מחלקה 

 

  הגוש בשלמותו מוסדר 74111
-13.77.07.02 מוסדר 74117

27.27.17-12.13-77 

72-31 
31.144.14..140.

141.114.11. 

110.117.117-1.7 

33.7..73 

 171..120.11 --------- מוסדר 74110
 .1.2 --------- מוסדר 74117
 0..0.11-17 2-71. מוסדר 74.17
 1.4 110.112.117..11 מוסדר 74773

 

 תנאים למתן היתר בנייה: 
 73נמסר בזה כי הוועדה המחוזית קבעה בהתאם לס' 

 לחוק מגבלות למן היתר בנייה כדלקמן :
 
 

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

1109070010  
  הרחבת יח"ד פרטית, שם התכנית:

 פסגת זאב ירושלים ,01רח' בצראווי בצלאל 
וק התכנון לח 37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 
המקומית ובמשרדי הועדה  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 17 -תשריט  17 -גרסת: הוראות  4417272-141 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
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 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 .1 ביטול
 / א7701 ביטול

 / ב2111 כפיפות
 ..24 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים שכונה: פסגת זאביישוב:  

 . 4.רחוב: בצראווי בצלאל 
 X: 223400קואורדינטה 
 Y: 637775קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .1.חלקות במלואן: , מוסדר, 71740גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הרחבת יח"ד פרטית

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים א'. 2מאזור מגורים ייעוד . שינוי 1
 . קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבת יח"ד קיימת..
מתוכם  מ"ר, 00..2.. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 7

 שטחי שירות. מ"ר 17.33-מ"ר שטחים עיקריים ו 133.21
 . קביעת קווי בניין.0
 .1-. קביעת מס' יח"ד ל2
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.1
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.7
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.3
 .קביעת הוראות בגין הריסה.7

 

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  14לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  144סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל , למשרדיתוניםיבע

 טלפון:  7141741ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 1.74.17-.4

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 1.71311-.4טלפון: 

 

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

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

 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 
 
 
 
 

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

1174190010  
 ואדי אל גוז תוספת קומות ויח"ד בשכונת שם התכנית:

וק התכנון לח 37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול

 7 -תשריט  14 -גרסת: הוראות  4470471-141 מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 177. ביטול
 .1 ביטול

 / ב2111 כפיפות
 / א..24מק/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 רחוב: אל מקדסי   ,   ואדי אל ג'וזשכונת  ירושליםיישוב:  

 X: 222675קואורדינטה 
 Y: 633125קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .72חלקות במלואן:  74213גוש: 
 .741חלקי חלקות:  74213גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 תוספת קומות ויח"ד בשכ' ואדי אל ג'וז.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב'. 0שטח ממגורים ייעוד . שינוי 1
 .קומות מעל בנין קיים בן  .. קביעת בינוי לתוספת .

 קומות מעל קומת מסד חלקית.
 קומות מעל קומת מסד חלקית. 0. קביעת מס' הקומות ל 7
 יח"ד. 3. קביעת מס' יח"ד ל 0
מ"ר מהם 1.47ל בנייה קביעת היקף שטחי ה. 2

 מ"ר שטחי שירות. 07מ"ר שטחים עיקריים ו 1114
 .קביעת הוראות בגין גדרות  להריסה.1
 .קביעת הוראות בגין עצים לשימור.7
 .קביעת קווי בנין חדשים לתוספת בנייה.3
 . קביעת הוראות בינוי ,פיתוח ותנאים למתן היתר.7

 ימוש התכנית.. קביעת שלבי ביצוע למ14
 

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

 כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  14לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  144סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע
 טלפון:  7141741ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 1.74.17-.4
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 1.71311-.4טלפון: 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

1191091010  
 הכשרת בניין מגורים קיים  שם התכנית:

 ירושלים בשכ' צור באהר 
וק התכנון לח 37בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 מס':  תכנית מפורטתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 7 -תשריט  3 -גרסת: הוראות  4474.74-141

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 .1 ביטול
 / א.74. ביטול

 / ב2111 כפיפות
 ..24 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
  צור באהר , שכונת ירושלים יישוב:  

 X: 222358קואורדינטה 
 Y: 627328קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 :מטרת התכנית
 קומות בשכונת צור באהר. 0הכשרת בניין קיים בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד  0הקרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  .1

 לאזור מגורים א'.
מ"ר ,מתוכם  277.44קביעת שטחי בנייה ל  ..

 מ"ר שירות.  17.44 -מ"ר עיקרי ו 271.44
 יח"ד. 0 לסה"כ .-הגדלת מס' יחידות הדיור מ .7
 ,קומות לפי המאושר .-מס' הקומות מקביעת  .0

 בנוסף למבנה יציאה לגג.  קומות, 0לסה"כ 

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן  .2
 היתר בנייה בשטח.

 קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/ לשימור. .1
 בגין גדרות ומבנים להריסה.קביעת הוראות  .7
 קביעת קווי בניין חדשים. .3
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 7

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  14לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  144סעיף 

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

 טלפון:  7141741ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 1.74.17-.4

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 1.71311-.4טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה כנון וההת
 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

1199974010  
 תוספת יח"ד במגרש מגורים בית חנינה שם התכנית:

וק התכנון לח 37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול

 14 -תשריט  .1 -גרסת: הוראות  4477770-141 מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א7023במ/  ביטול
 .1 ביטול

 / ב2111 כפיפות
 / א..24מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית חנינה שכונת , ירושליםיישוב:  

 X: 221460קואורדינטה 
 Y: 639301קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .174חלקות במלואן: , לא מוסדר, 74142גוש: 
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 :מטרת התכנית
 תוספת יח"ד במגרש מגורים בית חנינה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד  2שטח מאזור מגורים ייעוד שינוי   .1

 לאזור מגורים ב'.
מיוחד  2שטח מאזור מגורים ייעוד שינוי   ..

 לאזור מגורים ד'. 
קביעת הוראות בינוי עבור הקמת בניין מגורים  .7

 קומות ותוספות לשם הרחבות בבניין הקיים. 1חדש בן 
בהיקף  .קביעת שטחי בנייה בתא שטח מס'  .0

 1..מ"ר שטחים עיקריים, ..7מ"ר, מהם  277.של 
טחי מ"ר ש 1124-מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע ו

 שירות תת קרקעיים. 
בהיקף  1קביעת שטחי בנייה בתא שטח מס'  .2

מ"ר שטחי שירות  130-מ"ר ו 700מ"ר, מהם  7.3של 
 תת קרקעיים. 

 שינוי קווי בניין וקביעת קוי בנין חדשים. .1
 3-קביעת מספר יחידות הדיור בבניין החדש ל .7

 יח"ד בבניין הקיים. .יח"ד וקביעת תוספת של 
 0-ל 7ת מספר הקומות בבניין הקיים מ הגדל .3

 .4.44קומות מעל מפלס 
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .7

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .14
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה. .11
 קביעת הוראות בגין הריסה. ..1

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  14לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  144סעיף 

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

טלפון:  7141741ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 1.74.17-.4

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 1.71311-.4טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

1000791010  
 תוספת בנייה למגורים בשכונת שועפט שם התכנית:

 ירושלים 
וק התכנון לח 37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול

 7 -תשריט  .1 -גרסת: הוראות    411.774-141מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 .1 ביטול
 / א7021במ/  ביטול

 12תמא/  כפיפות
 / ב2111 כפיפות
 ..24 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים רחוב: חאפז איבראהים   .יישוב:  

 רח' חאפז -שטחים מזרח מדרך ראמללה 
 ירושלים.           -בשכונת  שועפט -אבראהים 

 X: 222131קואורדינטה 
 Y: 635775קואורדינטה 

 עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל
 

 גושים וחלקות:
 .114חלקות במלואן: , לא מוסדר, 74207גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יחי"ד  0קומות מעל  בנין קיים לשם יצירת  .תוספת 

 ירושלים-חדשות , בשכונת שועפט
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב' .מיוחד  2מאזור מגורים  ייעוד שינוי    1....
קומות מעל הבניין  .קביעת בינוי עבור תוספת   .....

 יחי"ד חדשות. 0הקיים לשם תוספת 
 מ"ר 1077-וקביעתם ל בנייההגדלת שטחי ה 7....

מ"ר שטחי  171-מ"ר שטחים עיקריים ו 1701)מתוכם 
 שירות(. 

 שינוי קוי בנין וקביעת קוי בנין חדשים. 0....

 יח"ד.  3-יח"ד  ל 0-הגדלת מס' יח"ד מ 2....

 קומות. 0-הגדלת מס' הקומות משתי קומות ל 1....

 קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבניה. 7....

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן  3....
 היתר בנייה בשטח.

 עצים להעתקה/ולשימור. קביעת הוראות בגין  7....
 קביעת הוראות בגין מבנה/גדרות להריסה.  14....

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונ כל
 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  14לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  144סעיף 

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

טלפון:  7141741ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 1.74.17-.4
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ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 1.71311-.4טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 א /0077מס':  מפורטת
, 09 ,00 תוספת בנייה ברח' אברהם שיף שם התכנית:

 שכונת רמות ירושלים
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   א /2.33 מס': מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 2.33 ביטול
 .1 ביטול

 / ב2111 כפיפות
 ..24 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 11.17רחוב: הרב שיף אברהם  ,ירושליםיישוב: 

 שכונת רמות בסמוך לרח'  בנימין מינץ.
 הכל על פי הגבולת המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .17במלואן: חלקות , מוסדר, 747.7גוש: 

 X: 636725קואורדינטה 
 Y: 218360קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
תוספת בנייה לשם הרחבת יחידות דיור קיימות בשני 

 בניינים בחלקה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב'. 1ממגורים ייעוד . שינוי 1
 מיוחד לדרך. 1ממגורים ייעוד . שינוי .
. קביעת בינוי לתוספות בנייה להרחבות יח"ד בכל 7

  17 -ו 11הקומות בבניינים 
קומות  בכל 11בינוי לתוספת בנייה בשיף  קביעת -

+( לשם 7.27+, 1.70+, 7.37+, 4.44ין )מפלסים יהבנ
 ..הרחבת יח"ד קיימות, בהתאם לנספח בינוי מס' 

בכל קומות  17 קביעת בינוי  לתוספת בנייה בשיף -
+(לשם 32..+, 4.44 - 32.., -2.74ין )מפלסים יהבנ

 .1יח"ד קיימות, בהתאם לנספח בינוי מס'  הרחבת
 . קביעת קווי בנין לבניה.0
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.2

.קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה 1
 בשטח.

 הריסה.. קביעת הוראות בגין חריגות בנייה ל7
 . קביעת הוראות בגין שמירה על עצים בוגרים.3

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 1211ובילקוט הפרסומים  417./.4/..

 .417./4/47., בתאריך 7124
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי1.74.17-.4טלפון:  7141741

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 1.71311-.4טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

04409 
מלון כריסמס, שיפוץ והרחבת המלון  שם התכנית:

 רח' אבו טאלב ע"ג מבנה קיים, ע"י תוספת קומות,
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 177. ביטול
 .1 ביטול

 / ב2111 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  ירושלים רחוב: עלי אבן אבו טאלב יישוב:  

 המושבה האמריקאית ,
דין ממערב ורחוב אבו -השטח בין הרחובות צלאח א

 טאלב מדרום.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .72 ,70, 13חלקות במלואן: , מוסדר, 742.7גוש: 

 X: 222100קואורדינטה 
 Y: 632750קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
ע"י תוספת  -מלון "כריסמס"  שיפוץ והרחבת מבנה

 קומות למבנה קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור מסחרי לאזור מסחר ותיירות.ייעוד . שינוי 1
 1,174מ"ר מתוכם  7,024 -. קביעת זכויות בנייה ל.

 מ"ר שטחי שירות. 714 -מ"ר שטחים עיקריים ו
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מ' מעל מפלס הכניסה  7.12. -. קביעת גובה הבינוי ל7
 אבסולוטי( הקובע. 717.24)

 הקומות הקיימות. .קומות וגג משופע ע"ג  0תוספת 
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח.0
 . קביעת שימושים מותרים.2
 . קביעת קווי בניין.1
 . קביעת הוראות למבנים וגדרות ומדרגות להריסה.7
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועקירה.3
 בנייה  ולהיתר אכלוס.. קביעת תנאים להוצאת היתר 7

 . קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.14
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 17.1ובילקוט הפרסומים  417./.7/1.

 .417./.1/1., בתאריך 272.
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי1.74.17-.4טלפון:  7141741

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 1.71311-.4טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 

-ל המיועדים בשטחים מבנים להריסת היתר למתן תנאי א.
 ושאינם התכנית, בתשריט ב'" "מגורים-ול "מגורים"
 לתכנית המצורפת השימור ברשימת לשימור מוגדרים
 מי או העיר מהנדס של מנומק אישור יהיה ,11444
   השימור. וועדת ואישור מטעמו

 קבעונ אשר לשימור בניינים להריסת היתר יינתן לא ב.
 ,11444 תכנית של השימור ברשימת לשימור כמבנים

  זו. להחלטה כנספח המצורפת
 שעלול הנזק שקילת יהיה מבנה, להריסת היתר למתן תנאי ג.

 המבוקשת. ההריסה בגין ולצמחיה העירוני למרקם להיגרם
 מהנדס התייחסות קבלת יהא להריסה היתר למתן תנאי ד.

 חלקים לשחזור או לשימור לדרישה באשר העיר
 אם גם להריסה, המבוקשים מהגדרות ו/או מהבניין

 החדש בבניין לשילובם ובאשר לשימור, מיועדים אינם
 החלקה. בתחום שתעשינה הפיתוח בעבודות ו/או

 חוו"ד קבלת יהא בנייה להיתר בבקשה לדיון תנאי ה.
 השימור. מחלקת

 הוא השימור דרגות בכל לבניינים בנייה היתר למתן תנאי ז.
 השימור מחלקת הנחיות ע"פ יעודת תיק הכנת

 ירושלים. בעיריית העירונית
 הבאים: ברחובות להריסה ו/או להרחבה היתר יינתן לא ח.

 בית רח' עד הגיא בין סילמן קדיש מעלה המחנך, מעלות
 הסופר רחוב בין בחיבור – זוטא המדרש, בית מעגל הכרם,

 והכל ושים,הבר תמס, אריאל שדר' הרצל, שדרות לבין
 ובנספח בתשריט נופי" ל"שימור כרחוב לסימונם בהתאם
  אלו. ברחובות עצים עקירת תותר ולא השימור,

 יהיה אבן וטרסות אבן גדרות להריסת היתר למתן תנאי ט.
 מטעמו. מי או העיר מהנדס של מנומק אישור

 

 זמן לפרק או  התכנית להפקדת עד יהיה התנאים תוקף -
 לפי הכל  זה פרסום מיום חודשים 0. על יעלה שלא

 יותר. המוקדם המועד
 ההכנה, בשלב המצויים התכנית, במסמכי לעיין ניתן -

  המקומית. והועדה המחוזית הועדה בארכיבי
 

 דלית זילבר
 יו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז ירושלים בנייה לתכנון ול
 
 

  מחוז  דרום
 

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

0/ 10/ 010/ 009 
 מחסום הכניסה לאילתשם התכנית: 

וק התכנון לח 37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  אילתבנייה לתכנון ול

   1.7 /141 /.4 /.מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 41./ 47/ . שינוי
 141/ .4 /. שינוי

 1./ 10/ 0מ/ "תמ כפיפות
 172/ 47/ .1 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 באזור מט"ש אילת. 74על כביש 

 X: 197950קואורדינטה 
 Y: 391100קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר.

 

 :מטרת התכנית
 להסדרת מחסום הכניסה לאילת.יצירת מסגרת תכנונית 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. הסדרת דרך עם הנחיות מיוחדות לצורך מיקום 

 . 74מחסום על דרך ארצית מס' 
 עודי קרקע. יב. פירוט השימושים והתכליות בכול י

 ג. מתן הוראות להוצאת היתרי בנייה ולפיתוח השטח. 
 ד. קביעת זכויות ומגבלות בנייה. 

ה. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לפיתוח השטח 
 ולשמירה על איכות הסביבה. 
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ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 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

גע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפ
 ימים 01תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  144סעיף 

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

 טלפון:  30144באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
 למשרדיהעתק ההתנגדות יומצא . 43-1.17772

 1אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון והועדה ה
 .43-1717110טלפון:  ,אילת

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1737 -כויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמ

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת

 מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
0/ 19/ 090/ 90 
 , 094מבנה מגורים במגרש  שם התכנית:

 אילת  שכונת יעלים
וק התכנון לח 37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
 מס':  תכנית מפורטתמופקדת  אילתבנייה לתכנון ול

./ 47/ 172/ 7.   
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית היחס סוג

 1./ 172/ 47/ . שינוי
 13/ 172/ 47/ . שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , שכונת יעלים, אילת70.רח' חטיבת גולני 

 X: 195265קואורדינטה 
 Y: 386365קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 ..7חלקות במלואן:  04414גוש: 
 ..12חלקי חלקות:  04414גוש: 

 

 מגרשים:
 1./ 172/ 47/ .בהתאם לתכנית  70.

 

 

 :מטרת התכנית
התכנית מציעה תוספת זכויות בנייה, קומה, גובה ויח"ד 

 .בלבד( 70/1.)לבית מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר עיקרי  2..142 -א.  תוספת שטח עיקרי : מאושר 

מ"ר  117.72 -בלבד  70/1.תוספת לבית לכל מגרש, 
 מ"ר עיקרי. 717 –לעיקרי, מוצע 

מ' לפי  2-4מ', מוצע  2: מאושר שינוי קו בניין דרומי ב. 
 תשריט ובינוי.

בלבד  70/1.לבית  74%קביעת תכסית מרבית  ג. 
 (.24%)מאושר 

תוספת לבית  -קומות  7קומות, מוצע  .ד. מאושר 
 בלבד. 70/1.

+ 7.12 -מ', מוצע  7.4מאושר  -וראות בגובה שינוי בה ה. 
 בלבד.  70/1.תוספת לבית  -מ' 
 למצללות. 4קווי בניין  ו.  

 בלבד.   70/1.יח"ד בבית  .ז.  תוספת 
 

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

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  144סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול ם, למשרדיתונייבע

 טלפון:  30144באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 43-1.17772

 1אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון והועדה ה
 .43-1717110אילת  טלפון: 

 

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

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

 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע

מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
0/ 19/ 099/ 7 
  B 919בית כנסת במגרש  שם התכנית:

 , שכ' רמות, באר שבע0ברח' פריבס 
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   7 /177 /47 /2מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 177/ 47/ 2 שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1באר שבע רחוב: פריבס משה יישוב:  

 המגרש ממוקם בשכונת רמות הרכס בבאר שבע
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .1., 13חלקי חלקות: , מוסדר, 73772גוש: 

 X: 180950קואורדינטה 
 Y: 576475קואורדינטה 

 

 מגרשים:
B 903  177/ 47/ 2בהתאם לתכנית 

 

 ת התכנית:מטר
הוספת שטחי הבניה, בניית מצללות / סככות ושינויים 

 המיועד  B 747בקווי הבניין במגרש מס' 
 למוסדות ציבור לדת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ן, ושינוי בקו ילבני 7.2 -ל 0 -. שינוי בקו בניין צדדי מערבי מ1

 ן בתשריט.כפי שמצויסכוכת  / בניין צדדי וקדמי למצללות
 74%-הגדלת תכסית הקרקע המקסימלית המותרת מ .
 . 21 % -ל
 %-ל 04% -למטרה עיקרית מבנייה . הגדלת זכויות ה7

 מ"ר.  14..03-מ"ר ל 741.14-. מ10
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 0
 . קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי למצללות / סככות. 2

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 1711ובילקוט הפרסומים  410./.3/4.

 .410./.0/4., בתאריך 0472
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 30144באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי43-1.17772טלפון: 
 באר שבע  טלפון:  .באר שבע, בגין מנחם בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 43-1017347
 באתרפתוחים לקהל, וובשעות שהמשרדים האמורים 

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  ירוחם
 מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

00/ 10/ 017/ 90 
 מוקד תיירות ונופש פארק ירוחם שם התכנית:

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

   71 /147 /.4 /1. מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 17/ 147/ .4/ 1. שינוי
 7/ ב/ 70תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 10/ 0תממ/  כפיפות
 ..1/ .4/ 1. כפיפות
 3תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירוחם   .יישוב:  

 X 171144 - 174.44קואורדינטה 
 Y 200144 - 207344קואורדינטה 

 בפארק האגם  שבשטח הישוב ירוחם  
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .. חלקי חלקות: .7747גוש: 

 X: 191600קואורדינטה 
 Y: 544600קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 1-2בהתאם לתכנית  17/ 147/ .4/ 1.

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מוקד של חנות, תיירות, 

 מבנים ומוסדות ציבור בפארק ירוחם.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. יצירת מסגרת תכנונית להקמת מוקד תיירות הכולל 1

 , תיירות, מבנים ומוסדות ציבור בפארק האגם בירוחם. חנות
. חלוקה למגרשים לשטח למסחר, תיירות ומבנים .

ומוסדות ציבור , דרך מוצעת, דרך מאושרת, גן לאומי 
 ]עם הוראות מיוחדות[ ושטח לפארק. 

. קביעת הנחיות לגבי הבינוי בשטח התכנית והנחיות 7
 ולנספחים. לגבי פיתוח השטח, בהתאם לתשריט

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
 , התשעא, 1.71ובילקוט הפרסומים  411./71/47

 .411./12/42, בתאריך 0177עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 30144באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

מקומית לתכנון ועדה  :. וכן במשרדי43-1.17772טלפון: 
טלפון:  34224ירוחם  1ירוחם, בורנשטיין צבי בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 43-1273.74
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  קרית גת
מס':  מפורטתהודעה בדבר הפקדת תכנית 

9/ 19/ 014/ 47 
 אוטו נועה קרית גת שם התכנית:

וק התכנון לח 37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
 מס':  תכנית מפורטתמופקדת  קרית גתבנייה לתכנון ול

7/ 47/ 140/ 07   
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 איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ 140/ 47/ 7 שינוי
 7/ ב/ 70תמא/  כפיפות
 2/ 73/ 7 כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 מגרש מלאכה ותעשיה, קרית גתיישוב:  

 , אזור התעשיה11רח' ישראל פולק 
 X: 178900קואורדינטה 
 Y: 611925קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .11 - 12חלקות במלואן: , מוסדר, .230גוש: 

 

 :מטרת התכנית
איחוד וחלוקת המגרשים בהסכמת כל הבעלים, תוך 

ה והוספה יהקרקע המאושר כתעשיייעוד השארת 
לשימושים הקיימים בפועל מכירת והשכרת רכבים )תא 

(. בנוסף, קביעת גבולות המגרש, זכויות 441שטח מס' 
 והוראות הבנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה שינוי צורה, גבולות וגודל המגרש ע"י • 

 של המגרשים בהסכמת כל הבעלים.
הקרקע המאושר כתעשיה והוספה ייעוד השארת • 

רכבים )תא  שים הקיימים בפועל מכירת והשכרתלשימו
 (.441שטח מס' 

 קביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה.• 
 קביעת קווי בניין.• 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.• 

 

ות בתכנית, בימים ובשע ין רשאי לעייןיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  01לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  144סעיף 
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים  ממועד

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 טלפון:  30144באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 43-1.17772
 טלפון:  קרית גת, קרית גתבנייה מקומית לתכנון ול

43-1332173 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  קרית מלאכי
מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

1004797007  
 0רח' דוד אלעזר  קריית מלאכי,שם התכנית: 

וק התכנון לח 37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מפורטת  קרית מלאכיבנייה לתכנון ול

 10 –תשריט  17 -גרסת: הוראות , 4110377-117מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 11/ .14/ .4/ 13 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית נמצא בין רח' אלעזר דוד ורח' אריה צימוקי, 

 קרית מלאכי
 X: 176000קואורדינטה 
 Y: 627100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .27., 0..חלקי חלקות: , מוסדר, 017.גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הגדלת זכויות  תוספת קומות, תוספת יחידות דיור,

 בנייה וקביעת הוראות בנייה.
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 .יח"ד( 1)סה"כ תוספת  73-ל .7-תוספת יחידת דיור מ

קומות, לקומת  3תוספת קומות: מקומת עמודים + 
 קומות מעל כניסה קובעת. 7 קרקע +

מ"ר   7740 -תוספת זכויות בנייה למתרות עיקריות: מ
 .מ"ר 2724 -ל

 קביעת הוראות והנחיות בנייה.
 

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

כל .  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  144סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 30144באר שבע  0הדרום, התקוה 
ועדה ה העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 43-1.17772

 1קרית מלאכי, ז'בוטינסקי בנייה מקומית לתכנון ולה
 .43-3143740טלפון:  74744קרית מלאכי 

 

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

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

 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אבו בסמה
 מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

07/ 19/ 410 
 0אשכול  שכונת אבו רביעה מרכז  שם התכנית:

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

   042 /47 /3. מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 142/ .4/ 11 שינוי
 7./ 10/ 0תממ/  פירוט
 72תמא/  פירוט

 041/ 47/ 3. כפיפות
 ..תמא/  כפיפות
 140/ .4/ 3. כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מכחול   .יישוב:  

 1מרעית רבתי, שכונת אבו רביעה מרכז, אשכול 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .144413, 144417גושים בחלקיות: 
 X: 205750קואורדינטה 
 Y: 575500קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אשכול מגורים לקבוצת 

 ה של אבו רביעה מרכז, באזור ההרחבה יאוכלוסי
 מכחול -של הישוב בדואי חדש

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מבנים הקרקע: למגורים א', מבני משק, ייעוד א. שינוי 

 ומוסדות ציבור, מסחר ותעסוקה, שטח ציבורי פתוח ודרכים.
בדבר שטחי בנייה, בנייה ב. קביעת הוראות וזכויות ה
 גובה קומות, תכסית וקווי בנין.

ג. קביעת הנחיות בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני, פיתוח 
 השטח והנוף ושמירת איכות הסביבה.

 ד. קביעת מערכת דרכים ותשתית הנדסית.
 ה. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 1131ובילקוט הפרסומים  417./11/14

 .417./0/14., בתאריך 313
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0 מחוז הדרום, התקוהבנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי43-1.17772טלפון:  30144
 11אבו בסמה, שד רגר יצחק בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 43-1.4.204טלפון:  30144באר שבע 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

  הפנים משרד של האינטרנט באתרפתוחים לקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

ןשמעו  מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  בני 
מס':  תכנית מפורטת הארכת תוקף הודעה בדבר

 0110 מפ/ /07
 תראבין מתקן פוטו וולטאי  שם התכנית:

הוראות תכנית תמ"א נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
מס': תכנית מפורטת בדבר הארכת תוקף  ,14/ד/14
לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך:  1441 מפ/ /3.

1.1...411 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 742/ .4/ 7 שינוי
 14/ ד/ 14תמא/  פירוט

 / א11תמא/  כפיפות
 741/ 47/ 3. כפיפות
 72תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 X 2371.2קואורדינטה 
 Y 172244קואורדינטה 

 שטח לקרקע חקלאית בצמוד ומדרום לישוב תראבין 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  ./7..144גוש: 
 .1חלקי חלקות:  3/7..144גוש: 
 .. - 1חלקי חלקות:  7/0..144גוש: 

 

 בהסדר.
 .7..144גושים בחלקיות: 

 X: 583125קואורדינטה 
 Y: 175500קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
דסיים קרקע חקלאית ומתקנים הנייעוד קביעת שטח ל

פוטו וולטאיים,  להפקת חשמל באמצעות מתקנים
 בצמוד לישוב תראבין א סאנע.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים ייעוד שינוי 

הנדסיים למטרת הקמת מתקן פוטו וולטאי ומתקנים 
 הנלווים להפעלתו.  

 יצירת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית.
 קביעת השימושים והתכליות המותרים. 
 קביעת קווי בניין ופירוט זכויות הבניה. 

והנחיות למזעור מפגעים קביעת הוראות לפיתוח השטח 
 סביבתיים ונופיים בזמן ההקמה.
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קביעת הנחיות לביצוע התכנית, שלבי ההקמה ואופן 
 ההפעלה של המתקנים.

 קביעת התנאים למתן היתרי בנייה והתנאים בהיתר.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך התכנית  אישורהודעה על 
, התשעב, 17.7ובילקוט הפרסומים  411./47/14

 .411./.41/1בתאריך  ,777עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 30144באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי43-1.17772טלפון: 
טלפון:  32744בני שמעון, בית קמה  בית קמה בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 43-1.277.4
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  חבל אילות
 מס':  תכנית מפורטת הארכת תוקף הודעה בדבר

 0117 מפ/ /00
 וולטאי משולב במבני משק מתקן פוטושם התכנית: 

 קיבוץ נווה חריף
הוראות תכנית תמ"א הודעה, בהתאם לנמסרת בזה 

 מס': תכנית מפורטת בדבר הארכת תוקף  ,14/ד/14
לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך:  1447 מפ/ /.1

.2.7..417. 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחס סוג

 103/ 47/ .1 שינוי
 72תמא/  כפיפות
 14/ ד/ 14תמא/  כפיפות
 10/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נוה חריף.יישוב:  

 X 073244קואורדינטה 
 Y .47244קואורדינטה 

 שטח למבני משק בתחום קיבוץ נווה חריף 
 

 גבולות התכנית:
 בקו כחול רצוף. כמסומן בתשריט

 

 גושים וחלקות:
 .3חלקי חלקות: , מוסדר, 77142גוש: 

 X: 438500קואורדינטה 
 Y: 203500קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הקמת מתקן פוטו וולטאי במשולב עם מבני משק 

 בקיבוץ נווה חריף.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הוספת הנחיות מיוחדות לבניית מתקן פוטו וולטאי 

 מבני משק.ייעוד ב

 )אפס( מ'. 4-מ' ל 2-שינוי בקו בנין בדרך מאושרת מ
 קביעת זכויות בנייה למבני משק.

 קביעת זכויות בנייה למבנים ולמתקנים הפוטו וולטאים.
-קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ

 מגה וואט. 3
 קביעת השימושים המותרים.

 קביעת הוראות בנייה.
תוח השטח כולל תשתיות והמתקנים קביעת הוראות לפי

 הנלווים להפעלת המתקן הפוטו וולטאי.
 קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

 קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך התכנית  אישורהודעה על 
, התשעב, 1771ובילקוט הפרסומים  .41./47/..

 ..41./2/47., בתאריך .7.7עמוד 
 

ועדת משנה  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר  0וולטאים, התקוה -להתנגדויות למיתקנים פוטו

ועדה  :וכן במשרדי. 43-1.17347טלפון:  30144שבע 
 טלפון:  ,אילותחבל אילות, בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 43-1722317
 באתרלקהל, וות שהמשרדים האמורים פתוחים ובשע

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  חבל אילות
 מס':  תכנית מפורטת הארכת תוקף הודעה בדבר

 0114/ מפ/  00
 וולטאי קיבוץ לוטןמתקן פוטושם התכנית: 

הוראות תכנית תמ"א נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
 מס': תכנית מפורטת בדבר הארכת תוקף  ,14/ד/14
לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך:  1440 מפ/ /.1

74.1..417. 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 101/ 47/ .1 שינוי
 14/ ד/ 14תמא/  פירוט

 1/ א/ 10/ 0תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 70תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 70תמא/  כפיפות
 10/ 0תממ/  כפיפות
 ..תמא/  כפיפות
 72תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 לוטן.יישוב:  

 X 070144קואורדינטה 
 Y .47744קואורדינטה 

 לקיבוץ לוטןשטחים חקלאיים מצפון מזרח 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
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 גושים וחלקות:
 .17חלקי חלקות:  77142גוש: 

 X: 434100קואורדינטה 
 Y: 209700קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הקמת מתקן פוטו וולטאי בתחום שטח חקלאי של קיבוץ 

 לוטן.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
חקלאית ומתקנים הנדסיים' מעורב 'קרקע ייעוד קביעת 

קרקע חקלאית ושפ"פ עם זיקת ייעוד ודרך גישה ב
 הנאה למעבר ברכב. 

-קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ
 מגה וואט. 3.2

 קביעת השימושים המותרים.
 קביעת הוראות בנייה.

קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות והמתקנים 
 הפוטו וולטאי.הנלווים להפעלת המתקן 

 קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות.
 קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

 קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך התכנית  אישורהודעה על 
, התשעב, 1717ובילקוט הפרסומים  .41./17/41

 ..41./74/41, בתאריך 704.עמוד 
 

ועדת משנה  משרדיהאמורה נמצאת בהתכנית 
באר  0וולטאים, התקוה -להתנגדויות למיתקנים פוטו

ועדה  :וכן במשרדי. 43-1.17347טלפון:  30144שבע 
-43חבל אילות,   אילות  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

ות ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ, 1722317
 האינטרנט תרבאשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  יואב
 מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

0/ 10/ 001/ 0 
קביעת זכויות בנייה  מרכז יואב  שם התכנית:

 למגרש באזור מסחרי ותעשיה
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   1 /14. /.4 /1 מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 .1/ ..1/ 47/ 1 כפיפות
 14./ .4/ 1 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בחלק הצפון מזרחי של מתחם צומת ראם

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 מרחבי תכנון גובלים: שורקות.
 

 גושים וחלקות:
 .13חלקות במלואן: ,ף מוסדר, 140.גוש: 

 X: 180400קואורדינטה 
 Y: 629700קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
. קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בנייה למגרש באזור 1

 מסחר ותעשיה. 
 . קביעת שימושים ותכליות בייעודי קרקע.
 . הסדרת דרכי גישה במתחם ראם 7

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר שטח בנייה כולל 03,244קביעת זכויות בנייה של  -
 קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע -
 הדרכיםהסדרת מערכת  -
 קביעת קווי בנין -
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה -
מרביים באזור מסחר ותעשייה בנייה קביעת שטחי ה -
 מ"ר    07,744מ"ר, מתוכם  03,244 -ל
 המהווים שטחים עיקריים  
 קביעת שלבי ביצוע -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד .171ובילקוט הפרסומים  410./.1/4.

 .410./.2/4., בתאריך 0417
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי43-1.17772טלפון:  30144
, וכל 43-3244702יואב, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

המשרדים המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות ש
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 

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

91/ 19/ 910/ 0 
 עין יהב נחלות  91תוספת שם התכנית: 

וק התכנון לח 37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  ערבה תיכונהבנייה לתכנון ול

   . /741 /47 /74מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 7.ד/ "מש שינוי
 741/ 47/ 74 שינוי



7613 ילקוט הפרסומים 6859, כ"ג באב התשע"ד, 19.8.2014 

 מספר התכנית סוג היחס
 23/ 144/ .4/ 14 כפיפות
 74/ 10/ 0מ/ "תמ כפיפות
 10/ 0מ/ "תמ כפיפות
 11/ 141/ .4/ 4. כפיפות
 72./ .4/ 14 כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 מושב עין יהב בערבה.יישוב:  

 X: 222400קואורדינטה 
 Y: 507400קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .1חלקי חלקות:  77400גוש: 
 .32 - 1חלקות במלואן:  7..77גוש: 
 .17 - 1חלקות במלואן:  3..77גוש: 
 .00 - 1חלקות במלואן:  7..77גוש: 
 .0חלקי חלקות:  77.74גוש: 
 .11, 7חלקי חלקות:  77.71גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 נחלות למושב עין יהב.  74. תוספת 1
. הגדרת השטח למגורים בנחלות הקיימות וקביעת .

 הוראות וזכויות בנייה. 
 . הסדרת מיקום לתחנת תדלוק בישוב. 7

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע חקלאית למטרות מגורים בישוב ייעוד וי . שינ1

 חקלאי ותיירות, דרך ושצ''פ. 
 . קביעת זכויות והוראות בנייה. .
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 7
 . שינוי גבולות מגרשים )הרחבת מגרשים ע''ח שצ''פ(. 0
 ממבני משק לתחנת תדלוק. ייעוד . שינוי 2
 . .-''פ למגורים בישוב כפרי ולמגורים אמשצייעוד . שינוי 1
ממבני משק למגורים בישוב כפרי, לשטח ייעוד . שינוי 7

 חקלאי ולשצ''פ. 
 . שינוי בזכויות בנייה וקוי בניין.3
 מדרך למגורים, חלקאי ושצ''פ. ייעוד . שינוי 7

 . סימון מבנים להריסה. 14
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 באתר וכן, שרדים האמורים פתוחים לקהלשהמ

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  144סעיף 

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

 טלפון:  30144באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 43-1.17772

 .313.2ערבה תיכונה, ספיר בנייה מקומית לתכנון ול

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת נגב

מס':  ת תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקד
01/ 19/ 900 

 דרך גישה לקדש ברנע שם התכנית:
וק התכנון לח 37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
 מס':  תכנית מפורטתמופקדת  רמת נגבבנייה לתכנון ול

.4/ 47/ 7.1   
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 7/ 141/ .4/ 4. שינוי
 / א2/ 141/ .4/ 4. שינוי
 02./ 47/ 14 שינוי

 72תמא/  כפיפות
 10/ 0תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 70תמא/  כפיפות
 1/ 10תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מזרחית למושב קדש ברנע

 X: 143700קואורדינטה 
 Y: 535600קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .7-0חלקי חלקות: , מוסדר, 77447גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 גישה למושב קדש ברנע.הסדרת דרך 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יעודי קרקע:י. שינוי 1

 דרך וחניון. ייעוד חקלאי לייעוד א. מ
 דרך. ייעוד שטח לכריה וחציבה לייעוד ב. מ

. הטלת מגבלות בנייה בתחום קווי הבניין לדרך .
 בשטחים הסמוכים לדרך המוצעת בתכנית. 

  . קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך.7
 . קביעת הנחיות סביבתיות. 0

 

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
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  01לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  144סעיף 

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

 ן: טלפו 30144באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 43-1.17772

 43-12101.7רמת נגב, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
 

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

בהתנגדויות לתכנית )סדרי נוהל בנייה התכנון וה
 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת חובב
מס': פורטת הודעה בדבר הפקדת תכנית מ

09/ 19/ 001/ 97 
 070במגרש  A1, C1, D1 מתחמים שם התכנית:

 (E.S.C)מסוכנת במפעל לטיפול בפסולת 
לחוק התכנון  37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –תשכ"ה והבניה, ה
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
פורטת תכנית ממופקדת  רמת חובבבנייה לתכנון ול

   73 /114 /47 /17מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 74/ 114/ .4/ 17 שינוי
 1/ 0/ 11תמא/  כפיפות
 70תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נאות חובב

 (E.S.C, המפעל לטיפול בפסולות מסוכנות )131מגרש 
 X: 179900קואורדינטה 
 Y: 561900קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , מוסדר, 144177גוש: 

 

 :מטרת התכנית
במצב מאושר  B,D . איחוד ומטמנות במתחמים1

 . D1והקמת מטמנה מאוחדת במתחם 
 . D1. הרחבת נפח ההטמנה המתחם .
. מתן אפשרות לשימוש חוזר בשטח המשוקם במתחם 7
C  .לצורכי בניית מתקני תשתית לטיפול בפסולת 
. מתן אפשרות להעברת תוצרי שיקום להטמנה 0

 .D1במתחם 
 . שינוי בקווי בניין. 2

 עיקרי הוראות התכנית:
 . B. ביטול מתחם 1
 . D1. שינוי בגבולות מתחם .
 C1, D1 . שינוי בזכויות בנייה במתחמים7
 )קווי בנין(.בנייה . שינוי בהוראות ה0

 

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 01תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  144סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 ון: טלפ, 30144באר שבע  0וז הדרום, התקוה מח

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 43-1.17772
 .3014באר שבע  רמת חובב,בנייה מקומית לתכנון ול

 43-1207147טלפון: 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי:
  נתיבות, נגב מערבי

 מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 
7/ 10/ 907/ 04 
 מרכז צים לתעסוקה ומסחרשם התכנית: 

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

   0. /7.3 /.4 /7 מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7/ 140/ 47/ .. שינוי
 7/ 7.3/ .4/ 7 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .נתיבותיישוב: 

ה של יתעשיה בתחום אזור התעשיייעוד שני מגרשים ב
נתיבות, לאורך רח' המלאכה ובתחום מועצה אזורית 

 שדות נגב.
 X  161400קואורדינטה 
 Y 591800קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 וחלקות:גושים 
 .1חלקי חלקות:  144.34גוש: 
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 בהסדר:
 .1חלקי חלקות:  77232גוש: 

 

 גושים ישנים:
 .144.34גוש ישן:   - 77232גוש נוכחי: 

 X: 161400קואורדינטה 
 Y: 591800קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 7/ 140/ 47/ ..בהתאם לתכנית  2

 7/ 7.3/ .4/ 7א בהתאם לתכנית  141
 

 ת התכנית:מטר
מסחר ייעוד ה לימגרשים המיועדים לתעשיייעוד שינוי 

 ותעסוקה וקביעת תכליות, הוראות ומגבלות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ה למסחר ותעסוקה. יקרקע מתעשיייעוד . שינוי 1
 יעודי הקרקע. י. קביעת השימושים המותרים לכל .
. קביעת הוראות בינוי, זכויות בנייה ותנאים להוצאת 7

 בנייה.היתרי 
 . קביעת הוראות לעניין קווי בנין.0

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 1700ובילקוט הפרסומים  410./10/47

 .410./3/41., בתאריך 7023
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0 מחוז הדרום, התקוהבנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי43-1.17772טלפון:  30144
נתיבות  0נתיבות, שד ירושלים בנייה מקומית לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון , 43-7773772טלפון:  34.44
, וכל המעוניין 43-1370744נגב מערבי, טלפון: בנייה ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 הפנים משרד של האינטרנט באתרפתוחים לקהל, ו

www.pnim.gov.il. 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
 מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

7/ 19/ 049 
 חוות לולים קיבוץ צאלים  שם התכנית:

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

   207/ 47 /7 מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4./ .74/ .4/ 7 כפיפות
 / ת77תמא/  כפיפות
 10/ 0תממ/  כפיפות
 1/ א/ 77תמא/  כפיפות

 

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מצפון לקיבוץ צאלים., צאליםיישוב:  

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .1חלקי חלקות:  144177/1גוש: 
 .3, 2חלקי חלקות:  144.77/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  ./144.77גוש: 
 .7חלקי חלקות:  044412גוש: 

 X: 154100קואורדינטה 
 Y: 569600קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע 

 חקלאית במשבצת קיבוץ צאלים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה 1

 חקלאית עם זיקת הנאה למעבר לרכב. 
ה בקרקע יבני בלות. קביעת שימושים, הנחיות ומג.

 .חקלאית
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 7

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 1711ובילקוט הפרסומים  410./47/47

 .410./41/47, בתאריך 0.47
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0 מחוז הדרום, התקוהבנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי43-1.17772טלפון:  30144
 נגב מערבי, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 43-1370744
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  תמר
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 

 70 /011 /10 /01 מס': מפורטת
שינוי במתחמים  מפעלי ים המלח  שם התכנית:

 07-410 ו 017-0
וק התכנון לח 37נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1712 –והבניה, התשכ"ה 
המקומית ובמשרדי הועדה  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
תכנית מפורטת ברמה מופקדת  תמרבנייה לתכנון ול
 .31 /144 /.4 /14מס':  מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 21/ 144/ .4/ 14 וכפיפות  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 )מפעלי ים המלח(     סדוםיישוב:  

 X: 235070קואורדינטה 
 Y: 549725קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , מוסדר, 77137גוש: 

 

 מגרשים:
 21/ 144/ .4/ 14בהתאם לתכנית  7-041.
 21/ 144/ .4/ 14לתכנית בהתאם  1-143

 

 :מטרת התכנית
 יה בתחום מפעלי ים המלח.יהגדלת שטח המיועד לתעש

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ממסוף תחבורה  7-041.קרקע במתחם ייעוד א. שינוי 

 יה.ילתעש
 ב. קביעת זכויות בנייה. 

 וי בניין.וג. שינוי ק
 ד. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 למניעת מטרדים סביבתיים.ה. קביעת הוראות 
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 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 01תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  144סעיף 

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

 .ן: טלפו 30144באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 43-1.17772

 31714וה זהר ותמר, נבנייה מקומית לתכנון ולהועדה ה
 .43-1133301טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1737 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 אבי הלר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז דרום

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

שירגל )2000( בע"מ
)ח"פ 51-305682-0(

)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 20.9.2014, בשעה 16.00, 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.
רן גורן, מפרק

מולטיפל - ניהול השקעות בע"מ
)ח"פ 51-415583-7(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,21.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,25 ארלוזורוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר אשל, עו"ד, מפרק

אידרא-טק עיצובים וגיוון מתכות על ברזליות בע"מ
)ח"פ 51-311316-7(

)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 
תתכנס ביום 21.9.2014, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' ז'בוטינסקי 
7, מגדל משה אביב, קומה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי דניאל, עו"ד, מפרק

להב את ספיר בע"מ
)ח"פ 51-310114-7(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,28.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שיכון צבא קבע 5, קרית ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל ספיר, מפרק

גודאל בע"מ
)ח"פ 51-395590-6(

)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 29.9.2014, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' 
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בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
ירון נדל, מפרק

ג.ר.י. מתכות בע"מ
)ח"פ 51-240667-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.10.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' נחשון 
38, אזור התעשייה סגולה, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
ירון נדל, מפרק

עידן י.ע.ד מתכות בע"מ
)ח"פ 51-270889-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.10.2014, בשעה 12.30, אצל המפרק, רח' נחשון 38, 
סופי של  דוח  סגולה, פתח תקוה, לשם הגשת  אזור התעשייה 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון נדל, מפרק

עמעד מתכות בע"מ
)ח"פ 51-256836-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.10.2014, בשעה 14.30, אצל המפרק, רח' נחשון 38, 
סופי של  דוח  סגולה, פתח תקוה, לשם הגשת  אזור התעשייה 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון נדל, מפרק

קימברלי מתכות בע"מ
)ח"פ 51-256836-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.10.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' נחשון 38, 

המלאכה 3, קומה 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.

דרור חורב, עו"ד, מפרק

איידיסיה בע"מ
)ח"פ 51-353229-1(

)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 28.9.2014, בשעה 17.00, במשרד עורכי הדין א.ש 
טל'   ,9 קומה   ,21 הארבעה  רח'  ושות',  פרסקי  מלכו  י.  שמרון, 
03-6853685, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

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

אייפיקס פ.א.י. בע"מ
)ח"פ 51-489531-7(

)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 
המפרקת,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,5.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' חרצית 7/1, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נטלי חניצקי, עו"ד, מפרקת

הלופט שלי בע"מ
)ח"פ 51-364044-1(

)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 6.10.2014, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' יגאל 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

עדי י.ע.ד מתכות בע"מ
)ח"פ 51-223307-3(

)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 6.10.2014, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' נחשון 
38, אזור התעשייה סגולה, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי 
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של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,14 בגין  מנחם  רח'  בע"מ, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנן דוידי, מפרק

פנינה פלג נכסים בע"מ
)ח"פ 51-176406-0(

)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 
יועצים  תתכנס ביום 15.10.2014, בשעה 12.00, במשרדי קומטקס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,14 בגין  מנחם  רח'  בע"מ, 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פנינה פלג, מפרקת

שמש, חסון, נחום, רואי חשבון
)ח"פ 51-327566-9(

)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 
קומטקס  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,15.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יועצים בע"מ, רח' מנחם בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרקים, המראה 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חסון אליהו          נחום יגאל

ם י ק ר פ מ           

אל נניף שימור בע"מ
)ח"פ 51-415658-7(

)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 
תתכנס ביום 15.10.2014, בשעה 12.00, במשרדי קומטקס יועצים 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,14 בגין  מנחם  רח'  בע"מ, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי אליאב, מפרק

ורנר וענת בראון בע"מ
)ח"פ 51-326541-3(

)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 
תתכנס ביום 19.10.2014, בשעה 10.00, במשרדי ארבל בראון, עורכי 

סופי של  דוח  סגולה, פתח תקוה, לשם הגשת  אזור התעשייה 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון נדל, מפרק

תומר מתכות בע"מ
)ח"פ 51-240667-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.10.2014, בשעה 13.30, אצל המפרק, רח' נחשון 38, 
סופי של  דוח  סגולה, פתח תקוה, לשם הגשת  אזור התעשייה 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון נדל, מפרק

רובוט גרופ בע"מ
)ח"פ 51-443383-8(

)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 
בית  רח'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,8.10.2014 ביום  תתכנס 
עובד 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.

ישעיהו פרישקולניק, רו"ח, מפרק

אלמטאט גלובאל חברה ישראלית למסחר בע"מ
)ח"פ 51-474614-8(

)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  10.00, אצל המפרק, רח'  תתכנס ביום 14.10.2014, בשעה 
אלון 98, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

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

דוידי חנן שיווק בע"מ
)ח"פ 51-336853-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.10.2014, בשעה 12.00, במשרדי קומטקס יועצים 
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עורכי דין, רח' מדינת היהודים 85, ביזנס פארק, הרצליה פיתוח, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל שטיין, מפרקת

ירון שפכטל בע"מ
)ח"פ 51-114141-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,20.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם   ,054-4551127 טל'  חולון,   ,14 ידין  יגאל  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ירון יצחק, מפרק

עדי רן מיחשוב בע"מ
)ח"פ 51-315476-5(

)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 4.11.2014, בשעה 11.00, במשרד המפרק, חצר 
המועצה האזורית גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלברטו קופרשמיט, עו"ד, מפרק

וונצ'ורס קבוצת ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-368145-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.11.2014, בשעה 17.30, במשרדי המפרק, רח' מרים 
סופי  דוח  הגשת  לשם  מודיעין-מכבים-רעות,   ,35 החשמונאית 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'פרי קלצל, מפרק

מגדלי ליתם בע"מ
)ח"פ 51-402250-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

דין, רח' הבונים 3, רמת גן, טל' 03-6122123, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נתאי בראון, עו"ד, מפרק

חמדת הכרך בע"מ
)ח"פ 51-034754-5(

)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 19.10.2014, בשעה 8.00, אצל המפרקת, רח' שאול 
המלך 39, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כרמלה שיף, מפרקת

פנום 1 אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-498767-6(

)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 
ושות'  מור  ג.  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,19.10.2014 ביום  תתכנס 
עורכי דין, רח' מדינת היהודים 85, ביזנס פארק, הרצליה פיתוח, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל שטיין, מפרקת

פנום 2 השקעות בע"מ
)ח"פ 51-498775-9(

)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 
ושות'  מור  ג.  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,19.10.2014 ביום  תתכנס 
עורכי דין, רח' מדינת היהודים 85, ביזנס פארק, הרצליה פיתוח, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל שטיין, מפרקת

פנום 3 אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-498774-2(

)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 
ושות'  מור  ג.  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,19.10.2014 ביום  תתכנס 
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אוניקס פרמצבטיקה )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-488825-4(

)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   ,8.30 בשעה   ,24.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כנרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 25, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אפרים הייליקסר, עו"ד, מפרק

ויז'נאייר אנרג'י )אשקלון( בע"מ
)ח"פ 51-444919-8(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,21.9.2014 ביום  תתכנס 
חוצות היוצר 17, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור מרקביץ', רו"ח, מפרק

קרן שמש - אנרגיה סולארית בע"מ
)ח"פ 51-445488-3(

)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 
רח' שאול  12.00, אצל המפרק,  30.9.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
המלך 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יריב קסנר, עו"ד, מפרק

פיתוח תיירות המלך שלמה בע"מ
)ח"פ 51-234036-5(

)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 
מניה  רח'  9.00, אצל המפרקת,  30.9.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
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

המפרקת,  אצל   ,16.00 בשעה   ,23.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' דרך העצמאות 16, ת"ד 355, יהוד, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
שירלי כהן אדיב, עו"ד, מפרקת

פינ-ג'וס בע"מ
)ח"פ 51-442542-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סרגיי שניידר גורודינסקי, 

מרח' יהודה הלוי 23/3, אור עקיבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סרגיי שניידר גורודינסקי, מפרק

פינ-ג'וס בע"מ
)ח"פ 51-442542-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.11.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יהודה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עקיבא,  אור   ,23/3 הלוי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סרגיי שניידר גורודינסקי, מפרק

ג'י.אר.פי.אס.קיי בע"מ
)ח"פ 51-227952-2(

)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 22.9.2014, בשעה 16.00, 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.

רן גורן, מפרק
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יורוקום אחזקות נכסים בע"מ
)ח"פ 51-371049-1(

)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 19.10.2014, בשעה 15.30, במשרדי החברה, רח' דב 
פרידמן 2, רמת גן 5250301, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי ברלב, עו"ד, מפרק

יורוקום אחזקות תקשורת 2005 בע"מ
)ח"פ 51-370978-2(

)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 19.10.2014, בשעה 15.30, במשרדי החברה, רח' דב 
פרידמן 2, רמת גן 5250301, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי ברלב, עו"ד, מפרק

נכסי מיכל ומיכאל בע"מ
)ח"פ 51-053752-5(

)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 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,19.10.2014 ביום  תתכנס 
מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 33, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר אלבוים, עו"ד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19.10.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' 
מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל המרובע, קומה 27, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיחי בר, עו"ד, מפרק

אחים ברכה חברה לבניין בע"מ
)ח"פ 51-072252-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.9.2014, בשעה 12.00, במשרד עו"ד יהושע 
גליקס, רח' מזא"ה 3א, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויטו ברכה, מפרק

ווטס טכנולוגיות מתקדמות למערכות מים בע"מ
)ח"פ 51-419463-8(

)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 
בוסי  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,9.10.2014 ביום  תתכנס 
סיינט ג'ורג' 9, קרית עקרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהושע טרביטש, מפרק

יורוקום ניהול טכנולוגיות )2005( בע"מ
)ח"פ 51-370974-1(

)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 19.10.2014, בשעה 15.30, במשרדי החברה, רח' דב 
פרידמן 2, רמת גן 5250301, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי ברלב, עו"ד, מפרק

יורוקום נכסים בע"מ
)ח"פ 51-370976-6(

)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 19.10.2014, בשעה 15.30, במשרדי החברה, רח' דב 
פרידמן 2, רמת גן 5250301, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי ברלב, עו"ד, מפרק



ילקוט הפרסומים 6859, כ"ג באב התשע"ד, 19.8.2014  7622

ו.א.ו יזמות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-494950-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.10.2014, בשעה 18.00, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חדרה,  א,   77/2 השקמה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אולגה שכטמן, מפרקת

דיור יזמות ד.י. בע"מ
)ח"פ 51-273109-2(

)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 20.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יצחק 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,37/7 לוי 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דימטרי קוטקין, מפרק

ר.ר.מ. 177 בע"מ
)ח"פ 51-272557-3(

)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 22.10.2014, בשעה 13.00, במשרד איתן, מהולל & 
הרצליה,   ,10 אבן  רח' אבא  פטנטים,  ועורכי  דין  עורכי  שדות, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון מהולל, עו"ד, מפרק

מורשה - חברה לעיבוד ופיתוח חקלאי בע"מ
)ח"פ 51-102901-9(

)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 25.10.2014, בשעה 20.00, אצל המפרק, מושב בני 
דרום, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אחיקם בן זאב, מפרק

י.כ. שרותי חשמל ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-394683-0(

)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 19.10.2014, בשעה 16.00, אצל המפרקת, רח' יצחק 
מדהלה 1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נופר יעקובי, עו"ד, מפרקת

סלמון יעוץ וניהול עסקי בע"מ
)ח"פ 51-332474-9(

)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 
ארבל,  במשרד   ,18.00 בשעה   ,19.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בראון עורכי דין, רח' הבונים 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
משה סלמון, מפרק

מנקום אינטרנשיונל )2006( בע"מ
)ח"פ 51-386768-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,20.10.2014 ביום  תתכנס 
גולדנהירש 24, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראם רצון, מפרק

רנט א נביגיישן בע"מ
)ח"פ 51-391912-6(

)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 
רח'  16.00, במשרדי המפרקת,  20.10.2014, בשעה  תתכנס ביום 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,26 הראשונים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפעת בן-אבי בראון, עו"ד, מפרקת
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פוקצ'ה במצפה בע"מ
)ח"פ 51-349648-9(

)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 
בן  רח'  המפרקת,  אצל   ,20.00 בשעה   ,25.10.2014 ביום  תתכנס 
צבי 12/11, קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עליזה )עליש( בן שטרית, מפרקת

מדבר איסט בע"מ
)ח"פ 51-407672-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,17.00 בשעה   ,26.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' יעקב מוזיר 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.

אלי הלם, עו"ד, מפרק

עם נוי מחקר ופיתוח )1993( בע"מ
)ח"פ 51-183423-6(

)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 30.10.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' גלגלי 
הפלדה 16, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעם שנקרמן, עו"ד, מפרק

המרכז לשיטות תאורת דרכים ותעשיה בע"מ
)ח"פ 51-276497-8(

)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 
כפר  קלמניה,  במתחם   ,10.00 בשעה   ,3.11.2014 ביום  תתכנס 
סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אבישי ישראלי, עו"ד, מפרק

ד"ר שמואל ליובושיץ 2009
)ח"פ 51-432061-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.10.2014, בשעה 20.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ציון,  חיבת  הראשונים, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל ליובושיץ, מפרק

סיבוני את מורלי מרכז האנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-319963-8(

)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 25.10.2014, בשעה 20.00, אצל המפרק, רח' הרצוג 
34, בית שאן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניסים סיבוני, מפרק

ג. עגן. תמיר אחזקות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-451036-1(

)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 25.10.2014, בשעה 20.00, אצל המפרק, מושב בית 
חנן 7686800, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גרשון )גרי( תמיר, מפרק

א.ש.ר. חברה למיכון בע"מ
)ח"פ 51-089421-5(

)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 25.10.2014, בשעה 20.00, אצל המפרקת, רח' 
ויתקין 14, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שולמית קופרשטוך, מפרקת
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 ,1.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר בר, עו"ד, מפרק

אפג'ני ישראל בע"מ
)ח"פ 51-302387-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמאי 
מיטלמן, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 

08-9477080,  למפרק החברה.

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

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

 ,1.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמאי מיטלמן, מפרק

ה.ד.ל. טק בע"מ
)ח"פ 51-470763-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הראל 
 ,052-2738166 טל'  לציון,  ראשון   ,1 השריון  חיל  מרח'  נחמני, 

למפרק החברה.

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

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

 ,1.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הראל נחמני, מפרק

רסיטל, עיצוב זכוכית בע"מ
)ח"פ 51-140222-4(

)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 17.11.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' אנצ'ו 
סירני 40, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבי מיכאלי, עו"ד, מפרק

דו דה וורלד בע"מ
)ח"פ 51-436264-9(

)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 
 ,30.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עומר יעיש, מרח' יגאל אלון 53, קומה 5, תל אביב, טל' 

03-6098082, למפרק החברה.

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

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

 ,1.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עומר יעיש, עו"ד, מפרק

מטב-בר בנייה, פיתוח ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-452209-3(

)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   ,30.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-7527002 טל'   ,5251249 גן  רמת   ,10 התע"ש  מרח'  בר,  ניר 

למפרק החברה.

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

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

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

 ,10.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית לויתן, עו"ד, מפרק

א.ב.י. השקעות ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-063383-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דוד סופר, מרח' המסגר 55, תל אביב 6721707, טל' 03-5618550, 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד סופר, עו"ד, מפרק

תרא ייעוץ ושיווק נדלן בע"מ
)ח"פ 51-447457-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את מיה  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
אבישר, מרח' מרים החשמונאית 13, תל אביב, טל' 050-3304888, 

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.

בי.אי.ג'י החזקות בע"מ
)ח"פ 51-445746-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.7.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי זאבי, מרח' 

הרצוג 16ב, גבעתיים, טל' 052-3469777, למפרק החברה.

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

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

 ,1.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי זאבי, מפרק

י.נ. נאמן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-490960-5(

)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   ,23.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל 
נאמן, מרח' אמירים 21, סביון, טל' 054-4640111, למפרק החברה.

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

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

 ,10.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל נאמן, מפרק

מיכאל וייס נכסים בע"מ
)ח"פ 51-289072-4(

)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   ,3.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עמית לויתן, מרח' החשמונאים 88, קומה 4, ת"ד 20267, תל אביב, 

למפרק החברה.
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לאמאר ישראל עבוד אותות בע"מ
)ח"פ 51-215710-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.5.2014, התקבלה החלטה 
ממרכז  גרוס,  יוסף  פרופ'  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

עזריאלי 1, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פרופ' יוסף גרוס, מפרק

בית ממס ישראלי )איי.אם.אייצ'( בע"מ
)ח"פ 51-407322-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2014, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתן נפתלי, מרח' 

החורש 16, אלוני אבא 36005, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את תביעותיו, 
בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה זו לידי עו"ד 
ושות',  גרינברג  הלוי,  חודק,  קלינהנהלדר,  גרוס,  אצל  שליט,  מירי 

מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, תל אביב.

מתן נפתלי, מפרק

איזנשטיין משה בע"מ
)ח"פ 51-154871-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

משה איזנשטיין, ממושב מעונה 2492000, למפרק החברה.

משה איזנשטיין, מפרק

 ,20.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיה אבישר, מפרקת

ביזנס נטו )ס.ז( בע"מ
)ח"פ 51-391857-3(

)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   ,6.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רון פרידמן, מרח' כנרת 5, מגדלי ב.ס.ר. 3, קומה 30, תיבה 120, בני 

ברק, טל' 03-6055215, למפרק החברה.

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

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

 ,7.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון פרידמן, עו"ד, מפרק

איציק 100 ניהול ושווק בע"מ
)ח"פ 51-308792-4(

)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   ,15.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחום 

יצחק, מרח' כוכב הירדן 2, מעלה האדומים, למפרק החברה.

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

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

 ,16.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחום יצחק, מפרק
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,08-9470773 טל'  רחובות,   ,7 אופנהיימר  מרח'  הרשקו,  גדליהו 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.10.2014, 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גדליהו הרשקו, עו"ד, מפרק

מ.ח. קאופמן בע"מ
)ח"פ 51-178768-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוזמרי 

קאופמן, מרח' פרישמן 12, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

 ,2.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רוזמרי קאופמן, מפרק

גחלים אדומים בע"מ
)ח"פ 51-289716-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

אילוז, מרח' אליעזר קשאני 18/6, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.11.2014, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 

פנחס פנחסוב יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-216247-0(

)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   ,22.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס 

פנחסוב, מרח' עין גנים 14, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

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

 ,28.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
פנחס פנחסוב, מפרק

פילאטוס - חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-079706-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאירה 

חסיד, מרח' שרון אריה 7, 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.

 ,5.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מאירה חסיד, מפרקת

ספא-סיפוק בע"מ
)ח"פ 51-189560-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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המערה החשמלית בע"מ
)ח"פ 51-304293-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מאיה איבי רוטשילד, מרח' האילן 14, ת"ד 160, אור עקיבא, טל' 

04-8268000, פקס' 04-8268088, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.10.2014, 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,17.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
מאיה איבי רוטשילד, עו"ד, מפרקת

ר.ב. עט אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-428879-4(

)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   ,4.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דורון ערוסי, מרח' אחד העם 9, תל אביב 61292, למפרק החברה.

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

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

 ,4.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

י.שמש סוכנות לביטוח )2001( בע"מ
)ח"פ 51-314086-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

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

של החברה.
יוסף אילוז, מפרק

יורם בש הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
)ח"פ 51-293003-3(

)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   ,4.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם 

בש, מרח' רחבת אילן 12, גבעת שמואל, למפרק החברה.

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

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

 ,4.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יורם בש, מפרק

ח.ש. אינטרדיאם בע"מ
)ח"פ 51-229273-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 

שטרנטל, מרח' חיים גלעד 17/א, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14.12.2014, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
חיים שטרנטל, מפרק
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,7.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

קוטר א.מ. )1990( בע"מ
)ח"פ 51-145848-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 7.8.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוליביה קוטר,  

מרח' החורש 48/11, קרית טבעון, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.12.2014, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  14.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אוליביה קוטר, מפרקת

א.נ. ג'וסי בע"מ
)ח"פ 51-422803-0(

)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   ,4.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
משה נאור, מרח' פרישמן 11, תל אביב 63578, טל' 03-5243267, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.12.2014, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
משה נאור, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,5.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה 
שמש, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 

08-9477080, למפרקת החברה.

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

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

 ,5.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
שרה שמש, מפרקת

מ.ש. רפאני בע"מ
)ח"פ 51-479700-0(

)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   ,7.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל מייק, ת"ד 5805, הרצליה, למפרק החברה.

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

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

 ,7.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
טל מייק, עו"ד, מפרק

"בין הרים" חב' לסיורים וטיולים בע"מ
)ח"פ 51-193043-0(

)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   ,7.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
פיני רובינשטיין, מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 
למפרק   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל'   ,52511 גן  רמת   ,12

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלי אתגר, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.12.2014, 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אלי אתגר, עו"ד, מפרק

קבוצת בסטבריד יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-200045-6(

)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   ,4.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוני 

פלר, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.12.2014, 
תל   ,20 לינקולן  רח'  פוליאק,  רועי  עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מוני פלר, מפרק

וייל ובנו בע"מ
)ח"פ 51-129527-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירן שגב, מרח' מוטה 

גור 9, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

לירן שגב, עו"ד, מפרק

אדוט ניסו בע"מ
)ח"פ 51-122184-8(

)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   ,10.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ירון לוי, מרח' אז"ר 11, חולון, טל' 03-5183022, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.12.2014, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ירון לוי, עו"ד, מפרק

גלסנט בע"מ
)ח"פ 51-354199-5(

)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   ,7.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אופיר יצחק, מרח' קרליבך 3, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14.12.2014, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אופיר יצחק, עו"ד, מפרק

תנופה חברה לניהול ולוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-397389-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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ידי זהב שרותי ניקיון וכוח אדם בע"מ
)ח"פ 51-261053-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב אללוף, משד' הרצל 

1, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב אללוף, מפרק

סייפנית מימון סחר ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-119645-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בן דוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד בן דוד, מפרק

ע.נ.ב. 3 ניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-253909-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן אשכנזי, מרח' בורלא 

52, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן אשכנזי, מפרק

פוד לאנד מילניום תעשיות וסחר בע"מ
)ח"פ 51-425679-1(

)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 3.7.2014, התקבלה החלטה 
עלאא,  מסאלחה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' הר תבור 1, ת"ד 249, כפר דבוריה 16910, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   15 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.

מסאלחה עלאא, עו"ד, מפרק

וי.פי.אם. בע"מ
)ח"פ 51-388896-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2014, התקבלה החלטה 
יהודה  מרח'  אסיס,  ערן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המכבי 10/3, נהריה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ערן אסיס, מפרק

י.ר. גזית אחזקות )1992( בע"מ
)ח"פ 51-167388-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.7.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  גזית,  יואב  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יהודה הנשיא 40, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואב גזית, רו"ח, מפרק
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מ.ע. האוקיאנוס לבניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-363478-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.8.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  שאדי,  מחאמיד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שכונת עין אלד'רווה, אום אל פחם 3001000, 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.

מחאמיד שאדי, מפרק

י.א.א פרימייר הודו, יבוא, יצוא ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-452479-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
5.8.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת גולוד-

קופרברג, מרח' הרברט סמואל 36, חדרה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אפרת גולוד-קופרברג, עו"ד, מפרקת

שונרא תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-258940-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.8.2014, התקבלה החלטה 
אבא  מרח'  פפר,  ישראל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלל 16, רמת גן 5250608, 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.

ישראל פפר, מפרק

איי סגמנט בע"מ
)ח"פ 51-457933-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הלית קנטור, מרח' המסילה 

21, הרצליה 4658021, 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.

הלית קנטור, מפרקת

ביביסימו בע"מ
)ח"פ 51-438920-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם שמעון והנון, מרח' 

אגסי 56, דירה 22, הר נוף, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם שמעון והנון, מפרק

שחקים בהירים בע"מ
)ח"פ 51-205091-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.8.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מנחם גושן, מרח' הרצל 
65, ת"ד 286, נהריה 22102, טל' 04-9927418, פקס' 04-9929296, 

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.

מנחם גושן, עו"ד, מפרק
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איידיאג אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-424893-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.8.2014, התקבלה החלטה 
זכרון  מרח'  שיבי,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יעקב 20, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה שיבי, מפרק

אלון ניהול חניונים אבטחה ושרותים כלליים בע"מ
)ח"פ 51-274487-1(

)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 7.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלרן לוי, מרח' הרב 
אריה בינה 7/8, הר חומה, חומת שמואל, ירושלים 93133, טל' 

052-8669885, טלפקס' 077-5512369, 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.

אלרן לוי, עו"ד, מפרק

מ.א.ש ניהול מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-410071-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.8.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  רכניץ,  טל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היצירה 3, רמת גן 52521, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל רכניץ, עו"ד, מפרק

יו-ג'אדג' פרי בע"מ
)ח"פ 51-487484-1(

)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 7.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביעד רז, מרח' הירדן 10, 

ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 5 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אביעד רז, מפרק

אלוני מלחה בע"מ
)ח"פ 51-156953-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.8.2014, התקבלה החלטה 
דרך  דוד, מרח'  בן  עודד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

החורש 185, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד בן דוד, מפרק

זהב לבן שרותי ניהול )2001( בע"מ
)ח"פ 51-310429-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.8.2014, התקבלה החלטה 
דרך  דוד, מרח'  בן  עודד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

החורש 185, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד בן דוד, מפרק
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32, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מישל סמואל, רו"ח, מפרק

דב טק האב בע"מ
)ח"פ 51-483889-5(

)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 19.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שביל 
החלב 9, דירה 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.

גד יצחק וייסמן, מפרק

אקו פתרונות מים בע"מ
)ח"פ 51-299878-2(

)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 
10.00, במשרדי המפרק,  19.10.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' אלרואי 9/17, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף לורברבוים, מפרק

ע.מ. אופנת מבט בע"מ
)ח"פ 51-271168-0(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,19.10.2014 ביום  תתכנס 
אלכסנדר פן 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.

עוזי עזרא, מפרק

הככר מרכזית בת-ים בע"מ
)ח"פ 51-021998-3(

)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 
רח'  10.00, במשרדי המפרקת,  19.10.2014, בשעה  תתכנס ביום 

גלזפין 10 )השקעות( 1994 בע"מ
)ח"פ 51-204469-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.8.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירלי כהן אדיב, מרח' 
למפרקת   ,03-5358540 טל'  יהוד,   ,355 ת"ד   ,16 העצמאות  דרך 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שירלי כהן אדיב, עו"ד, מפרקת

גלזפין 10 )השקעות( 1994 בע"מ
)ח"פ 51-204469-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.10.2014, בשעה 16.00, אצל המפרקת, רח' 
של  סופי  דוח  הגשת  יהוד, לשם   ,355 ת"ד   ,16 דרך העצמאות 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
שירלי כהן אדיב, עו"ד, מפרקת

מרילו השקעות )1991( בע"מ
)ח"פ 51-157753-8(

)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 19.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' רד"ק 
32, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מישל סמואל, רו"ח, מפרק

הורקניה )1991( בע"מ
)ח"פ 51-157754-6(

)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 19.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' רד"ק 
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סתוונית 11, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון חביב, מפרק

מ.פ. הפלגות בע"מ
)ח"פ 51-425588-4(

)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 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,19.10.2014 ביום  תתכנס 
החיטים 14, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה בטיט, מפרק

י. אליאס בע"מ
)ח"פ 51-091161-3(

)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 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,19.10.2014 ביום  תתכנס 
הגפן 32, רמת השרון 47254, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחזקאל אליאס, מפרק

מפגש המלאכים בע"מ
)ח"פ 51-408371-6(

)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 19.10.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' יפו 
97, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל פיליפוביץ, מפרק

גני דשא - דשא מוכן בע"מ
)ח"פ 51-274179-4(

)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 26.10.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' יפו 

סופי של המפרקת,  דוח  לציון, לשם הגשת  4, ראשון  הקוקיה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ציפי עזרן, מפרקת

אס.די.ג'י. הולדינגס )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-337603-8(

)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 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,19.10.2014 ביום  תתכנס 
לסל 13, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד קאופמן, רו"ח, מפרק

נווה נהורה בע"מ
)ח"פ 51-257873-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי המפרק,  19.10.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
קרית התקשורת, נווה אילן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד מגידו, מפרק

חלביית משק טלית )א.ד. 1994( בע"מ
)ח"פ 51-199684-5(

)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 
10.00, במשרדי המפרק,  19.10.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' הרקפות 8, יקנעם עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור כהן, מפרק

רשת בידור אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-346525-2(

)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 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,19.10.2014 ביום  תתכנס 
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו נחמיה, מפרק

ליטל בגדי נשים בע"מ
)ח"פ 51-231864-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26.10.2014, בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
מסילת ציון 59, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוחנן אליהו, מפרק

אי אנד איי פתרונות מיחשוב בע"מ
)ח"פ 51-470259-6(

)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 26.10.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, מושב 
זנוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אבירן אקריש, מפרק

י. ניסן-קבלני בנין ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-053306-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26.10.2014, בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' אבא הלל 12, רמת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסן משה חיים, מפרק

בורקס אמא מרים בע"מ
)ח"פ 51-360611-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי המפרק,  26.10.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' החרמון 14, מבשרת ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 

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

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל פיליפוביץ, מפרק

שמואלי שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-438537-6(

)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 
10.00, במשרדי המפרק, משק  26.10.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
40, כפר אוריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פנחס שמואלי, מפרק

אם עולם בע"מ
)ח"פ 51-411852-0(

)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 26.10.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, קיבוץ 
צרעה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מתן קריב, מפרק

בר אדם שרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-229890-2(

)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 26.10.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, מושב 
גבעת ישעיהו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם בר, מפרק

נגריית אוריה בע"מ
)ח"פ 51-256565-6(

)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 
כפר  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,26.10.2014 ביום  תתכנס 
אוריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
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בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת

לורדקר בע"מ
)ח"פ 51-185428-3(

)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 
המפרקת,  במשרד   ,10.30 בשעה   ,4.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חצר המועצה האזורית גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת

סיילנט וונטורס בע"מ
)ח"פ 51-217244-6(

)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 4.11.2014, בשעה 11.30, במשרד המפרק, חצר 
המועצה האזורית גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלברט קופרשמיט, עו"ד, מפרק

איסתא השקעות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-291608-1(

)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 21.9.2014, בשעה 15.00, ברח' מנורת המאור 8, תל–

כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב-יפו, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון סיבוני, מפרק

מסעדת מסוב בע"מ
)ח"פ 51-228841-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

מרדכי בנימין, מפרק

מיכל הנעלה בע"מ
)ח"פ 51-066198-6(

)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 
10.00, במשרדי המפרק,  26.10.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
סופי של המפרק,  דוח  ירושלים, לשם הגשת   ,64 בורוכוב  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב חליפא, מפרק

פלוס 972 השקעות בע"מ
)ח"פ 51-482622-1(

)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 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,26.10.2014 ביום  תתכנס 
לסקוב 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גרשון אלינסון, עו"ד, מפרק

אטליה ישראל ארט בע"מ
)ח"פ 51-442613-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,26.10.2014 ביום  תתכנס 
לסקוב 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גרשון אלינסון, עו"ד, מפרק

נחל חצור בע"מ
)ח"פ 51-210770-7(

)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 
המפרקת,  במשרד   ,12.30 בשעה   ,4.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חצר המועצה האזורית גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון אדלר, מרח' יחיעם 24, 
קרית ביאליק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון אדלר, מפרק

"אביב" א.ש. קוטג'ים בע"מ
)ח"פ 51-161710-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב קרניאל, מרח' הרימון 

10, זכרון יעקב, 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.

אביב קרניאל, מפרק

אחים אמר נכסים בע"מ
)ח"פ 51-206995-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן אמר, מחצור הגלילית, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן אמר, מפרק

י.ד.א. תעשיות מתכת וטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-146256-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן אמר, מחצור הגלילית, 

למפרק החברה.

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2005, התקבלה החלטה 
מרח'  ברודנר,  אהרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שמריהו לוין 12, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון ברודנר, מפרק

גניה בגוש 6044 בע"מ
)ח"פ 51-029670-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן שיין, מרח' אוסישקין  

13, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אילן שיין, מפרק

מטווח בזלת בע"מ
)ח"פ 51-340078-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.8.2014, התקבלה החלטה 
קריספין,  שיל"ת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מקניון הגליל העליון, ת"ד 42, חצור הגלילית, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת

ארמין א.א. שיווק ואספקה בע"מ
)ח"פ 51-383566-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.8.2014, התקבלה החלטה 
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קובי שקד חברת עורכי דין
)ח"פ 51-326451-5(

)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 
 ,12.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד שלומית הראל-שוורץ, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, 

טל' 03-6124505, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14.12.2014, 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,19.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
שלומית הראל-שוורץ, עו"ד, מפרקת

שקט נפשי עד 120 בע"מ
)ח"פ 51-409959-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

גרנט, מרח' היובל 9, רעננה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2014, 
בשעה 11.00, במשרד עו"ד עמיקם הדר, רח' ויצמן 2, תל אביב 
64239, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב גרנט, מפרק

מ.ת.י )מ. שלום( אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-206688-7(

)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 
 ,10.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

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.

דן אמר, מפרק

איימיק טולס בע"מ
)ח"פ 51-427155-0(

)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   ,25.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איהאב 
חג יחיא, מטייבה שבמשולש, טל' 057-7766549, למפרק החברה.

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

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

 ,1.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
איהאב חג יחיא, מפרק

בי. פי. אנד ג'י. בני מילרד בע"מ
)ח"פ 51-119543-0(

)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   ,1.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
 ,04-8732323 טל'  ביאליק,  קרית   ,80 עכו  מדרך  מיכאל,  אלירז 

למפרק החברה.

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

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

 ,2.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אלירז מיכאל, רו"ח, מפרק
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון גל, מרח' הרימון 62, 

מושב צלפון 99750, 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.

ציון גל, מפרק

שמים - שירותי מחזור ישראליים בע"מ
)ח"פ 51-500699-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי בלזם, מרח' שורק 

5, צור יגאל, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם בלזם, עו"ד, מפרק

מנהלת התיירות הים האדום 
)ע"ר 58-044141-8(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,31.7.2014 ביום 

ולמנות את שמוליק תגר, ת"ד 4298, אילת, 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.

שמוליק תגר, מפרק

ב.י. זילברשטיין בדים בע"מ
)ח"פ 51-111352-4(

)בפירוק מרצון ע"י נושים(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גד  עו"ד  במשרד   ,14.00 בשעה   ,23.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שילר, רח' יגאל אלון 53, תל אביב, כדי להחליט על פירוק מרצון 

על ידי נושים של החברה ומינוי מפרק.

יעקב זילברשטיין, מנהל  

את שלום מרדכי, מרח' הידיד 1, הוד השרון, טל' 054-6500911, 
למפרק החברה.

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

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

 ,10.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.30, אצל עו"ד דליה בן–נון עשהאל, רח' טשרניחובסקי 
24, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום מרדכי, מפרק

ש.ר. הסעדה וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-445963-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח' מרבד  וקנין,  מישל  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

הקסמים 19, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מישל וקנין, מפרק

די.זי.דיזיין )דגן - זהבי(
)ח"פ 51-423688-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.7.2014, התקבלה החלטה 
עו"ד  אצל  זהבי,  איילת  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

זהבי, רח' יגאל אלון 96, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

איילת זהבי, מפרקת

סולארי ישיר בע"מ
)ח"פ 51-456977-1(

)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 




