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הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996  מעצרים(,   - אכיפה  )סמכויות 
להלן,  המפורטים  הסביבה  להגנת  המשרד  לעובדי  מעניק  אני 
במסגרת  שימוש  לעשות  יוכלו  שבהן  ומעצר  עיכוב  סמכויות 
מניעת  לפקודת   18 סעיף  לפי  בעבירות  עורכים  שהם  חקירות 
לחוק   6 סעיף  התש"ם-21980,  חדש[,  ]נוסח  בשמן  ים  מי  זיהום 
מניעת זיהום הים ]הטלת פסולת[, התשמ"ג-31983, וסעיף 13)ג( 
ולצורך  גילוין,  לשם  או  התשמ"ד-41984,  הניקיון,  שמירת  לחוק 
החוק  פי  על  האמורות  בסמכויות  להשתמש  רשאים  יהיו  כך 

כדלקמן:

סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק למעט סמכות לעכב    1
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק, למעט הסמכות 

לזמן את העד לתחנת המשטרה; סעיף 69 לחוק;

סמכות מעצר על פי סעיף 23)ב( לחוק    2

ציון עמר יוסי בר  

רומן יוניטר עמרם בר חמא  

כאמל קזאמל מישל מור יוסף  

חיים אלבז נסים צרור  

ראמי חמוד עבד אלרחמאן מחאמיד  

איל מילס ואיל קבלאן  

אגווד עבד אל לטיף תום גרוסמן  

אליעזר פרא רפאל רפי דבש  

ראובן בן סימון שגיא עזני  

רן עמיר ברק אברהם אלפי   

דרור אריאלי זיו שחר   

גדעון בטלהיים ארז הררי  

יצחק קודוביצקי פליקס פיינשטיין   

אלי ורבורג אילת בן ציון ארד  

אריאל פרידמן ענת מרים רז  

גליה פסטרנק גבריאל סנקר  

עוז גורן הדר שמשון תיכון  

יוליק שוימר יונה רם עברי  

אילן סקס ינאי היערי  

חנן גולומבק ארן וייט  

שרון עדי רועי דוד הראל זיני 

יעל שי גיא נחושתן  

ניר לוינסקי חגי בלכנר  

רמי פלג יניב יפת  

שלום קעטבי  

תוקף הסמכה זו עד יום י"ז בתשרי התשע"ו )18 בספטמבר 
2015( וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים במשרתם האמורה 

י"ח באדר התשע"ה )9 במרס 2015(
)חמ 3-2849(     יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים  

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול 
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עיכוב  בסמכויות  להלן,  המפורטים  התשי"ב-21952,  לישראל, 

ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כדלקמן:

סמכויות עיכוב לפי סעיף 67)א( וסעיף 68 לחוק;  )1(

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק   )2(

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה 
בתחנות גבול 

טליה סטקול גד פריימרק  

סימי שמחה שורץ לימור משעלי   

קרן רבנסקי הילה טבט  

לי סילברמן רמי אנגל   

אדם דזאנאשוילי מקסים קוגן   

עדי אזולאי בר ברקוביץ'   

שני היבא לי גרציאני  

זאביק יוסף ברנשטיין שגיא סטניסלב דובינסקי 

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד י"ט בטבת התשע"ו 
משמשים  הסמכויות  מקבלי  עוד  וכל   )2015 בדצמבר   31(

בתפקידם 

י"ח באדר התשע"ה )9 במרס 2015(
)חמ 3-2849(     יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116   1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502   2

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
לאומי  לביטוח  המוסד  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם 
עבירות על חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995:

יאיר גולדפייז אנטון בקל   

אלון ליבל טליאור בן אור   

לי-אור קן דרור עדי לוי   

וליד זאהר שני אוחנונה   
 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630; התשס"ח, עמ' 861   2

ס"ח התשמ"ג, עמ' 110; התשס"ח, עמ' 863   3

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשס"ח, עמ' 864   4

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   2
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מג'די אבו חדיר אברהם מלכה   

נתנאל שלום אמיר אזארי  

וסים עטילה משה כהן   

דרור קדם   

תוקפה של הרשאה זו עד י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 
2015( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה 

י"ח באדר התשע"ה )9 במרס 2015(
)חמ 3-279-ה1(     יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים  

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

של  מטפחים  זכות  לחוק   98 לסעיף  בהתאם  מודיעה  אני 
זני צמחים, התשל"ג-11973, כי הוגשה בקשה לתיקון הרישום 
מטפחים  זכות  רישום  בדבר  בהודעה  )כאמור  הזכויות  בספר 

בספר הזכויות(, לפי פרטי הבקשות האלה אשר בטבלה להלן:

תאריך הרישוםרישום מס'בקשה מס'

ד' בטבת התשנ"ו 21676/911473
)27 בדצמבר 1995(

ה' בטבת התשנ"ה31986/931328
)8 בדצמבר 1994(

ט"ז בכסלו התשנ"ח 42434/951689
)15 בדצמבר 1997(

ט"ז בכסלו התשנ"ח 52588/961690
)15 בדצמבר 1997(

כ"ג באייר התשס"ה 62589/962501
)1 ביוני 2005(

כ"ט בשבט התשנ"ט 72660/961878
)15 בפברואר 1999(

כ"ט בשבט התשנ"ט 82661/961879
)15 בפברואר 1999(

ח' באדר ב' התש"ס 92807/972012
)15 במרס 2000(

כ"ג באייר התשס"ה 102923/982502
)1 ביוני 2005(

כ"ג באייר התשס"ה 112932/982508
)1 ביוני 2005(

תאריך הרישוםרישום מס'בקשה מס'

ח' באדר ב' התש"ס 122933/982009
)15 במרס 2000(

ח' באדר ב' התש"ס 132964/982015
)15 במרס 2000(

כ"ג באייר התשס"ה 143033/992503
)1 ביוני 2005 (

ט' בחשוון התשס"ז 153173/002618
)31 באוקטובר 2006(

ד' באדר ב' התשס"ה163436/022455
)15 במרס 2005(

כ"ג באייר התשס"ה 173488/032504
)1 ביוני 2005(

כ"ג באייר התשס"ה 183489/032505
)1 ביוני 2005(

כ"ג באייר התשס"ה 193490/032506
)1 ביוני 2005(

כ"ז באייר התשס"ה 203491/032528
)5 ביוני 2005(

כ"ז באייר התשס"ה 213492/032529
)5 ביוני 2005(

כ"ט בסיוון התשס"ה 223588/032562
)6 ביולי 2005(

י"ב באלול התשס"ז 233668/042722
)26 באוגוסט 2007(

י"ב באלול התשס"ז 243669/042723
)26 באוגוסט 2007(

כ"א בטבת התשס"ח 253682/042773
)30 בדצמבר 2007(

כ"א בטבת התשס"ח 263683/042774
)30 בדצמבר 2007(

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 272   1

י"פ התשנ"ו, עמ' 2010   2

י"פ התשנ"ה, עמ' 1611   3

י"פ התשנ"ח, עמ' 1232   4

י"פ התשנ"ח, עמ' 1232   5

י"פ התשס"ה, עמ' 3522   6

י"פ התשנ"ט, עמ' 2708   7

י"פ התשנ"ט, עמ' 2708   8

י"פ התש"ס, עמ' 3242   9

י"פ התש"ס, עמ' 3242   10

י"פ התשס"ה, עמ' 3522   11

 
י"פ התש"ס, עמ' 3242   12

י"פ התש"ס, עמ' 3242   13

י"פ התשס"ה, עמ' 3522   14

י"פ התשס"ז, עמ' 555   15

י"פ התשס"ה, עמ' 2651   16

י"פ התשס"ה, עמ' 3522   17

י"פ התשס"ה, עמ' 3522   18

י"פ התשס"ה, עמ' 3522   19

י"פ התשס"ה, עמ' 3523   20

י"פ התשס"ה, עמ' 3524   21

י"פ התשס"ה, עמ' 3526   22

י"פ התשס"ח, עמ' 8   23

י"פ התשס"ח, עמ' 8   24

י"פ התשס"ח, עמ' 1789   25

י"פ התשס"ח, עמ' 1789   26
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תאריך הרישוםרישום מס'בקשה מס'

כ"ו בשבט התשע"ד 424420/123323
)27 בינואר 2014(

כ"ו בשבט התשע"ד 434421/123324
)27 בינואר 2014(

כך שבשם המבקש, במקום "הזרע ג'נטיקס בע"מ" יבוא "הזרע 
סידס בע"מ" 

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-441974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250 

י"ט באדר התשע"ה )10 במרס 2015(
)חמ 3-361-ה2(        מיכל גולדמן

רשמת זכויות מטפחים  
י"פ התשע"ד, עמ' 4345   42

י"פ התשע"ד, עמ' 4345   43

ק"ת התשל"ד, עמ' 713   44

הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011 
ברשות  התפקידים  נושאי  את  מסמיך  אני  הטיס(,  חוק   - )להלן 
שלהלן,  בטבלה  א'  בטור  המפורטים  האזרחית,  התעופה 
בסמכויות הנתונות לי לפי חוק הטיס ולפי תקנות הטיס, כמפורט 

בטור ב' שלצדם בטבלה שלהלן:

בהודעה זו -    1

"תקנות הבטיחות בשדות תעופה" - תקנות הטיס )בטיחות   
בשדות תעופה של רשות התעופה(, התשנ"ב-21992;

"תקנות ההפעלה" - תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי   
טיסה(, התשמ"ב-31981;

"תקנות המנחתים" - תקנות הטיס )מנחתים(, התשל"ה-41975   

טבלה:   2

טור ב'טור א'

מנהל אגף בכיר 
)תשתיות תעופתיות(

)1( חוק הטיס - סעיפים 27, 32, 35 
ו–82 לעניין הוראות שאינן בנות 

פועל תחיקתי;

)2( תקנות המנחתים - תקנות 2, 2ג, 
קביעת  לעניין   - ו–)4(, 4   )3(  ,)1(3
28)ג(,  בלבד,  ברישיון  תנאים 
33)א(, 37 - לעניין דרישת המנהל 

כ' באדר התשע"ה )11 במרס 2015(
)חמ 3-4274(         יואל פלדשו

מנהל רשות התעופה האזרחית  
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1046   2

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8   3

ק"ת התשל"ה, עמ' 1996   4

תאריך הרישוםרישום מס'בקשה מס'

כ"א בטבת התשס"ח 273684/042775
)30 בדצמבר 2007(

כ"א בטבת התשס"ח 273685/042776
)30 בדצמבר 2007(

כ"א בטבת התשס"ח 293736/052782
)30 בדצמבר 2007(

כ"א בטבת התשס"ח 303737/052783
)30 בדצמבר 2007(

כ"א בטבת התשס"ח 313738/052784
)30 בדצמבר 2007(

ב' באלול התשס"ז 323847/052731
)26 באוגוסט 2007(

י"ג בשבט התשע"ב 333958/063097
)6 בפברואר 2012(

ד' באב התשע"ב 344036/073101
)23 ביולי 2012(

י"ט בשבט התשע"ב 354084/073123
)12 בפברואר 2012(

ח' באב התש"ע 364132/082986
)19 ביולי 2010(

כ' בשבט התשע"ב 374145/083139
)13 בפברואר 2012(

ה' באדר התשע"ב 384271/103192
)28 בפברואר 2012(

כ"ה בכסלו התשע"ג394342/113265
)9 בדצמבר 2012(

ה' באדר התשע"ב 404343/113210
)28 בפברואר 2012(

כ"ו בשבט התשע"ד 414382/123321
)27 בינואר 2014(

 
י"פ התשס"ח, עמ' 1789   27

י"פ התשס"ח, עמ' 1789   28

י"פ התשס"ח, עמ' 1789   29

י"פ התשס"ח, עמ' 1789   30

י"פ התשס"ח, עמ' 1789   31

י"פ התשס"ח, עמ' 8   32

י"פ התשע"ב, עמ' 3413   33

י"פ התשע"ב, עמ' 6148   34

י"פ התשע"ב, עמ' 3414   35

י"פ התש"ע, עמ' 4554   36

י"פ התשע"ב, עמ' 3415   37

י"פ התשע"ב, עמ' 3419   38

י"פ התשע"ג, עמ' 2931   39

י"פ התשע"ב, עמ' 3420   40

י"פ התשע"ד, עמ' 4345   41
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 
 

  מחוז  ירושלים
 

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

101-0113110 
הרחבות יחידות דיור קיימות , רמות, שם התכנית: 

 , ירושלים    111נרות שבת 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי  הועדה 5891 –ה, התשכ"ה יוהבני
יה ירושלים, ובמשרדי הועדה יהמקומית לתכנון והבנ
ה ירושלים, מופקדת  תכנית יהמחוזית לתכנון ולבני

 .0553990-505מתאר מקומית מס': 
 איחוד וחלוקה: 

 ללא איחוד וחלוקה.
 היתרי בניה והרשאות: 

 ות.תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשא
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מס' התכנית  סוג היחס
  5981          שינוי    

 ב'  1599 כפיפות           
 95 ביטול            

 א' 1055מק/  כפיפות             
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
   959רחוב: נרות שבת , שכונה: רמות, ירושלים ישוב:

  X :558999קואורדינטת 
 Y :939053קואורדינטת 

 

  גושים וחלקות:
  53)מוסדר( מס' חלקות בחלקן  30759

 

 מטרת התכנית:
 , רמות, ירושלים959הרחבת יח"ד ברח' נרות שבת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
5.  

 למגורים. 1שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים  .5
קביעת בינוי לתוספות בניה בקומות, קרקע, א', ב'  .5

מות, בהתאם לנספחי הבינוי לשם הרחבת יח"ד קיי
 ובהתאם לקיים בשטח.

התרת הסבת שטחי מחסנים למגורים בקומת  .3
קרקע לשם הרחבת יחידות דיור, בהתאם לנספחי 

 הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
קביעת בינוי להקמת מחסן בקומת המרתף,  .8

 בהתאם לנספחי הבינוי.
מ"ר מתוכם;  5398.90 -ה ליקביעת שטחי בני .1

מ"ר  588.39שטחים עיקריים ו מ"ר  5081.85
 שטחי שירות.

 קביעת קווי בניין מרביים לבניה כאמור. .9
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .7

 בניה בשטח.
 

 קביעת שלבי ביצוע. .9
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים לעקירה.  .8

5.  

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

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

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ם ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומי

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר 
. העתק 05-9589955, טלפון 8, קומה 5ספרא 

ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
, 5ובניה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 

 .    05-9580593ירושלים, טלפון 
 

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

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

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

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

101-0111111 
 , 1-11הרחבת קטע דרך במחלף שם התכנית: 

 פסגת זאב, ירושלים   
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי  הועדה 5891 –ה, התשכ"ה יוהבני
ה ירושלים, ובמשרדי הועדה יהמקומית לתכנון והבני
יה ירושלים, מופקדת  תכנית יהמחוזית לתכנון ולבנ

 .0559889-505מתאר מקומית מס': 
 יחוד וחלוקה: א

 ללא איחוד וחלוקה.
 היתרי בניה והרשאות: 

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מס' התכנית  סוג היחס
  3389 שינוי               
 95 ביטול            

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: האלוף עוזי נרקיס, שכונה: פסגת זאב, ישוב: ירושלים
  X :555501קואורדינטת 
 Y :939389קואורדינטת 

 

 גושים וחלקות: 
  3)לא מוסדר( מס' חלקות בחלקן  30189

 

 מטרת התכנית:
הרחבת קטע דרך בדרך האלוף עוזי נרקיס, פסגת זאב, 

 ירושלים
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 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת. .5
לחוק  5א )א(  95הרחבת דרך, בהתאם לסעיף  .5

 התכנון והבניה.
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים לפיתוח הדרך  .3

 ומתן היתר בניה.
8.  

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר 

העתק  .05-9589955, טלפון 8, קומה 5ספרא 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

, 5ובניה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 
 .    05-9580593ירושלים, טלפון 

 

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

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

 
 

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

101-0119130 
, 5, 3, 1הרחבת יח"ד ברחוב נלסון גליק שם התכנית: 

 רמות, ירושלים   
לחוק התכנון  98לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

, כי במשרדי  הועדה 5891 –ניה, התשכ"ה והב
ה ירושלים, ובמשרדי הועדה יהמקומית לתכנון והבני
יה ירושלים, מופקדת  תכנית יהמחוזית לתכנון ולבנ

 .0558530-505מתאר מקומית מס': 
 איחוד וחלוקה: 

 ללא איחוד וחלוקה.
 היתרי בניה והרשאות: 

 להוציא היתרים או הרשאות.תכנית שמכוחה ניתן 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מס' התכנית  סוג היחס
  8858 שינוי           
 ב'  1599 כפיפות      
 95 ביטול       

 א' 1055מק/  כפיפות       
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: גליק נלסון , שכונה: רמות, ישוב: ירושלים
  X :559159קואורדינטת 
 Y :931111קואורדינטת 

 

 
 

  גושים וחלקות:
  58)מוסדר( מס' חלקות בשלמותן  30755

 

 מטרת התכנית:
 , רמות, ירושלים1, 3, 5הרחבת יח"ד ברח' נלסון גליק 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים מיוחד למגורים ג'.  .5
קביעת בינוי לתוספות בניה בבניין שברח' נלסון  .5

 בהתאם לנספח בינוי וכמפורט להלן: 1, 3, 5גליק 
קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת המרתף לשם  .א

 מות בקומה שמעליההרחבת יחידות דיור קיי
 ולשם תוספת מחסנים לדירות הבניין.

קביעת בינוי לתוספות בניה בקומת הקרקע  .ב
ובקומה א', לשם הרחבת יחידות הדיור 

 הקיימות בה.
ת/הרחבת הקומה העליונה קביעת בינוי להשלמ .ג

+, לשם הרחבת יחידות הדיור 9.80במפלס 
 +.1.90הקיימות בקומה שמתחתיה, במפלס 

 רביים לתוספת כאמור.הבניין וקביעת קווי משינוי קווי  .3
מ"ר סה"כ מתוכם  3508.58קביעת סך השטחים ל  .8

מ"ר שטח  997.90מ"ר שטח עיקרי,  5159.38
 שירות.

קומות מגורים מעל  8רבי ל הגדלת מס' הקומות המ .1
+ ולקומת מגורים ומחסנים אחת  0.00מפלס ה 

 +. 0.00מתחת למפלס ה 
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .9

 בניה בשטח.
 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה. .7
 קביעת הוראות בגין הריסת גדרות, מדרגות. .9
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועקירה.   .8

50.  

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

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

ימים  90נגדות תוך לחוק, רשאי להגיש הת 500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר 

. העתק 05-9589955, טלפון 8, קומה 5ספרא 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

, 5ובניה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 
 .    05-9580593ירושלים, טלפון 

 

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

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

 קובי כחלון
 יו"ר הועדה המקומית

 ירושליםלתכנון ולבנייה 
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  מחוז  תל אביב
 

 יפו –אביב -מרחב תכנון מקומי תל
  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 בסמכות הועדה המקומית
לחוק התכנון  98ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר הפקדת תכנית מספר 5891 –והבניה, התשכ"ה 
 588אבן גבירול  – 8505תא/מק/  107-0531897

 בסמכות הועדה המקומית, 
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 'מס
 גוש

סוג 
 גוש

חלק/כל 
 הגוש

חלקות 
 בשלמותן

 93-91 חלק מוסדר 9553
 

  מיקום/כתובת:
 ת"א 588,589,589רח' אבן גבירול 

 

 מטרת התכנית:
, במטרה לעודד 39 לתמ"א 53הכנת תכנית לפי סעיף 

התחדשות עירונית וחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה, 
 הכוללת את הבאות:

הריסת המבנה/המבנים הקיימים או מרביתם בחלקות  .5
והקמת מבנה/מבנים למגורים  9553בגוש  93,98,91

הכוללים קומת קרקע מסחרית, קולונדה לרחוב אבן 
 גבירול ומשרדים או מסחר בעורף קומת הקרקע.

 . הגדלת מספר יח"ד.5
על תיקוניה  39. עיגון זכויות הבנייה ע"פ תמ"א 3

 והקלות לשיפור תכנון.
 . קביעת הוראות בינוי וגובה מבנים.8
 . קביעת שטחי שירות למגורים , מסחר ומשרדים.1
 . קביעת תנאים להיתר בניה.9

 

 עיקרי התכנית:
 מ"ר 51קומות ו 5.1. תוספת זכויות בנייה בהיקף של 5

 .39לתמ"א  55ליחידת דיור, לפי סעיף 
. הגדלת סך כל השטח המותר לבניה בהיקף של 5

משטח המגרש, כפי שניתן לבקש בהקלה, לפי  55%
 (לחוק.8א. )א( )95סעיף 

א. )א( 95. תוספת שתי קומות בהקלה, לפי סעיף 3
 (לחוק.8)
. קביעת שטחי שירות מעל לכניסה הקובעת בהיקף 8

העיקריים מעל לקרקע, לפי   מסך השטחים 30%של 
 ( לחוק.8( )5א. )א95סעיף 

 8מ'. נסיגה של  8-9.א. קו הבניין האחורי יהיה בין 1
אחורית, מאורך החזית ה 10%מטרים לא תעלה על 

)א( לתמ"א  55.5.8סעיף  לפי כמפורט בנספח הבינוי,
39. 

לקיר  ב. שינוי הוראה בדבר נסיגה בקו בניין צידי
משותף, כך שניתן יהיה לבנות בקו צידי במרחק 

מ' עד עורף המגרש , כמפורט בנספח  5.1הקטן מ
 ( לחוק.8א. )א( )95הבינוי, לפי סעיף 

 98-יחד' ל 90-. תוספת יח"ד בשלושת המגרשים מ9
לפי סעיף  39)ד( תמ"א  55.5.5יחד', לפי סעיף 

 (לחוק.8א. )א( )95וסעיף  39)ג( בתמ"א  55.5.3

קומות מגורים מעל קומת  9קביעת גובה המבנים עד  .7
א( 8א.)א( )95קרקע מסחרית מוגבהת, לפי סעיף 

 לחוק.
. תקבע זיקת הנאה לרכבים בקומת מרתף עליון 9

מטרים מקו מגרש אחורי, לשימוש  7ברוחב 
 ( לחוק.58א. )א( )95המגרשים השכנים, לפי סעיף 

 

ן רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום, יכל המעוני
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף 

אביב, בימים -תל 99גוריון -תכנון העיר ברח' שדרות בן
, קומה ג' חדר 53:00 – 09:00ג' וה' בין השעות  ב', א',

ין בקרקע, בבניין י. כל המעונ03-7587518טלפון  308
רואה את עצמו נפגע על ידי או בכל פרט תכנוני אחר ה

לחוק,  500שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, 

 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ת הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמ

 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 
 

 יפו –אביב -מרחב תכנון מקומי תל
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 בסמכות הועדה המקומית
לחוק התכנון  98ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר הפקדת תכנית מספר 5891 –והבניה, התשכ"ה 
 55-53"פינס  8083תא/מק/ 107-0509085מקוון 

 איחוד חלקות" בסמכות הועדה המקומית.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 חלקות חלק/כל הגוש סוג גוש גוש
 בשלמותן

 535, 83 חלק מהגוש מוסדר 7850
 

  מיקום/כתובת:
 53, 55פינס , יפו –תל אביב 

מצפון: רח' דגניה, ממערב: רח' פינס, מדרום: רח' החרמון, 
 .7850בגוש  87  -, ו89, 81, 88, 80ממזרח חלקות: 

 

 מטרת התכנית:
שיפור איכות התכנון תוך איחוד החלקות בהסכמת 
הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה 

 . 5891תשכ"ה 
 

 :עיקר הוראות התכנית
, למגרש 7850, בגוש 535חלקה עם  83איחוד חלקה 

, ע"פ סעיף 915יה אחד, ששטחו לאחר האיחוד יבנ
 . 5891לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  5א' ס"ק א95

לחוק התכנון  8א ס"ק א.95שינוי בקווי בניין ע"פ סעיף 
, ללא הגדלת סך כל שטחי 5891יה, התשכ"ה יוהבנ
 ה למטרות עיקריות כפי שנקבעו בתכנית הראשיתיהבני

 מ"ר. 300( למגרשים מעל 5577)תכנית 
 

ין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום, יכל המעונ
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף 

אביב, בימים -תל 99גוריון -תכנון העיר ברח' שדרות בן
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, קומה ג' חדר 53:00 – 09:00א',ב',ג' וה' בין השעות 
ין בקרקע, בבניין ימעונ. כל ה03-7587518טלפון  308

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
לחוק,  500שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, 
 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 

ן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כ
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת 

 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 
 

 יפו –אביב -מרחב תכנון מקומי תל
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 בסמכות הועדה המקומית
לחוק התכנון  557ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 

,  בדבר אישור תכנית מספר 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מתחם גדיש היורה בסמכות  – 3113תא/מק/ תא/מק/

 הועדה המקומית, 
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

חלק/כל  גוש
 הגוש

 חלקות
 בשלמותן

 חלקות
 בחלקן

 79חלק בחלקה  77-79 כל הגוש 9539
 9539בגוש 

 50חלק בחלקה 
בגוש  58וחלקה 

9038 
 

  מיקום/כתובת:
 רחוב גדיש -רחוב היורה , יפו –תל אביב 

במזרח: רח' שתולים, בדרום: רח' יורה, במערב: רח' שבט, 
 בצפון: מגרשים ברחוב גדיש 

 

 מטרות ועיקרי התכנית:
מטרת התכנית הינה עידוד להתחדשות מתחם גדיש 
היורה בשכונת עזרא באמצעות תכנית הקובעת הוראות 

ה( שלא בהסכמת פרצלצי-לאיחוד וחלוקה חדשה )רה
בגוש  79וחלק מחלקה  77ו 79בעלים של חלקות 

 . 9038בגוש  58וחלק מחלקה  50, חלק בחלקה 9539
 

התכנית משנה את יעוד הקרקע בכפוף למגבלות 
התכנית ממגורים ב' לדרך משולבת ולזכות דרך. מזכות 
דרך למגורים ב' ומדרך משולבת למגורם ב'. הסדרת 
תנועה תוך הגדרת זכות הדרך, דרך משולבת ודרכים 

א' 95לביטול וקביעת זכויות והוראות בניה ע"פ סעיף 
 לחוק.  5ס"ק א.

וקת שטחי הבניה המותרים ביעוד תכנית לשינוי חל
למגורים מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר 

 לחוק. 9א' ס"ק א.95לבניה ע"פ סעיף 
תוספת שתי קומות, בנית מרתפים עד גבול המגרש 

לחוק, בכפוף  587באזור מגורים ב', הכל לפי סעיף 
 לחוק. 8א' ס"ק א.  95, ועפ"י סעיף 515לסעיף 

ותרת באזור מגורים ב' ללא הגדלת הגדלת הצפיפות המ
א' 95סך כל השטחים למטרות עיקריות עפ"י ע"פ סעיף 

 לחוק. 9ס"ק א.

א' ס"ק 95שינוי בקווי בניין ביעוד למגורים ב' ע"פ סעיף 
 לחוק. 8א.

א' 95שינוי בהוראות שטח מגרש מינימלי ע"פ סעיף 
 לחוק. 7ס"ק א.

א' 95הגדלת סה"כ השטח לדרכים משולבות ע"פ סעיף 
 לחוק. 3ס"ק א.

 לחוק. 3א' ס"ק א.95שינוי במיקום דרכי גישה ע"פ סעיף 
מיסוד של שטחי שרות שהוחלט עליהם בוועדה 

במסגרת הוראות מעבר  05.01.89המקומית בתאריך 
יה )חישוב שטחים והיתרים( ישל תקנות התכנון והבנ

א' ס"ק 95וע"פ סעיף  515סעיף  (, ע"פ5885התשנ"ב )
 לחוק. 8א.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים 
 .08/50/5055בתאריך  58עמוד  9308מספר 

 

ל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום, התכנית כ
ההנדסה, ארכיון אגף תכנון  נמצאת במשרדי מינהל
אביב, בימים -תל 99גוריון -העיר ברח' שדרות בן
, קומה ג' חדר 53:00 – 09:00א',ב',ג' וה' בין השעות 

 . 03-7587518טלפון  308
 

 דורון ספיר
 בנייהיו"ר ועדת המשנה לתכנון ול

 יפו-תל אביב
 
 

 ברק-מרחב תכנון מקומי בני
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 

 3311בב/מק/
 14שם התכנית: תוספת יח"ד ברח' רבי עקיבא 

  0101311-501תכנית מס' 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 בדבר אישור   5891 –והבניה, תשכ"ה 
 93/ב, בב/105בב/ המהווה שינוי לתכניות הבאות:

 מ"ר 110 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 בני ברקרשות מקומית: 

 14רבי עקיבא כתובות: 
 )חלק( 11 חלקה/ות:, 1111גוש: 

 

 מטרות התכנית: 
 א)א(:95תוספות ושינויי בינוי בבניין חדש עפ"י סעיף א. 
 (.9יח"ד  עפ"י סעיף ) 3. תוספת 5
דירות גג ושינויי בינוי )לגבי שטח מזערי  5. תוספת 5

 (.9()1) ונסיגות( עפ"י סעיף
 (.8)שניתן להוסיף בהקלה( עפ"י סעיף ) 5.1%. תוספת 3

 (.8()8( עפ"י סעיף )50%ב. שינוי ק. ב. מערבי )
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. תוספות ושינויים להקמת בניין חדש:

 ג(.-יח"ד )אחת בכל קומה מהקומות א 3. תוספת 5
 חדרי גג. 8דירות גג במקום  5. תוספת 5
 בגין קומת הגג. 5.1%. תוספת 3
. שינוי בשטח המזערי של הדירות שמתחת 8

 90ממ"ד( במקום  מ"ר )עיקרי + 73 -לקומת הגג
 מ"ר.
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 . ביטול נסיגות בקומת הגג כמסומן בבינוי.1
 .     50%. שינוי ק. ב. מערבי בשיעור של עד 9

דירות  8קומות של  1יח"ד ) 55ב. סה"כ יהיו בבניין 
 דירות גג(. 5לקומה + 

ג. הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, 
לרבות לגבי עיצוב הבניין, ציפוי חזיתות בחומרים 

 קשיחים, פיתוח המגרש וכדו'.
ד. תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר עפ"י 

 תכנית זו תהיה סטייה ניכרת.
ה. לא תותר כל בליטה, למעט סוכות, מעבר לקו בניין 

 המערבי שעפ"י תכנית זו.
ו. המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר 

 בתאום עם איכ"ס, לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 1154ובילקוט הפרסומים מספר   30.1.1011

 . 11.1.1011, בתאריך 4551
 

התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית 
, בני ברק, 55ן ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך לתכנו

, ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל 03-1779897טל' 
, תל אביב. כל 551אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 

מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 האמורים פתוחים לקהל. 

 

 חנוך זייברט
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה בני ברק
 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 (1110)הר/מק/ 0111511-501
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 (.5550)הר/מק/ 108-0595198מספר   

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 / א  5000הר /   כפיפות   
 / ב  5000הר /   כפיפות   
 / מ  5000הר /   כפיפות   

 / א  513הר /   שינוי   
  570הר /   שינוי   
  393הר /   שינוי   

 / א  5000הר / מק /   כפיפות   
 / מ  5000הר / מק /   כפיפות   
 1תממ /   כפיפות   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 הרצליהרשות מקומית: 

 הרצליהישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 75עד:    75מחלקה:    9997וש:  ג

 

 
 
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי צורת הסובה בקצה הצפוני של רחוב שלמה המלך 

 + שינוי קוי בנין. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9790ובילקוט פרסומים מספר  55/5/5058

 .   5/8/5058, בתאריך 8375
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
ובמשרדי הועדה  ,55ון ובניה הרצליה רח' סוקולוב לתכנ

אביב -תל ,125אביב, כתובת: בגין-המחוזית, מחוז תל
. כל המעונין רשאי לעיין בה בימים 7935191-03טלפון 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  
 
 

 מרחב תכנון מקומי הרצליה
 ':הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס

 0134111-501 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
-505מגרשים  5587הר/מק/ – 108-0537598 ':מס

 . 5551שינוי לתכנית הר/מק/ 505
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

  5931הר /   כפיפות
 / א  5709הר /   שינוי

 / א  5000הר /   כפיפות   
 / ב  5000הר /   כפיפות   
 / מ  5000הר /   כפיפות   
 / א  513הר /   כפיפות   
 / מב  5000הר / מק /   כפיפות   

 5551הר / מק /   שינוי   
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 הרצליהרשות מקומית: 

   רחוב: זאב, הרצליהישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 70עד:    70מחלקה:    9183גוש:   

 שלם 75עד:    75מחלקה:    9183גוש:  
 מטרת התכנית: 

הוראות שמירה על שדרת עצים שבפועל נכרתה ביטול  . 5
)בחלקה( והמרתה בהוראה המחייבת שתילת עצים 

 בתחום התכנית במקום העצים שנעקרו.
ביטול ההנחיות להנמכת החצר המערבית במגרשים  . 5

 ופתיחת החזית המערבית של קומת המרתף. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ל . האפשרות להנמכת מפלס החצר המערבית בכ5

אחד מהמגרשים תבוטל, ופתיחת החזית המערבית 
 של קומת המרתף תיאסר בהתאמה. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9851 'ובילקוט פרסומים מס 58/55/5058

 .  59/55/5058, בתאריך 5551
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, ובמשרדי הועדה 55סוקולוב לתכנון ובניה הרצליה רח' 

אביב -תל,125 אביב, כתובת: בגין-המחוזית, מחוז תל
ן רשאי לעיין בה בימים י. כל המעוני7935191-03טלפון 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 

 משה פדלון
 יו"ר הועדה המקומית

 רמת גןלתכנון ולבנייה 
 
 

 גן-מרחב תכנון מקומי רמת
 ': תכנית מפורטת מסהודעה בדבר הפקדת 

 0114403-501רג/
 –דיור עוזיאל השר משה  -1104שם התכנית: רג/מק/

 31מימוש תמ"א 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המחוזית  יה רמת גן,ילתכנון ולבנ

ופקדת תכנית מפורטת  יה מחוז תל אביב, מילתכנון ובנ
 . 109-0557703מספר רג/

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  380 שינוי לתכנית:

, 5/ 3/ ג/ 380, 5/ ג/ 380, / ג380כפיפות לתכניות: 
, 3/ ג /  380 ,58/ ג / 380, 55/ ג/ 380, 51/ ג/ 380
, 50/ ג/ 380מק/ ,  5/ 55/ ג / 380מק / , 8/ ג/ 380
, 58/ ג/ 380מק/ , 57/ ג/ 380ק/ מ, 55/ ג/ 380מק/ 
 , / א55/ ג/ 380מק/ , 5/ 3/ ג/ 380מק/ 
, 9/ ג/ 380מק/ , 39/ ג/ 380מק/  ,59/ ג/ 380מק/ 
 9/ ג /  380מק / 

 39תמא / , 3/ 39/ תמא, 5/ 39תמא/ , / א5/ 39תמא/ 
  33/ ג /  380תכנית: מק / ביטול 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 , 57, 51רח' השר משה גן, -רמתישוב: 

 .557, 551עוזיאל  'ורח
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם  999עד:   993מחלקה:   9581גוש:  
 שלם 980עד:   980מחלקה:   9581גוש:  

 

 מטרות התכנית: 
הריסת ארבעה מבנים , איחוד והקמת מבנה מגורים 

על תיקוניה,  39 ותמ"א 380חדש על פי הוראות רג/
 תוך מיצוי זכויות הבנייה הקיימות בתחום התכנית. 

 

 עיקרי הוראות התוכנית: 
. איחוד וחלוקה בהסכמה בתחום התכנית, על פי 5

 ( לחוק התכנון והבנייה.  5א )א( ) 95סעיף 
 . שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ד'.5
דש במימוש . הריסת המבנים הקיימים והקמת בניין ח3

  39התכניות החלות על המגרשים, לרבות תמ"א 
 על תיקוניהן.     380ורג/

יח"ד, ללא  75. הגדלת מספר יחידות הדיור עד 8
סעיף סך השטחים למטרות עיקריות על פי הגדלת 

 ( לחוק התכנון והבנייה. 9א )א( ) 95

( לחוק 1א )א( ) 95. שינוי הוראות בינוי על פי סעיף 1
קומות  9והבנייה. גובה המבנה המותר עד  התכנון 

 מלאות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע / מסחר.
. תותר הקמת יחידות דיור ללא מרפסות שירות 9

א  95בכפוף לפתרון לתליית כביסה, על פי סעיף 
 ( לחוק התכנון והבנייה. 8)א( )

. תותר בניית מתקנים טכניים על הגג, בקומת 7
 הקרקע ובמרתף.

. יותר ניוד זכויות בין הקומות השונות שמעל הכניסה 9
הקובעת. לא יותר ניוד זכויות כנ"ל מקומת 

א )א(  95העמודים ומקומת הגג אליה, על פי סעיף 
 ( לחוק התכנון והבנייה. 8)

א )א(  95. שינוי חלוקת שטחי הבנייה על פי סעיף 8
מ"ר משימוש  11( לחוק התכנון והבנייה. המרת 9)

מ"ר  300בסה"כ יותרו  -ם לשימוש מסחר מגורי
 מסחר בקומת הקרקע.

 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.  50
. תכנית זו כוללת את תוספת הקומות, הרחבת קווי 55

בניין ותוספת זכויות הבנייה שניתן היה לאשר 
 על תיקוניה.  39בהתאם לתמ"א 

 53. התכנית נערכה בהתאם להוראות סעיף 55
 .  39 לתמ"א

 

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
לקהל, וכן באתר המשרדים האמורים פתוחים  

. כל gan.muni.il-www.ramat, האינטרנט העירוני
מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 

ת, וכן כל הזכאי לכך ע"פ את עצמו נפגע ע"י התכני
יום  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, רח' 

. העתק 03-9713388, ר"ג, טלפון: 59המעגל 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית כתובת: 

 ת"א.  53, קומה 551דרך מנחם בגין  קרית הממשלה,
 

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

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

 תכנון מקומי רמת גן מרחב
 31הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת לפי תמ"א 

 0119411-501רג/ ':מס
  – 15רחוב אסף  1153שם התכנית: רג/מק/

 31מימוש תמ"א 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת , בדבר אישור 5891 -יה, תשכ"ה יוהבנ
 . 109-0598789/מספר רג 39לפי תמ"א 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
, 55/ ג/ 380, 5/ ג/ 380, / ג380, 380 ,559שינוי לתכניות 

 , 5/ 3/ ג/ 380מק/ , 55/ ג /  380מק / , 3/ ג/ 380

הרצליה
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  9/ ג /  380מק / ,  39/ ג / 380מק / , / א55/ ג/ 380מק / 
 , 51/ ג/ 380, 5/ 3/ ג/ 380כפיפות לתכניות 

  58/ ג / 380, מק/ 57/ ג/ 380מק/ , 5/ 55ג/ / 380מק/ 
 3/39,  5/39,  39 -תמ"א

  33/ ג /  380מק / ביטול תכנית 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 51    גן, רח' אסף-רמתישוב: 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 11עד:    11מחלקה:    9509גוש:   
 

 גבולות התכנית: 
 .11חלקה  9509גוש  51מגרש ברחוב אסף  
 .19, חלקה 9509גוש  57ממזרח רחוב אסף  
 18חלקה  9509גוש  53ממערב רחוב אסף  
 80חלקה  9509גוש  50מדרום רחוב אסף  
 

 מטרות התכנית: 
שיפור האפשרות למימוש זכויות בנייה על פי תכניות 

על תיקוניהן  380ורג/ 39תקפות, ובכללן תמ"א/
ברמת גן,  51, במגרש בניה ברחוב אסף 559ורג/

ולאשר במקרה של הריסת הבניין הקיים ובניית בניין 
חדש הקמה של קומות נוספות, הרחבה של התכסית 

 המותרת על ידי שינוי קווי הבניין המותרים.   
 

 עיקרי הוראות התוכנית: 
-על תיקוניה ו 39א. הקמת בניין מגורים חדש על פי תמ"א 

, תוך מיצוי זכויות הבנייה מתוקף 380רג/, 559רג/ 
 ות ובתנאי הריסת הבניין הקיים.תכניות מאושר
קומות, על פי הוראות התכניות  1ב. בניית תוספת 

קומות מעל קומת  9הנזכרות בסעיף א, ובסה"כ 
 קומות מרתף, 3-קרקע + קומת גג חלקית ו

וק התכנון והבנייה ( לח1א )א( ) 95בהתאם לסעיף 
 .5891-התשכ"ה

א  95ולסעיף  39ג. שינוי קווי הבניין בהתאם לתמ"א 
 : 5891( לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 8)א( )

 מטר.   5קו בניין קדמי לרחוב אסף:     
 מטר.    3קו בניין אחורי :     
 מטר.   5.70קווי בניין צידיים :     
מטר, בכפוף  0קווי בניין לקומות מרתף בתת הקרקע     

 .  8/ב/38ותמ"א  57/ג/380להוראות תכנית רג/מק/
 .  3/39ד. התרת סגירת קומת עמודים על פי תמ"א 

, על פי סעיף 35ה. מספר הדירות המבוקש הינו 
 .  5891-( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה9א)א()95

בכפוף להוראות מרתפי חנייה  3ו. התרת בניית 
. במקרה של שימוש במתקני 5/3/ג/380רג/מק/

 3.1 -חניה אוטומטיים יותר גובה מרתף גדול מ
מטר, באישור מהנדס העיר. במקרה של פתרון 

תוספת קומות וגובה מרתף  -חניה במתקן אוטומטי 
לצורך מימושו לא יחשבו כסטיה ניכרת לתכנית, 

 ( לחוק התכנון8א )א( ) 95בהתאם לסעיף 
 . 5891התשכ"ה , והבנייה

 
 

ז. תותר הקמת יח"ד ללא מרפסות שירות בכפוף 
( 8א )א( ) 95לפתרון לתליית כביסה, על פי סעיף 

 .    5891התשכ"ה  ,לחוק התכנון והבנייה
א )א(  95ח. יותר ניוד זכויות בין הקומות, על פי סעיף 

 .  5891( לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה  8)
ט. תכנית זו כוללת את תוספת הקומות, הרחבת קווי 
הבנייה ותוספת זכויות הבנייה שניתן לאשר 

 על תיקוניה.  39בהתאם לתמ"א 
משטח  90% -הגדלת תכסית בנייה מותרת על הגג ל י. 

( 8א )א( ) 95הקומה מתחתיה לפי הוראות סעיף 
( לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1א )א( ) 95וסעיף 
5891. 

 .  39לתמ"א  53. התכנית נערכה על פי סעיף יא
 

אריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בת
, עמוד 9938מספר  ובילקוט פרסומים 05/01/5058

 .  50/07/5058, בתאריך 9999
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
' , ר"ג, טל59ה רמת גן, רח' המעגל ילתכנון ובני

י הועדה המחוזית, מחוז תל ובמשרד. 039713388
 כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעותאביב. 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט 
 gan.muni.il-www.ramat, העירוני

 
 

 גן-מרחב תכנון מקומי רמת
מקומית  הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מתאר

 1531רג/מק /  ':מס
 אזור תעסוקה כפר אז"ר , רמת גן

לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -ה, תשכ"ה יוהבני

ה רמת גן, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבני
 יה מחוז תל אביב, ילתכנון ובנ

 .5139/רג/מק 'מתאר מקומית מס מבוטלת הפקדת תכנית
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  R-6שינוי לתוכנית   

 301שינוי לתוכנית   קא / 
 על כל תיקוניה 380כפוף לתוכנית   רג/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
  גן, אזור תעסוקה כפר אז"ר-רמתישוב: 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם  98עד:    93מחלקה:    9579גוש:  
 שלם  555עד:   79מחלקה:    9579גוש:  
 חלקי553עד:   553מחלקה:   9579גוש:  

 

   קרית אונו.  מרחבי תכנון גובלים לתכנית:
 מטרות התכנית: 

איחוד וחלוקה שלא בהסכמת כל הבעלים לפי פרק  .5
 – 5891ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 

 ( לחוק.  5א )א( ) 95על פי סעיף 
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הרחבת דרך בהתאם לפרק ג' לחוק התכנון והבניה . 5
 ( לחוק.      5א )א( ) 95על פי סעיף  5891 -התשכ"ה 

 

 עיקרי הוראות התוכנית: 
קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה שלא בהסכמת  .1

כל הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה 
, בטבלאות האיזון לחלוקת שטחי 5891 –התשכ"ה 
 .301נקבעו בתכנית קא/הבניה ש

)בצפון התכנית בגבול קריית  7הרחבת דרך מספר  .2
מ' דרך  1 -מ' דרך מוצעת ו 9מ' ) 53-אונו( מ

מ' דרך  1-מ' דרך ו 57מ' ) 55 -משולבת( ל
 משולבת(, על חשבון שטח מגרש מסחר ותעסוקה.

)שייעודו מסחר  5105השינויים במיקום תא שטח  .3
)שייעודו  5970ותעסוקה( ובמיקום תא שטח 

שטחים ומבנים ומוסדות ציבור( ושינוי בשטח תא 
)שייעודו מסחר ותעסוקה( נועדו למטרת  5105

הרחבת הדרך המוצעת בתוכנית זו. השינוי במיקום 
ושטח תאי השטח אינו משנה את שטחי הבנייה 

 הראשית. 301הקבועים בתוכנית קא/
 

 וןלרמי פד
 יו"ר הועדה המקומיתממלא מקום 

 רמת גןלתכנון ולבנייה 
 
 

 מחוז המרכז
 

 רעות-מכבים-מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין
 ידי הועדה המקומית -אישור תכנית על

 לחוק 109ע"פ סעיף 
תוספת זכויות בניה  31/ 3שם התכנית: מד/ מק/ 

 למרפסות בשכונת הציפורים
לחוק התכנון והבניה,  508בתוקף סמכותי לפי סעיף 

, (5), שהואצלה לי ע"י שר הפנים (5) 5891 – התשכ"ה
 הנני מאשר את התכנית כדלקמן:

 850-0517355תכנית מס': 
 התכנית היא: תכנית מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס 
 3/ 3מד/  שינוי 
5.  

 מטרת התכנית: 
 תוספת זכויות בניה עבור מרפסות

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר ליח"ד עבור קירוי מרפסות  55הוספת שטח של 
 בשכונת הציפורים.

 

 מקום התכנית:
, דרומית 835שכונת הציפורים ממוקמת צפונית לכביש 

 לנחל ענבה וסמוכה לרחוב החשמונאים ממערב.
 

 

 וחלקות:גושים 
 מגרשים:

 3/ 3בהתאם לתכנית מד/  505
 3/ 3בהתאם לתכנית מד/  305

 

 רות יוסף
 לתכנון ובנייה חוזיתיו"ר הועדה המ

 מחוז מרכז
 
 

 מרחב תכנון מקומי מודיעין
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'

 0014411-110 
  :שינוי לתכניות מתאר מקומיות מס'

 5, גז/מד/במ/ 1/ 5מד/
לחוק התכנון  98בזה הודעה בהתאם לסעיף נמסרת 

בדבר אישור תכנית מפורטת , 5891-ה, התשכ"הוהבני
, שינוי לתכניות מתאר מקומיות מס' 850-0097759מס' 
 .1, גז/מד/במ/ 5/ 1מד/

 

 :  מיקום התכנית
 , (Cרעות, שכונה: מוריה )גבעת -מכבים-מודיעין

 זוגיים בלבד(-)מספרים אי 51-88: נחל שורק 'רח
 

 קואורדינאטות:
 X:500885ציר 
 Y:988771ציר 

 גוש וחלקה:
 555, 550, 559חלקות בשלמותן: , 1993גוש: 

 

 מטרות התכנית:
יח"ד קיימות,  59הוספת זכויות בניה עבור הרחבת 

 .51-88זוגיים שברח' נחל שורק -במבנים האי
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לשטח עיקרי  53 תוספת זכויות בניה בס"כ .א

 יחידות הדיור. 59-בקומה א', בכל אחת מ
 שינוי מיקום מחסן ליח"ד. .ב
 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור תוספות הבניה. .ג

  .ד

הודעה על פרסום התוכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
מיום  9853ובילקוט פרסומים מס'  55.50.5058

08/55/58 
 

הועדה המקומית לתכנון התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
, וכן 09-8759019, מודיעין, טל: 5ובניה מודיעין רח' תלתן 

מחוז מרכז, רח'  יהיבמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנ
, וכל המעוניין רשאי 09-8799888טל' , רמלה, 85הרצל 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
יכנוני: ימים א', ד' לקהל. )עיריית מודיעין, מדור מידע ת

או בהתאם  53:30-57:00וביום ב'  9:30-55:00בשעות 
 למפורסם באתר העירייה(.
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 מרחב תכנון מקומי מודיעין
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 

0135111-110 
  1/ 9שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מד/

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הוועדה , 5891 –יה, התשכ"ה יבנוה

תכנית  המקומית לתכנון ולבניה מודיעין מופקדת
שינוי לתכנית מתאר , 850-0531955מפורטת מס' 

 5/ 8מקומית מס' מד/
 

 :  מיקום התכנית
 נופים רעות, שכונה:-מכבים-מודיעין

 

 קואורדינאטות:
 X :588510ציר 
 Y :988911ציר 

 

 גוש וחלקה:
 3-1חלקות בחלקן:, 1300גוש: 
 9,9,50חלקות בחלקן:, 1305גוש: 

 

 מטרות התכנית:
 בשכונת נופים 5-ו 5הרחבת כבישים מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .5הרחבת כביש מס'  .א
 .5הרחבת כביש מס'  .ב
הרחבת קטע כביש לצורך יצירת מעגל תנועה  .ג

 .5לכביש מס'  9במפגש בין כביש מס' 
 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
מיום  9917ובילקוט פרסומים מס'  53.09.5058
. ההודעה פורסמה להפקדה בשנית בטעות 58.09.5058

 -8088בעמוד  55.03.51מיום  7003בילקוט פרסומים 
 ההודעה השניה מבוטלת.

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון 
, וכן 09-8759019טל: , מודיעין, 5דיעין רח' תלתן ה מוובני

מחוז מרכז, רח' במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
, וכל המעוניין רשאי 09-8799888טל'  , רמלה,85הרצל 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
לקהל. )עיריית מודיעין, מדור מידע תיכנוני: ימים א', ד' 

או בהתאם  53:30-57:00וביום ב'  9:30-55:00בשעות 
 למפורסם באתר העירייה(.

 

 חיים ביבס
 ועדה המקומיתויו"ר ה

 מודיעיןלתכנון ובנייה 
 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
  'הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס

 15/1/1רצ/ מק/
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

שינוי תכ' מתאר  , בדבר אישור5891 -והבניה, תשכ"ה
 91/9/5מספר רצ/ מק/

 
 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 5/5רצ/  שינוי לתוכנית

 9/5רצ/   
 /ג5/5רצ/   

 55/3תמ"מ/   כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: ראשון לציון

 ראשון לציון. 51כתובות: רח' מרגולין 
 

 חלקות בשלמותן:
  113חלקה: , 3858 גוש:

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד עפ"י סעיף  57-ל 9-הגדלת מספר יח"ד מ .1

 ( בחוק התכנון והבניה.9א)א()95
א)א(  95שינוי קווי בנין כמסומן בתשריט עפ"י סעיף  .2

 ה.י( בחוק התכנון והבני8)
עבור  5.1%תוספת עבור  9-ל 8-תוספת קומות מ .3

יסה רעבור מבנה לה 9% –כל קומה נוספת 
לשטחי שירות( עפ"י ותוספת עבור מעלית ) תוספת 

 ה.י( בחוק התכנון והבני8א)א() 95סעיף 
4.  

רסמה בעיתונות בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פו
, עמוד 9370מספר , ובילקוט הפרסומים ,58.55.55

 05.05.55בתאריך, 5399
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 ראשל"צ, טלפון: 50הכרמל  ראשל"צ,ה ילתכנון ולבני

מחוז מרכז,  ובמשרדי הועדה המחוזית, 03-8187177 
 : פוןטל , קרית ממשלה, רמלה,85כתובת: הרצל 

09-8799888 ,.58.55.55. 
 

 דב צור
 המקומית הועדהויו"ר 

 ראשון לציוןלתכנון ובנייה 
 
 

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר
 'מפורטת מס דעה בדבר אישור תוכניתהו

 0111119-109 
 בית ינאי, דרור,  11/11שם התכנית: עח/מק/

 הסדרת קווי בנין
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תוכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 808-0595898מספר 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  539משמ /  שינוי   

 500כפיפות   עח / 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 מ.א עמק חפררשות מקומית: 

 בית ינאיישוב: 
 צפון מזרח בית ינאי 
 

 
 



ילקוט הפרסומים 7012, ט' בניסן התשע"ה, 2015 3 29  4442

  גושים/ חלקות לתכנית: 
   שלם 71עד:    71מחלקה:    9337גוש:  

  מגרש:   מתוכנית: 
 

 מטרת התכנית:
 א. הקטנת קווי בנין בהתאם למבנים הקיימים. 

ב. הסדרת גודל נחלה תוך שמירה על זכויות הנחלה גם 
 35במקרה של הפקעה לפי תכנית תת"ל/ 

הקובעת שטח מינימלי  500לכשתאושר )בשינוי לעח/
 דונם(.  5 -לנחלה 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
א. הקטנת קווי בנין למבנים הקיימים בשטח והמסומנים  

  - בתשריט
 משמש כמגורים:  - 5מבנה מס' 

 Aמ'.  5.90-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 
 Bמ'.  5.80-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי מ 
 Cמ'.  3.5-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 
 Dמ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי קדמי מערבי מ-

 מ'. 8.70
 E7.90-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין קדמי מערבי מ 

 מ'. 
 Fמ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין קדמי מערבי מ-

 מ'. 7.80
 Fמ'.  3.3-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי דרומי מ 
 H הקטנת קו בנין צידי צפוני למבנה קיים המשמש .

 מ'.  3.50-מ' ל 8.00-מגורים מ
 

 משמש כמגורים:  - 5מבנה מס' 
Aמ'.  3.00-מ' ל 8.00-.  הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 
B. מ'.  0.50-מ' ל 8.00-הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 

 

 משמש כמחסן:  - 3מבנה מס' 
Aמ'.  5.30-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 
Bמ'.  0.90-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 

 

 משמש כמחסן:  - 8מבנה מס' 
 מ'.  3.50-מ' ל 8.00-הקטנת קו בנין צידי דרומי מא. 

ב. הסדרת גודל נחלה תוך שמירת זכויות הנחלה גם 
 35במקרה של הפקעה לפי תכנית תת"ל/

הקובעת שטח  500לכשתאושר )בשינוי לע/
 דונם(.  5 -מינימלי לנחלה 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9971ובילקוט פרסומים מספר  58/09/5058

 .  50/08/5058, בתאריך 9081
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 לתכנון ובניה "עמק חפר" ליד מדרשת רופין, טלפון: 

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז,  08-9895995
 , קרית הממשלה רמלה, טלפון: 85כתובת: הרצל 

ין רשאי לעיין בה בימים י. כל המעונ09-8799899
   ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 רן אידן
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ובנייה עמק חפר
 

 מחוז  הצפון
 

 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יזרעאלים
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 

 01/  1115מק / יז / 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

 , כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -ה, תשכ"ה יוהבני
 

ה יזרעאלים, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבני
ה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת  ילתכנון ובני

 . 08/  9851מספר מק / יז / 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

  55188ג /    -שינוי ל
 9851ג /    -שינוי ל

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 מ.א. מגידורשות מקומית: 

 ר תעשיה מבוא כרמלאזוישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 3עד:     3מחלקה:     55388גוש: 
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     55381גוש: 
 חלקי 19עד:    19מחלקה:    55395גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
החלפת שטחים בין מגרש תחמ"ש למגרש תעשיה ב 

  30והגדלת מגרש מס' 
  5א )א(  95תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 

ן ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם יכל המעוני
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

בעיתונים, למשרדי  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
הועדה המקומית לתכנון ובניה, מ.א. עמק יזרעאל 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי  .08-9858990טלפון: 
הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים, נצרת עלית, 

 (. 08-9109109טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
אמת את הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המ

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

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

 יזרעאליםמרחב תכנון מקומי 
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 

 19/  4041מק / יז / 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 58/  7079מספר מק / יז / 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  5735ג /    -שינוי ל
 7079ג /    -שינוי ל



4443 ילקוט הפרסומים 7012, ט' בניסן התשע"ה, 2015 3 29 

  גושים/ חלקות לתכנית: 
   שלם 71עד:    71מחלקה:    9337גוש:  

  מגרש:   מתוכנית: 
 

 מטרת התכנית:
 א. הקטנת קווי בנין בהתאם למבנים הקיימים. 

ב. הסדרת גודל נחלה תוך שמירה על זכויות הנחלה גם 
 35במקרה של הפקעה לפי תכנית תת"ל/ 

הקובעת שטח מינימלי  500לכשתאושר )בשינוי לעח/
 דונם(.  5 -לנחלה 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
א. הקטנת קווי בנין למבנים הקיימים בשטח והמסומנים  

  - בתשריט
 משמש כמגורים:  - 5מבנה מס' 

 Aמ'.  5.90-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 
 Bמ'.  5.80-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי מ 
 Cמ'.  3.5-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 
 Dמ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי קדמי מערבי מ-

 מ'. 8.70
 E7.90-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין קדמי מערבי מ 

 מ'. 
 Fמ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין קדמי מערבי מ-

 מ'. 7.80
 Fמ'.  3.3-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי דרומי מ 
 H הקטנת קו בנין צידי צפוני למבנה קיים המשמש .

 מ'.  3.50-מ' ל 8.00-מגורים מ
 

 משמש כמגורים:  - 5מבנה מס' 
Aמ'.  3.00-מ' ל 8.00-.  הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 
B. מ'.  0.50-מ' ל 8.00-הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 

 

 משמש כמחסן:  - 3מבנה מס' 
Aמ'.  5.30-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 
Bמ'.  0.90-מ' ל 8.00-. הקטנת קו בנין צידי צפוני מ 

 

 משמש כמחסן:  - 8מבנה מס' 
 מ'.  3.50-מ' ל 8.00-הקטנת קו בנין צידי דרומי מא. 

ב. הסדרת גודל נחלה תוך שמירת זכויות הנחלה גם 
 35במקרה של הפקעה לפי תכנית תת"ל/

הקובעת שטח  500לכשתאושר )בשינוי לע/
 דונם(.  5 -מינימלי לנחלה 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9971ובילקוט פרסומים מספר  58/09/5058

 .  50/08/5058, בתאריך 9081
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 לתכנון ובניה "עמק חפר" ליד מדרשת רופין, טלפון: 

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז,  08-9895995
 , קרית הממשלה רמלה, טלפון: 85כתובת: הרצל 

ין רשאי לעיין בה בימים י. כל המעונ09-8799899
   ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 רן אידן
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ובנייה עמק חפר
 

 מחוז  הצפון
 

 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יזרעאלים
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 

 01/  1115מק / יז / 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

 , כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -ה, תשכ"ה יוהבני
 

ה יזרעאלים, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבני
ה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת  ילתכנון ובני

 . 08/  9851מספר מק / יז / 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

  55188ג /    -שינוי ל
 9851ג /    -שינוי ל

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 מ.א. מגידורשות מקומית: 

 ר תעשיה מבוא כרמלאזוישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 3עד:     3מחלקה:     55388גוש: 
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     55381גוש: 
 חלקי 19עד:    19מחלקה:    55395גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
החלפת שטחים בין מגרש תחמ"ש למגרש תעשיה ב 

  30והגדלת מגרש מס' 
  5א )א(  95תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 

ן ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם יכל המעוני
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

בעיתונים, למשרדי  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
הועדה המקומית לתכנון ובניה, מ.א. עמק יזרעאל 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי  .08-9858990טלפון: 
הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים, נצרת עלית, 

 (. 08-9109109טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
אמת את הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המ

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

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

 יזרעאליםמרחב תכנון מקומי 
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 

 19/  4041מק / יז / 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 58/  7079מספר מק / יז / 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  5735ג /    -שינוי ל
 7079ג /    -שינוי ל

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 דומ.א. מגירשות מקומית: 

 עין העמקישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 17עד:    17מחלקה:    55785גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 בזכויות הבניה הקיימות.מגרשים ללא שינוי  8-חלוקה ל

 שינויים בקוי בנין. 
  8, 5א )א(  95תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 

 

בעיתונות בתאריך  מה הודעה על הפקדת התכנית פורס
, עמוד 9851ובילקוט פרסומים מספר  07/55/5058

 .  59/55/5058, בתאריך 5537
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
ה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק ילתכנון ובני

. ובמשרדי הועדה 08-9858990יזרעאל, טלפון: 
לית, חוז צפון, משרד הפנים, נצרת עמ -המחוזית 

כל המעוניין רשאי לעיין בה , 08-9109109 טלפון:
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 
 

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
 ':הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס

 01/  14141מק / יז /  
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 
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 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 

 עידו דורי
 יו"ר ועדת משנה

 יזרעאלים לתכנון ובנייה
 
 
 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 37613-01-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק שרותי י  סעור בע"מ, ח"פ 51-358482-1,

והמבקשים: גלאון יאן ואח', ע"י ב"כ עו"ד ולדימיר פוסטרנק, 
מרח' בן יהודה 13, ירושלים 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 1 19 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 4 16, בשעה 15 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 9 

ביום 2015 4 9 

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

ולדימיר פוסטרנק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 44918-01-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א א  נחלא בתי קפה בע"מ,

אצל  פרומין,  שיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  פלוס,  רעות  והמבקשת: 
ירושלים   ,35 ג'ורג'  המלך  רח'  רבינוביץ,  ירון  דין  עורכי  משרד 

 9426113

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 1 21 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 4 16, בשעה 45 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2015 4 2 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2015 4 9 

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

שיר פרומין, עו"ד  
באת כוח המבקשת  



ילקוט הפרסומים 7012, ט' בניסן התשע"ה, 2015 3 29  4444

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 28500-01-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  חינוך  שדרות  מ מ י  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-262734-0

והמבקשים: חיים אייש ואח', עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד 
ליטל גל, מרח' הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 

 03-5470532

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 1 14 הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין בבית 

המשפט המחוזי בתל אביב ביום 2015 4 29 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 12 

ביום 2015 4 15 

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 38045-01-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,   90 חינוך  אפיקי  א מ י  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-146091-7

עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  ואח',  בסר  גב'  והמבקשים: 
ליטל גל, מרח' הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 

 03-5470532

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 1 19 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

 29 4 2015

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 12 

ביום 2015 4 15 

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 1071-06-14

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ברטר הפקות )2002( בע"מ, מרח' דוד 
חכמי 8, תל אביב 

כהן-צמח,  ויקטוריה    2 שרשר   מיכאל    1 והמבקשים: 
שניהם ע"י ב"כ עו"ד רון עוזרי, מרח' ז'בוטינסקי 54, רמת גן 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2014 4 2 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 6 1, בשעה 30 8 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 15 

ביום 2015 5 25 

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

רון עוזרי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 21186-11-14

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 2002 בטון  ושאיבת  התזה  אופיר  א   חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ,

והמבקשים: לילך שטר, שמעון גבאי, שלמה אלבחר ואורית 
אדמוני, ע"י ב"כ עו"ד גדי אפריאט, מדרך השרון 12, כפר סבא 

בקשה  הוגשה   10 11 2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 2015 5 18, בשעה 00 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2015 3 1 

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

גדי אפריאט, עו"ד  
בא כוח המבקשים  



4445 ילקוט הפרסומים 7012, ט' בניסן התשע"ה, 2015 3 29 

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

גדיאל בלושטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 10351-03-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מעבדות יצירה בע"מ, ח"פ 51-185952-2,

מרח'  גרינברג,  חיות  עו"ד  ב"כ  ע"י  דהן,  רותם  והמבקש: 
יגאל אלון 98 )מגדל אלקטרה(, קומה 17, תל אביב 6789141, טל' 

03-6090976, פקס' 03-6960486 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 3 4 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 5 20, בשעה 30 8 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–7 ימים לפני תאריך 

הדיון בבקשה עד השעה 00 12 

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

חיות גרינברג, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 61731-12-14

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א ג ח  עאסי כלבו לבניין בע"מ,

מרח'  חטיב,  אנואר  עו"ד  ב"כ  ע"י  עאסי,  איוב  והמבקש: 
לוחמאי הגטאות 3, ת"ד 216, נהריה 22401 

בקשה  הוגשה   29 12 2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2015 4 21, בשעה 30 10 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 7 4 2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

אנואר חטיב, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 63894-01-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת עילדב החזקות )2007( בע"מ,

משרד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  השקעות  דנ-נט  חברת  והמבקשת: 
עורכי דין, רם דקל, מרח' רוטשילד 22, תל אביב 6688218 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 1 29 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 5 11, בשעה 30 8 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2015 4 28 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 9 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2015 4 27 

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

דן וולפרט  
מנכ"ל החברה המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 4643-02-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קירורית בע"מ, ח"פ 51-191026-7,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד גדיאל בלושטיין, 
מרכז  ושות',  ציגנלאוב  בר-קהן,  בלושטיין,  דין  עורכי  ממשרד 
עזריאלי 5, תל אביב 6702501, טל' 03-6962999, פקס' 03-6966191 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 2 2 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 5 6, בשעה 30 8 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 17 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2015 4 21 

לפי החלטת בית המשפט מיום 2015 2 2, התנגדויות יוגשו 
עשוי  לא,  שאם  הפירוק,  בקשת  קבלת  מיום  יאוחר  לא  בכתב 

בית המשפט שלא לשמוע את התנגדותו 
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 30580-03-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת כ א ש  שרותי מזון בע"מ,

והמבקש: נאסר עבד אלכרים, ע"י ב"כ עו"ד שאדי עבאס, 
מת"ד 722, נחף 20137 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 3 15 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 5 19, בשעה 00 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 15 5 2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

שאדי עבאס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 63028-02-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  עדן  קדמת   - ספיר  חברת  פירוק   ובעניין 
51-247920-5, מרח' צה"ל 8, כפר סבא,

ישראל  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  קאסם  עמאש  והמבקשים: 
פלדמן, מרח' ויצמן 107, כפר סבא 44225, טל' 09-7652031, פקס' 

 09-7678869

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 2 26 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 6 9, בשעה 30 8 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 16 

ביום 2015 6 2 

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

ישראל פלדמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 30333-01-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת סידאר הנדסה בע"מ,

עבאס,  שאדי  עו"ד  ב"כ  ע"י  חאלד,  אסמאעיל  והמבקש: 
מת"ד 722, נחף 20137 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 1 15 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 4 27, בשעה 30 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 20 4 2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

שאדי עבאס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 731-03-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מנהל תיירות ונופש בע"מ,

והמבקש: בני כפיר, מרח' שד' ירושלים 23, ת"ד 662, קרית 
ים 2910601 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 3 1 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 5 7, בשעה 00 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2015 4 26 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   16 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 30 4 2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בני כפיר, המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 51305-02-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת סג'א עבוד בע"מ, ח"פ 51-358846-7,

עאדל  אחמד  עו"ד  ב"כ  ע"י  עבוד,  אמין  מוחמד  והמבקש: 
מחאגנה, ת"ד 8080, אום אל פחם 30010 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 2 23 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 6 18, בשעה 00 13 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 11 6 2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

אחמד עאדל מחאגנה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 51339-02-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  השלום  מוצרי  א ע   חברת  פירוק   ובעניין 
,51-316511-8

עאדל  אחמד  עו"ד  ב"כ  ע"י  עבוד,  אמין  מוחמד  והמבקש: 
מחאגנה, ת"ד 8080, אום אל פחם 30010 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 2 23 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 6 18, בשעה 30 12 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 11 6 2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

אחמד עאדל מחאגנה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 29669-02-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א ר  שובל אחזקות בע"מ,

מרח'  קמרי,  מאיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  שטרית,  ליאור  והמבקש: 
לוחמי הגטאות 27, עכו 2431708 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 2 12 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 6 10, בשעה 00 10 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 9 6 2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

מאיר קמרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 49102-02-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  בסול   - הגליל   מוסכי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-251542-0

גלידר,  איגור  עו"ד  ב"כ  ע"י  קרצמן,  סבטלנה  והמבקשת: 
פקס'  ,04-8621217 טל'   ,3310341 חיפה   ,24 לוין  שמריהו   מרח' 

 04-8660038

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 2 22 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2015 6 18, בשעה 30 11 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2015 6 11 

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

איגור גלידר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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י. פלג ובניו - פרוייקט בן גוריון )97( בע"מ
)ח"פ 51-242597-6(

)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 2015 4 30, בשעה 00 12, אצל המפרק, רח' רחל 26, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 
אייל פלג, מפרק

בני אבו עאטף לאלומניום בע"מ
)ח"פ 51-288398-4(

)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 2015 4 30, בשעה 00 9, במשרד המפרק, רח' 
פאולוס השישי 134, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שאדי חורי, עו"ד, מפרק

פסיפלורה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-438676-2(

)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 2015 5 3, בשעה 00 16, במשרד המפרק, רח' אבא 
הלל 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
עוז חיים, עו"ד, מפרק

קפה הככר בע"מ
)ח"פ 51-279642-6(

)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 
מאנה  רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,4 5 2015 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,25
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 
שלגי זליג, מפרק

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 7581-03-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אבי  ב יוזמה בע"מ, ח"פ 51-423411-1,

ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  ואח',  אלחרר  אברהם  והמבקשים: 
עו"ד ליאור סטופל, מרח' משה דיין 14, ת"ד 198, נחלים 49950, 

פתח תקוה, טל' 03-9047294, פקס' 03-9047293 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2015 3 3 הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2015 6 2, בשעה 00 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 13 

ביום 2015 5 26 

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

ליאור סטופל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

גוש 8252 חלקה 84 בע"מ
)ח"פ 51-032990-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אלון  רח'  המפרקת,  אצל   ,9 00 בשעה   ,30 4 2015 ביום  תתכנס 
צבי 6, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
דפנה גלאובר-זר, עו"ד, מפרקת

ענבר ג. ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-285000-9(

)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 
המפרק,  במשרד   ,11 00 בשעה   ,30 4 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם   ,03-6120111 טל'  גן,  רמת   ,7 בגין  מנחם  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
אברהם קורן, עו"ד, מפרק
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תמיר מימון וליסינג לרכב בע"מ
)ח"פ 51-309172-8(

)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 2015 5 14, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' דיזנגוף 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,24
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
דוד פלר, מפרק

וואבי-דו בע"מ
)ח"פ 51-493402-5(

)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 2015 5 14, בשעה 00 20, באמצעות שיחת ועידה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טלפונית, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
אייל אלחיאני, מפרק

מגדלי דוד.ע תשע"ב בע"מ
)ח"פ 51-471916-0(

)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 2015 5 20, בשעה 00 10, במשרדי המפרק, רח' הרברט 
סמואל 37, משרד 32, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מורן אריה, עו"ד, מפרק

הפרפר קונסיירג' ונסיעות בע"מ
)ח"פ 51-479737-2(

)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 
המפרקת,  במשרד   ,10 00 בשעה   ,21 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  אביב,  רמת  שכונת   ,7 פירלוק  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
שלי נירי, מפרקת

קרן ושירלי בע"מ
)ח"פ 51-456098-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9 00 בשעה   ,5 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שלמה אלירז 1, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אייל ברי, רו"ח, מפרק

אולביתן בע"מ
)ח"פ 51-260112-1(

)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 
דוד  רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,10 5 2015 ביום  תתכנס 
המלך 116, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
שמעון ביתן, מפרק

פיל בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-749772-9(

)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 2015 5 11, בשעה 30 9, אצל המפרקת, רח' הירדן 
16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
דניאל אופק, מפרקת

נוקס, מוצרים חכמים בע"מ
)ח"פ 51-341125-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  במשרד   ,11 00 בשעה   ,13 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שלמה המלך 15, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

קרן שמש-ברוך, עו"ד, מפרקת
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הובלות אלי מור )1998( בע"מ
)ח"פ 51-259546-3(

)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 2015 5 26, בשעה 00 10, אצל המפרקת, פארק 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,84965 עומר  תעשייה, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

לינדה אמסלם, רו"ח, מפרקת

בארות נפט בע"מ
)ח"פ 51-161146-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,27 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מאיר עזרא 5, קרית מלאכי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דן שלזינגר, מפרק

ביזיפליי אפליקציות בע"מ
)ח"פ 51-472665-2(

)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 2015 5 28, בשעה 00 10, 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

אוגמנטיקס בע"מ
)ח"פ 51-437954-4(

)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 
דרך  המפרק,  אצל   ,17 00 בשעה   ,30 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  בנימינה,  47ב,  העצמאות 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שרון סלמון, מפרק

איטסד בע"מ )לשעבר: טריפבורד בע"מ(
)ח"פ 51-469077-5(

)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 
גולדשמידט  גולן,  אצל   ,12 00 בשעה   ,24 5 2015 ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  עו"ד,  ושות' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רועי אבנרי, עו"ד, מפרק

ראשית הכרך בע"מ
)ח"פ 51-035447-5(

)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 2015 5 25, בשעה 00 16, אצל המפרק, רח' לינקולן 
20, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

משה פריימן, מפרק

א. סנדרוב בע"מ
)ח"פ 51-148612-8(

)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 2015 5 26, בשעה 00 10, אצל המפרקת, רמת הדר, 
ת"ד 3729, הוד השרון 45221, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אבישג סנדרוב, מפרקת

אקסיפיו בע"מ
)ח"פ 51-441264-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,26 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אהרונסון שרה 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אפרים יקיר גולדמן, מפרק
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גונן יובל בע"מ
)ח"פ 51-313397-5(

)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 2015 6 1, בשעה 00 12, במשרד עו"ד זאב גולדוין, 
מושב נהלל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
יובל גונן, מפרק

ראם הצפון נדל"ן ושרותי שיווק בע"מ
)ח"פ 51-306218-2(

)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 2015 6 1, בשעה 00 18, במשרד עו"ד זאב גולדוין, 
מושב נהלל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
צבי שרקני, מפרק

קבוצת ווי.איי.ג'י. בע"מ
)ח"פ 51-417006-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
סלומון,  יעקב  במשרדי   ,10 00 בשעה   ,8 6 2015 ביום  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,64 המגינים  שדרות  ושות',  ליפשיץ 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

דרור טימור, עו"ד, מפרק

שרונית )בנבנשתי( בע"מ
)ח"פ 51-212247-4(

)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   ,16 00 בשעה   ,14 6 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יוסף בנבנשתי, מפרק

י.י. כהן תנופה בע"מ
)ח"פ 51-285505-7(

)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   ,12 00 בשעה   ,31 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,19 קומה  על,  מגדל   ,50 דיזינגוף 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
אלון איזנברג, עו"ד, מפרק

אס.אפ. סולאר פרופיט בע"מ
)ח"פ 51-451204-5(

)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 
סאנפלאואר  במשרדי   ,14 00 בשעה   ,31 5 2015 ביום  תתכנס 
השקעות מתחדשות בע"מ, דרך מנחם בגין 11, רמת גן 5268104, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה 
חגית הורוביץ, עו"ד, מפרקת

איי - סקופ בע"מ
)ח"פ 51-307842-8(

)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 
מירון  יגיל  עו"ד  במשרדי   ,10 30 בשעה   ,1 6 2015 ביום  תתכנס 
לשם  חיפה,   ,25 קומה  המפרש,  מגדל  15א,  פל-ים  רח'  ושות', 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
חנה ינובסקי, עו"ד, מפרקת

סוויפטקום בע"מ
)ח"פ 51-307843-6(

)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 
מירון  יגיל  עו"ד  במשרדי   ,11 30 בשעה   ,1 6 2015 ביום  תתכנס 
לשם  חיפה,   ,25 קומה  המפרש,  מגדל  15א,  פל-ים  רח'  ושות', 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
חנה ינובסקי, עו"ד, מפרקת
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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 2015 5 3, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9 00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

חיות גרינברג, עו"ד, מפרקת

אבגל פרס השקעות ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-085281-7(

)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   ,15 2 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל' 072-2345342,  ירושלים,  קומה 4,  הסורג 1,  מרח'  נחום,  עדו 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2015 5 5, בשעה 
00 17, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

עדו נחום, עו"ד, מפרק

אור שמש לגיל הזהב בע"מ
)ח"פ 51-369453-9(

)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   ,15 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אלימלך ברגר, מרח' נתיב חן 67/6, חיפה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,27 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

אלימלך ברגר, מפרק

זכרון שלמה ושרה מימון הי"ד 6048/109 בע"מ
)ח"פ 51-028281-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2015 6 21, בשעה 00 9, במשרד המפרק, רח' גונן 15, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שמואל רוזנר, עו"ד, מפרק

מרכנתיל נכסים בע"מ
)ח"פ 52-000085-2(

)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 
מרכנתיל  בנק  במשרדי   ,9 00 בשעה   ,16 6 2015 ביום  תתכנס 
אביב  תל   ,35 קומה   ,125 בגין  מנחם  דרך  רח'  בע"מ,  דיסקונט 
)מועד אסיפה נדחית, אם תתקיים, יהיה ביום 2015 6 23, באותו 
מקום ובאותה שעה(, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
אבי רישפן, מפרק

פייר תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-304862-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2015 7 12, בשעה 00 12, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  פינה,  ראש   ,34 האפרסק 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

סיגל גדול, מפרקת

פיווט עיבוד אות בע"מ
)ח"פ 51-263978-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,10 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
אלקטרה,  מגדל   ,98 אלון  יגאל  מרח'  גרינברג,  חיות  עו"ד   את 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,18 6 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 

שרון אלמקייס, מפרק

גט ריל לבס בע"מ
)ח"פ 51-477342-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16 2 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עמית סמולר, מרח' הלילך 7, נתניה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,23 6 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, אצל עו"ד בוורלי זאבו, רח' גיבורי ישראל 5א, נתניה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה 

עמית סמולר, מפרק

עמית לוי - תכנון פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-510636-7(

)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   ,11 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עמית לוי, ממושב שילת, טל' 052-4593957, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,12 7 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  שילת,  מושב   ,117 אלה  רח'  המפרק,  במשרדי  בשעה 00 9, 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 

עמית לוי, מפרק

ד"ר נילי לביא בע"מ
)ח"פ 51-501205-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

נילי לביא, מרח' קהילת ורשה 32/2, 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 

 ,27 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

נילי לביא, מפרקת

סיגלית גוזלן ייזום השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-459403-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

סיגלית גוזלן, מרח' גליל 52, טבריה, 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 2015 6 9, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10 00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

סיגלית גוזלן, מפרקת

אולמות נהריה בע"מ
)ח"פ 51-390445-8(

)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   ,18 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
שרון אלמקייס, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, 

טל' 08-9477080, למפרק החברה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 7 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,17 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מאיר מויסה, מפרק

ברזני מתכות בע"מ
)ח"פ 51-443653-4(

)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   ,19 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק   ,054-5656182 טל'  ירושלים,   ,8 מולכו  מרח'  ברזני,  אילן 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2015 7 19, בשעה 
00 16, אצל אמש אחים ברזני בע"מ, רח' אוסישקין 40, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה 

אילן ברזני, מפרק

ספינקס פתרונות אלטרנטיבים בע"מ
)ח"פ 51-388506-1(

)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   ,15 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אלויס פרידמן, מרח' נחל לכיש 38/21, אשדוד, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,19 7 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 15, אצל עו"ד יוגב הלוי, רח' הרצל 68, ראשון לציון, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 

אלויס פרידמן, מפרק

כנרת רצון פיקובסקי, יועצי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-423480-6(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,15 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 67891, טל' 

03-6218222, פקס' 03-6218200, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,15 7 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

מישור פועלים בע"מ
)ח"פ 51-067217-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
 החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ליוי גוראל אפל, מרח' יהודה הלוי 63, 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 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2015 7 15, בשעה 
30 10, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ליוי גוראל אפל, עו"ד, מפרקת

מתן אבטחה בע"מ
)ח"פ 51-162190-6(

)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   ,16 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,050-5294735 טל'  חירות,  בית   ,109 האורן  מרח'  מויסה,  מאיר 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,15 8 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  מלניק,  דוד  עו"ד  אצל  בשעה 00 12, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה 
זכר דוידוב, מפרק

אינבריין תרפיוטיקס בע"מ
)ח"פ 51-458813-6(

)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   ,19 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
גיא שנער, מרח' דרך יצחק רבין 84, גבעתיים, טל' 054-4770704, 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,19 8 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 16, אצל מטרי, מאירי ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה 
גיא שנער, מפרק

ורד שירותים רפואיים בע"מ
)ח"פ 51-093487-0(

)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 2015 5 17, בשעה 00 17, במשרד עורכי דין - דוד, 
סרוסי, סול, רח' קרליבך 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מאיר גלר, מפרק

תפארת עבודות גמר, פרקטים ודקורציה בע"מ
)ח"פ 51-395208-5(

)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 

יואל דן בע"מ
)ח"פ 51-320564-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עו"ד עופר יונג, מרח' דניאל פריש 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  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,27 7 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, במשרדי נעמן, יונג, סער, משרד עורכי דין ונוטריון, 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
עופר יונג, עו"ד, מפרק

אדרסמיינד בע"מ
)ח"פ 51-492042-0(

)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 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן פרחי, 

מרח' ישעיהו הנביא 29, מודיעין, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,11 8 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 14, 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 

רן פרחי, מפרק

א.ב.ב יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-476047-9(

)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   ,15 3 2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אביב,  תל   ,18 החשמל  רח'  מלניק,  דוד  עו"ד  אצל  דוידוב,   זכר 

טל' 03-6206444, למפרק החברה 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

עידו שומרוני, עו"ד, מפרק

פתרונות אנרגיית השמש 
)ע"ר 58-050755-6(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2015 2 12, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד אמיר לויצקי, מרח' ברקוביץ 4, תל אביב, 

למפרק העמותה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 
אמיר לויצקי, עו"ד, מפרק

הפורום הישראלי למניעת מחלות כלי דם וטרשת
)ע"ר 58-040761-7(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2015 3 9, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד אופיר עטיה, מרח' הנשיא 5, ת"ד 5223, 

אשקלון 78150, למפרק העמותה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 
אופיר עטיה, עו"ד, מפרק

קוסטל דרים ג'יפיאלפי
)ש"מ 55-025865-1(

הודעה על שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי השותף המוגבל, 
את  העביר   ,)51-491536-2 )ח"פ  בע"מ  נאמנויות  הבר  רוה 
זכויותיו בשותפות לידי אמ אל ג'י & אל בי נאמנות בע"מ )ח"פ 

51-361689-6(, אשר תחל להיות שותף מוגבל בשותפות 

                                                                 הודיה שניידר
באת כוח השותפות

ווליו דאטה
)ש"מ 55-025839-6(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,22 1 2015 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
העביר   ,51-483742-6 ח"פ  בע"מ,  בייס  ווליו  המוגבל,  השותף 
את מלוא חלקו כשותף מוגבל בשותפות, לשותפים המוגבלים, 
לדני  ו–193  שמריך  לויקטור   193 נויברגר;  לעידו   193 כדלקמן: 

רימוני 
ענת טרייבר, עו"ד

הנ"ל תתכנס ביום 2015 5 18, בשעה 00 14, במשרד המפרק, רח' 
המייסדים 54, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

זיו עזורה, עו"ד, מפרק

ת.ב. המרכז הירושלמי לאולטרסאונד בע"מ
)ח"פ 51-294593-2(

)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 2015 5 26, בשעה 00 17, אצל המפרק, רח' הסורג 
1, קומה 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
רפי בולדס, מפרק

וייטל ויו בע"מ
)ח"פ 51-424672-7(

)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 2015 3 16, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון בלא כושר פירעון, ובאין הצעה למינוי 
ביום  שהתכנסה  החברה  של  הנושים  באסיפת  אחר  מפרק 
עו"ד,  ושות'  שבלת  אצל  שומרוני,  עידו  עו"ד  מונה   ,16 3 2015

רח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, 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 

עידו שומרוני, עו"ד, מפרק

סנסוגו בע"מ
)ח"פ 51-465280-9(

)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 2015 3 16, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון בלא כושר פירעון, ובאין הצעה למינוי 
ביום  שהתכנסה  החברה  של  הנושים  באסיפת  אחר  מפרק 
עו"ד,  ושות'  שבלת  אצל  שומרוני,  עידו  עו"ד  מונה   ,16 3 2015

רח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, 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 




