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הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציב שירות  ולאחר התייעצות עם  )מינויים(, התשי"ט-11959, 
המשפטי  ליועץ  המשנה  ליכט,  אבי  על  הטלתי  המדינה, 
)כלכלי-פיסקלי(, את מילוי תפקיד היועץ המשפטי  לממשלה 
לממשלה, מעת צאתו של היועץ המשפטי לממשלה את הארץ 
ב'  ביום  שובו  ועד   )2015 ביוני   13( בסיוון התשע"ה  כ"ו  ביום 

בתמוז התשע"ה )19 ביוני 2015(.

כ"ג בסיוון התשע"ה )10 ביוני 2015(
)חמ 3-367-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

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

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
ייטב, שופטת של בית משפט  יעל  העליון, אני ממנה בזה את 
ירושלים,  שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז 

מיום כ"ח בסיוון התשע"ה )15 ביוני 2015(.

ט"ז בסיוון התשע"ה )3 ביוני 2015(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

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

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

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
העליון, אני ממנה בזה את אילת דגן, שופטת של בית משפט 
שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז חיפה, מיום 

כ"ח בסיוון התשע"ה )15 ביוני 2015(.

ט"ז בסיוון התשע"ה )3 ביוני 2015(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

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

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ה-11995,  משפחה, 
העליון, אני ממנה בזה את אלון גביזון, שופט של בית משפט 
לענייני  משפט  בתי  של  נשיא  לסגן  משפחה(,  )ענייני  שלום 
ביוני   15( התשע"ה  בסיוון  כ"ח  מיום  הדרום,  במחוז  משפחה 

2015( עד יום ח' בסיוון התשע"ו )14 ביוני 2016(.

ט"ז בסיוון התשע"ה )3 ביוני 2015(
)חמ 3-2666-ה3(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393; התשס"ד, עמ' 384.  1

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

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

משפט מחוזי:

חנה סלוטקי ורדה מרוז  

שרה דברת צילה צפת  

יורם צלקובניק רענן בן-יוסף  

מרים דיסקין רויטל יפה כ"ץ  

ט"ז בסיוון התשע"ה )3 ביוני 2015(
)חמ 3-686-ה1(

מרים נאור  
נשיאת בית המשפט העליון  

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

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

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

מקדמיים שלפני המשפט:

טל חבקין גיל קרזבום  

רנה הירש יעקב גולדברג  

גיא שני תמי יטח  

עבאס עאסי שלמה בנג'ו  

דורית פיינשטיין עמיעד רט  

עינת אבמן-מולר עדי סומך  

מירית פורר אפרת בוסני  

ט"ז בסיוון התשע"ה )3 ביוני 2015(
)חמ 3-686-ה1(

מרים נאור  
נשיאת בית המשפט העליון  

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

מינוי רשמת בית הדין
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק בית הדין לעבודה, 
ובאישור  התשכ"ט-11969, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה2 
שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין מירב חבקין, לרשמת 
בטבת  כ"ז  מיום  בתל–אביב-יפו,  לעבודה  האזורי  הדין  בית 

התשע"ה )18 בינואר 2015(.

כ"ט בכסלו התשע"ה )21 בדצמבר 2014(
)חמ 3-526-ה3(

יגאל פליטמן  
נשיא בית הדין הארצי לעבודה  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 966.  2
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מינוי
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

הנוטריונים,  לחוק   45 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ו-11976, אני ממנה בזה את עובדי מערכת בתי המשפט 

שלהלן לאמת חתימת נוטריון:

ורדה מסיקה רותי גור  

אורנה עליזה מזרחי סימה אברמס  

סימה לוי עדינה סעדיה  

לימור חסידה בקר ברוך טולדנו  

תמר צרנוביצקי. בת שבע אזולאי  

משמשים  המינוי  מקבלי  עוד  כל  זה,  מינוי  של  תוקפו 
בתפקידם במערכת בתי המשפט.

כ"ב בסיוון התשע"ה )9 ביוני 2015(
)חמ 3-165-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשל"ו, עמ' 196; התשמ"ט, עמ' 47.  1

חידוש מינוי חוקרות ילדים
לפי החוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-1955

ראיות  דיני  לתיקון  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)הגנת ילדים(, התשט"ו-11955, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
של  מנוין  את  מחדשת  אני  האמור,  הסעיף  לפי  שהוקמה 

הרשומות מטה לחוקרות ילדים:
הבה חאג'-יחיא2

נעמה אלון3.

תוקפו של מינוי זה, כל עוד המתמנות משמשות בתפקידן 
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

כ"ב בסיוון התשע"ה )9 ביוני 2015(
)חמ 3-401-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשט"ו, עמ' 96; התש"ס, עמ' 30.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 8195.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 8195.  3

מינוי יושב ראש ועדה לאיתור מועמדים
לפי חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א()1( לחוק קרן לאזרחי ישראל, 
התשע"ד-12014, אני ממנה את משה גל, שופט בדימוס של בית 

משפט מחוזי ליושב ראש ועדת האיתור שלפי החוק האמור. 

תוקף המינוי לשנה אחת.

ג' בסיוון התשע"ה )21 במאי 2015(
)חמ 3-5090(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשע"ד, עמ' 610.  1

מינוי חברים לוועדות ערעור
 לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, 

וחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

נכי המלחמה בנאצים,  3 לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
דין  בתי  לחוק   5 וסעיף  החוק(,   - )להלן  התשי"ד-11954 
מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים, 

לחברים בוועדות ערעור לפי החוק, כמפורט להלן:

מחוז ירושלים:

דוד עזרא רמי גבאי  

שלמה דוקס - רופא מוסמך עדנה גרוס  

רחמים בן יוסף - רופא מוסמך חנוך צמיר  

יעקב בר–חיים - רופא מוסמך דב נתן טל  

זאב פלדברין - רופא מוסמך חנה גורדון  

זאב שורק  

מחוז תל אביב:

אברהם בן קרת שרה חורש  

עינת ריזברג שושני שי קדרון  

תמיר גורן - רופא מוסמך רונן חרותי  

נח גונן - רופא מוסמך רון ששון  

משה אנגלנדר - רופא מוסמך סיגל גנות  

מרדכי משיח - רופא מוסמך יבין רוכלי  

יעקב יהב - רופא מוסמך יעל פלד-פלפל  

זאב פלדברין - רופא מוסמך משה ויסמן  

אילן טרבס - רופא מוסמך אלה בלאס  

רפאל אדר - רופא מוסמך אילנה גולן  

עליזה הרפז  

מחוז מרכז:

שלמה אילון - רופא מוסמך שי קדרון  

נח גונן - רופא מוסמך רונן חרותי  

משה אנגלנדר - רופא מוסמך רון ששון  

מרדכי משיח - רופא מוסמך משה ויסמן  

יצחק לטקו - רופא מוסמך יבין רוכלי  

יעקב יהב - רופא מוסמך חנן נחמני  

יעקב בר–חיים - רופא מוסמך יעל פלד-פלפל  

יובל כרמון - רופא מוסמך אלה בלאס  

חנן מוניץ - רופא מוסמך אילנה גולן  

חנינא קכל - רופא מוסמך אברהם בן קרת  

זאב פלדברין - רופא מוסמך חנוך הוד - רופא מוסמך 

ולנטין ז'טלני - רופא מוסמך קלין שפירא - רופא מוסמך 

אילן טרבס - רופא מוסמך תמיר גורן - רופא מוסמך 

פאינה צפורה בר - רופאה   רפאל אדר - רופא מוסמך 
מוסמכת    

 
ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשל"ט, עמ' 88.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2
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הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961, לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-1963, ולפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 
- מעצרים(, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 
וסעיף 97  וקרן פיצויים, התשכ"א-21961,  48א לחוק מס רכוש 
)להלן  התשכ"ג-31963  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק 
)סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 וסעיף  המס(  חיקוקי   -
אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-41996 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
את דרור כהן, עובד משרד האוצר, שהוא פקיד שומה המועסק 
בביצוע חיקוקי המס, לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת 
עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין, ולצורך כך יהיה רשאי 
להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי המס וכן בסמכויות על 

פי החוק כדלקמן:

לעכב  סמכות  למעט  לחוק   67 סעיף  לפי  עיכוב  סמכויות   )1(
סמכויות  על  לחוק;   68 סעיף  עבירה;  לעבור  העומד  אדם 
רישה  73)ב(  73)א(,  סעיפים  הוראות  יחולו  כאמור,  עיכוב 

ו–74 לחוק;

23)ב(  וסעיף  ו–)6(   )3( 23)א()2(,  סעיף  פי  על  סמכות מעצר   )2(
לחוק.

 31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הסמכה  של  תוקפה 
בדצמבר 2015( וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקיד.

י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשנ"ב, עמ' 6.  1

ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.  2

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  3

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 68.  4

הסמכה
לפי תקנות החומרים המסוכנים )רישום תכשירים להדברת 

מזיקים לאדם(, התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות החומרים המסוכנים 
התשנ"ד-11994,  לאדם(,  מזיקים  להדברת  תכשירים  )רישום 
אני מסמיך את ד"ר שגיא גבריאל לממונה לעניין תקנות אלה, 
בתפקידו  משמש  הוא  עוד  כל  15א)א(,  תקנה  לעניין  למעט 

במשרד להגנת הסביבה.

הודעה זו מבטלת את מינויו של ד"ר אורי שלום לממונה2.

י"ז בסיוון התשע"ה )4 ביוני 2015(
)חמ 3-2456(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ק"ת התשנ"ד, עמ' 1285.  1

י"פ התש"ע, עמ' 159.  2

מחוז דרום:

עליזה-אדוה כהן מרקוביץ שלום שגב  

שלמה דוקס - רופא מוסמך שי אדמוני  

רוברט מיכאל פינאלי - אשר שלום זיו  
רופא מוסמך    

מחוז חיפה:

פירי אריאלה ביתן אלי אלהא מנטסון  

סאלי נבואני קוואס אהרון גל אור  

יודקה יהודה פיגורה רחלי ברנע אמרגי  

יאיר סופיר רבקה שלומי  

הלן וולך רבקה ריקי קורן לוי 

יעל פנקס ציונה טמיר  

קלין שפירא - רופא מוסמך נגה דואן פוקס  

נעמי אפטר - רופאה מוסמכת חנן נחמני  

טל סלמון - רופא מוסמך דב נתן טל  

אלחנדרו יששכר סזבון -
רופא מוסמך.

תוקף המינויים לשלוש שנים.

מינויה הקודם של נעמי אפטר3 - בטל.

ג' בסיוון התשע"ה )21 במאי 2015(
)חמ 3-99-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"ד, עמ' 8194.  3

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945

בתוקף סמכותי לפי תקנה 84)1()ב( לתקנות ההגנה )שעת 
חירום(, 11945 )להלן - תקנות ההגנה(, ולאחר שהשתכנעתי כי 
הציבור  שלום  המדינה,  ביטחון  על  הגנה  לצורך  דרוש  הדבר 
ארגון  או  אדם  בני  חבר  כי  בזה  מכריז  אני  הציבורי,  והסדר 
"כתאיב  או  אלמג'אהדין"  "כתאאב  המכונה  התאחדות  או 
אחר  שם  בכל  או  החופש"  לוחמי  "גדוד  או  אלמג'אהדין" 
מרכז,  סניף,  וכל  פלגיה  כל  לרבות  זו,  התאחדות  בו  שתכונה 
ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי 

מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את 
 30 בתוך  הביטחון,  למערכת  המשפטי  ליועץ  בכתב  השגותיו 

ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו. 

כ"ד בסיוון התשע"ה )11 ביוני 2015(
)חמ 3-1080-ה1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.  1
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מדד  לעומת   2015 בינואר   1 ביום  ידוע  שהיה  המדד  עליית 
חודש דצמבר 2011, מיום 1 בינואר 2015 )י' בטבת התשע"ה( -

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50ד)א( לחוק יהיה:  .1

לגבי אדם - 1,023,510 שקלים חדשים; )א( 

לגבי תאגיד - 24,564,360 שקלים חדשים; )ב( 

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50ד)ב( לחוק יהיה:  .2

לגבי אדם - 307,050 שקלים חדשים; )א( 

לגבי תאגיד - 8,188,120 שקלים חדשים. )ב( 

כ"ב בסיוון התשע"ה )9 ביוני 2015(
)חמ 3-5086(

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.5.2015 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:   

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17017/2015

.230.3.2015

נשיאות הארגונים העסקיים,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כלל העובדים במקש )מגזר פרטי(5.

עדכון שכר מינימום 1.12.2017 5,300 ₪ 6.

.710.5.2015

30.3.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2015
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1103/2015

.221.4.2015

פקר ידפז פרופילים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה/עובדי המתכת החשמל 

והאלקטרוניקה
תעשיית מתכת4.
כלל העובדים5.
פיטורי עובדים ותנאי עבודה6.
.711.5.2015
.831.12.2016 - 1.1.2015

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית בית שמש
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של יהודה מהדיזדה לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה 
בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  אושרי2,  שלמה  של  מינויו  ואת 

סמכות הכרעה למועצה הדתית בית שמש.
כ"א בסיוון התשע"ה )8 ביוני 2015(

)חמ 3-140-ה4(
דוד אזולאי  

השר לשירותי דת  
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 4874.  2

מינוי מפקחים
לפי חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956

הצומח,  הגנת  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החקלאות  משרד  עובדי  את  בזה  ממנה  אני  התשט"ז-11956, 
ופיתוח הכפר אשר שמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין 

החוק האמור:
קובי מטבבו מיכאי ינקביץ  

אליאסף עגיב יעל ואקנין  
ליעוז יהונתן יפה אזולאי  

אורן הרמן. וולדימיר גרשקוביץ 
אסף רדיע

במרס   31( התשע"ו  ב'  באדר  כ"א  יום  עד  המינוי  תוקף 
2016(, וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.

ח' בסיוון התשע"ה )26 במאי 2015(
)חמ 3-2689-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשט"ז, עמ' 79.  1

הסמכה
לפי חוק ההתיישבות החקלאית )סייגים לשימוש בקרקע 

חקלאית ובמים(, התשכ"ז-1967

ההתיישבות  לחוק  ו–6   3  ,2 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובמים(,  חקלאית  בקרקע  לשימוש  )סייגים  החקלאית 
התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מסמיך את אריאל למדני, 
היתרים,  מתן  לעניין  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובד 

התראות ותביעות על פי החוק.

הסמכתו של חיים אנג'וני2 - בטלה.
ט' בסיוון התשע"ה )27 במאי 2015(

)חמ 3-1576-ה2(
אורי אריאל  

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשכ"ז, עמ' 108; התשס"ו, עמ' 352.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 4583.  2

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 50ט)ג( לחוק ההגבלים העסקיים, 
התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני מודיע כי בהתאם לשיעור 

 
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ב, עמ' 382.  1
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.1104/2015

.231.3.2015

ופורג'ט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית טכסטיל4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה6.

.73.5.2015

.831.12.2018 - 31.3.2015

.1105/2015
231.3.2015
בנק לאומי לישראל,3.

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
בנקאות4.
כלל העובדים5.
עיגון הסדר בטחון סוציאלי6.
.719.5.2015
31.3.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1106/2015

.212.4.2015

בנק בינלאומי הראשון לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בנקאות4.

2 עובדים5.

הארכת העסקה זמנית6.

.719.5.2015

12.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1107/2015

.25.5.2015

בל ג.י.י.ר בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

תעשיית מזון4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.719.5.2015

5.5.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1108/2015

.220.4.2015

בנק לאומי לישראל,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

.571+346

עובדים זמניים6.

.714.5.2015

20.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1109/2015
. 219.3.2015
חוגלה קימברלי בע"מ,3.

הסתדרות הכללית
תעשיית נייר4.
כלל העובדים5.
תנאי עבודה6.
.714.5.2015
.830.6.2018 - 1.7.2014

.1110/2015

.228.4.2015

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בנקאות4.

כלל העובדים5.

החלת הסכם בבנק לאומי בשינויים6.

.714.5.2015

28.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1111/2015

.230.4.2015

תעשייה הצבאית לישראל )תע"ש(,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

עובדי דור א'5.

פרישת עובדים6.

.713.5.2015

30.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1112/2015

.230.4.2015

תעשייה הצבאית לישראל )תע"ש(,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

שכר6.

.713.5.2015

30.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1113/2015

.216.4.2015

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות הרפואית

כלל הענפים4.

רופאים בשירותי בריאות כללית והדסה5.

החלטת ועדת מעקב אופציית מנגנון פיצוי6.

.712.5.2015

16.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1114/2015

.22.4.2015

עיריית ראשון לציון,3.
חברה עירונית לראשון - בטחון וסדר ציבורי 

חברה עירונית לרשל"צ - תרבות וספורט,
הסתדרות העובדים

רשויות מקומיות4.

כלל עובדי החברות העירוניות5.

תנאי עבודה6.

.73.5.2015

2.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1115/2015

.231.3.2015

קבוצת טי.אנד.אם3.
טי.אנד.אם סער בטחון בע"מ

טי.אנד.אם אור אורלי שחקים בע"מ
טי.אנד.אם גושן שירותי בטחון פרטיים ומסחריים

כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ,
הסתדרות הלאומית

שמירה4.
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כאמור בסעיף 52.

תנאי עבודה6.

.725.5.2015

.82.3.2015 - 2.3.2014

.1116/2015

.26.5.2015

רפת הגליל המערבי,3.
הסתדרות החדשה מרחב גליל מערבי

תעשיית מזון4.

15 עובדים5.

תנאי עבודה6.

.725.5.2015

6.5.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1117/2015

.26.5.2015

נתיבי אוויר טורקיים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

כלל העובדים5.

הארכת הסכם קיבוצי והוספה על הוראותיו6.

.725.5.2015

6.5.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1118/2015

.229.4.2015

לאומי קארד בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בנקאות4.

כאמור בסעיף 513.

תנאי עבודה6.

.725.5.2015

29.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1119/2015

.21.4.2015

מושבי הנגבה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

חקלאות4.

כאמור בסעיף 57-8.

תנאי עבודה6.

.73.5.2015

.831.12.2017 - 1.4.2015

.1120/2015

.21.4.2015

הרשות לשמירת הטבע והגנה,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

מינהל ציבורי4.

כאמור בסעיף 55.

תנאי עבודה6.

.73.5.2015

.81.4.2020 - 1.4.2015

.1121/2015

.221.4.2015

חברה אמריקאית לגז,3.
הסתדרות הכללית

הפקת גז4.

כלל העובדים5.

מענק חד פעמי ותנאי עבודה6.

.73.5.2015

21.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1122/2015

.22.3.2015

מזרחי טפחות חטיבת הטכנולוגיה,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בנקאות4.

עובדים חיצוניים5.

העסקה וקליטה של עובדים חיצוניים6.

.73.5.2015

2.3.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1123/2015

.228.4.2015

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות הכללית

כלל הענפים4.

עובדי רשות המיסים5.

הטמעת מערכת שער עולמי ותוספות שכר6.

.710.5.2015

28.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1124/2015

.25.3.2015

מדרשת שדה בוקר בנגב )חל"צ(,3.
הסתדרות הכללית / המעו"ף

חינוך4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה6.

.73.5.2015

5.3.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1125/2015

.27.5.2015

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות המורים

כלל הענפים4.

עובדי הוראה במכללות5.

תנאי עבודה6.

.725.5.2015

.830.6.2015 - 1.9.2013

.1126/2015

.228.4.2015

נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

בנייה4.

כאמור בסעיף 52.

תנאי עבודה6.

.726.5.2015

28.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1127/2015

.220.4.2015

טלדור כבלים ומערכות בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הכללית במרחב עמקים

תעשייה אלקטרוניקה4.
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כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.726.5.2015

.831.3.2019 - 1.4.2015

.1128/2015

.214.9.2014

בנק ערבי ישראלי בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

10 עובדים כאמור בנספח5.

העסקה זמנית6.

.713.5.2015

14.9.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1129/2015

.216.4.2015

בנק ערבי ישראלי בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

18 עובדים כאמור בנספח5.

העסקה זמנית6.

.726.5.2015

16.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1130/2015

.223.3.2015

כ.א.ל כרטיסי אשראי לישראל בע"מ יציל פיננסים 3.
בע"מ דיינרס קלוב,

הסתדרות החדשה / המעו"ף
מוסדות פיננסים4.
כאמור בסעיף 59.
הסכם ביניים - תנאי עבודה6.
.728.5.2015
23.3.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1131/2015

.226.2.2015

כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי ע"ר 3,580483956.
ארגון עובדי כוח לעובדים

כלל הענפים4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.728.5.2015

26.2.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1132/2015

.22.4.2015

עמותת שחם - ארגון שחקנים בישראל,3.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

תרבות4.

כאמור בסעיף 51-2.

תנאי עבודה6.

.728.5.2015

.831.12.2017 - 1.4.2015

.1133/2015

.28.3.2015

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

שכר מנהלים6.

.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1134/2015

.28.3.2015

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

נספח לתיקון מס' להסכם מיום 625.11.2011.

.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1135/2015

.23.7.2014

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

נספח לתיקון מס' להסכם מיום 625.11.2011.

.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1136/2015

.23.7.2014

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

תנאי עבודה רופאי הכפר6.

.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1137/2015

.23.7.2014

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

ניידות רכב והחזר הוצאות נסיעה6.

.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1138/2015

.21.3.2012

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

מסקנות וועדת אופק6.

.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1139/2015

.21.3.2012
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.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

ט"ז בסיוון התשע"ה )3 ביוני 2015(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 9/בת/55 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,4838 עמ'  התשנ"ה,   ,4334 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  גת  קרית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקות   ,3036 כגוש  המזוהה  גת,  בקרית  קרקע  חטיבת    
 ,3 ח"ח   ,1838 גוש   ;14  ,13 ח"ח   ,1837 גוש  )לשעבר   48-44
13, 14, 15, 41, 47; גוש 1839, ח"ח 16, 60; גוש 3027, ח"ח 1(; 

הייעוד: דרך קיימת, דרך מוצעת ושביל להולכי רגל.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט' בסיוון התשע"ה )27 במאי 2015(
)חמ 3-2(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קרית גת  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים6.

.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1140/2015

.21.3.2012

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

רפואה יועצת6.

.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1141/2015

.21.3.2012

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

נספח השלמה פריסה תשלומית6.

.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1142/2015

.21.3.2012

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

מסקנות וועדה פריטטית6.

.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1143/2015

.21.3.2012

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

הסכם בנושא רפואה ראשונית6.

.727.5.2015

1.3.2012 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1144/2015

.21.3.2012

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות הרפואית בישראל

שירותי בריאות4.

רופאי קהילה5.

הסכם השלמה כללי להסכם מיום 625.8.2011.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  תל אביב
 

 ברק-מרחב תכנון מקומי בני
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 7שם התכנית: שינויים בקווי בניין ברח' שלמה המלך 
 9571720-291תכנית מס' 

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

ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית -לתכנון ולבניה בני
 אביב, מופקדת -לתכנון ולבנייה תל

 105-0575718 תכנית מפורטת מספר:
 

 51/ב, בב/501בב/ המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 

 מ"ר 5059 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 

 בני ברק רשות מקומית:
 

 7שלמה המלך  כתובות:
 

 גושים וחלקות:
 699חלקה/ות: , 9580גוש: 

 

 מטרות התכנית: 
 (.4)א()א()95שינויים בקווי בנין עפ"י סעיף  .5
 (. 1א)א()95שינוי תכסית עפ"י סעיף  .5

3.  

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קווי הבנין ישונו כדלהלן:5

 מ'. 4במקום  0. מזרח )רחוב שמשון הגיבור( 5.5
 מ'. 4במקום  0( 515. מערב )לחלקה 5.5
 . צפון ודרום ללא שינוי.5.6

. לאחר נין הנ"ל יהיו כל עוד הבנין קיים. קווי הב5
הריסת המבנה הקיים קווי הבנין יהיו עפ"י התכניות 

 התקפות )למעט תכנית זו(.
 . לא יותרו חלונות לכיוון מערב.6
. הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבניה, 4

חלונות, שיפוץ המבנה הקיים  לרבות לגבי פתיחת
 עפ"י הצורך, שיפוץ חזיתות המבנה וכד'

. כל ההוראות של התכניות התקפות יחולו על 1
 המגרש, למעט השינויים בקווי הבנין שבתכנית זו.

 . השימושים יהיו עפ"י התכניות התקפות.9
 .19% -. התכסית תשונה ל7

 

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
משרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין שה

בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו 
נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500
פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 

-ן ולבניה בניבעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנו
 .06-1779178ברק, טל' -, בני55ברק, רח' דוד המלך 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 , תל אביב(.551)כתובת: קריית הממשלה, דרך בגין 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י 

ות שעליהן היא מסתמכת עו"ד המאמת את העובד
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( 

, וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של 5898-תשמ"ט
 המתנגד.

 חנוך זייברט
 ה המקומית ועדהיו"ר 

  בני ברקלתכנון ולבנייה 
 
 

  מחוז  חיפה
 

 מרחב תכנון מורדות כרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר 

9120013-322 
 הסדרת הבינוי  - 428שם התכנית: מכ/מק/ 

 , טירת כרמל17ברחוב הרצל 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה מורדות כרמל, ובמשרדי הועדה המחוזית 

מופקדת תכנית מתאר  נון ובניה מחוז חיפה.לתכ
 . 611-0518856מקומית  מספר 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  5/  50/  5  שינוי   
  9/  50/  5  שינוי   
  869ג /   שינוי   

  505מכ /   כפיפות   
 4/ ב /  64תמא /   כפיפות   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 הכרמל טירתרשות מקומית: 

 שכונת עמידר -טירת כרמל   טירת הכרמלישוב: 
 

  גושים/ חלקות לתכנית:
 חלקי  41עד:    41מחלקה:    50979גוש: 
 חלקי 4עד:     4מחלקה:     55140גוש: 

 

 מטרת התכנית:
   טירת כרמל.  57הסדרת בניה ברחוב הרצל 

 עיקרי הוראות התכנית:
( לחוק התכנון 4))א(א  95נוי בקו בניין לפי סעיף . שי5 

מ',  5.1מ' במקום  0.0 -והבנייה: קו בניין צדדי 
 כמסומן בתשריט. 

קומות, מרתף  5. שינוי הוראות בדבר מס' קומות:5 
( 8א )א( ) 95קומות, לפי סעיף  5ועלית הגג במקום 

 לחוק התכנון והבניה. 
משטח  5.1%+  9%. תוספת שטח עיקרי עד 6 

( ע"פ  547לפי סעיף  המגרש ) ניתן לבקש כהקלה
 ( לחוק התכנון ובניה. 8א )א( ) 95סעיף 

. שינוי הוראות בינוי בדבר בינוי מירבי בקומה בהיקף 4 
א  95עיקרי ע"י ביטול המגבלה, לפי סעיף  40%של 

 ( לחוק התכנון והבניה. 1)א( )
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כל המעונין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
לקהל. כל מעונין בקרקע, המשרדים האמורים פתוחים  

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 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 

 5 הועדה המקומית לתכנון ובניה, מורדות כרמל, כורי
. העתק ההתנגדות יומצא 04-9466400חיפה טלפון: 

חיפה,  51שד' פל ים  -למשרדי הועדה המחוזית חיפה 
 04-9966457טלפון: 

 

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

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

 

 סמי מלול
 יו"ר הועדה המקומית

 יה מורדות כרמלילתכנון ובנ
 
 

שומרוןהמרחב תכנון מקומי   
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

  , זכרון יעקב 11395בגוש  07, 09חלקות שם התכנית: 
לחוק התכנון  98הודעה בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, כי במשרדי הוועדה 5891–יה, התשכ"ה יוהבנ
השומרון ובמשרדי הוועדה ה יהמקומית לתכנון ולבני

ה מחוז חיפה תכנית מפורטת  מס' יהמחוזית לתכנון ובני
616-0556596. 

 

ועדה מקומית , לפי   –מוסד התכנון המוסמך להפקיד התכנית 
 א )א( 95 סעיף

 

 גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
 שלם 89עד:    89מחלקה:    55605גוש:  
 שלם 87עד:    87מחלקה:    55605גוש:  

 

6.075: שטח התכנית בדונם  

 יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
 17מס' תוכנית :חפאג /  סוג יחס: שינוי 

 55מס' תוכנית :ש /  סוג יחס: כפיפות 
 / א 5555מס' תוכנית :ש /  סוג יחס: כפיפות 
 557מס' תוכנית :ש /  סוג יחס: כפיפות
 507מס' תוכנית :ש /  סוג יחס: כפיפות 
 600מס' תוכנית :ש /  סוג יחס: כפיפות 
 680מס' תוכנית :ש /  סוג יחס: כפיפות 
 / א 696מס' תוכנית :ש / מק /  סוג יחס: כפיפות 

 / א 810תוכנית :ש / מק / מס'  כפיפות סוג יחס: 
 

 מטרת התכנית
עיגון זכויות הבניה והוראות הבניה מתוקף תכנית 

שטח עיקרי שניתן היה לקבל  9%המתאר תוך הוספת 
 מ'.  6-מ' ל 4-בהקלה ושינוי קו בנין צידי מ

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
א )א( 95מ' לפי סעיף  6-מ' ל 4-א( שינוי קו בנין צידי מ

 (.4ס.ק. )
שטח עיקרי שניתן לקבל בהקלה לפי  9%ב( תוספת 
 (.8א )א( ס.ק. )95סעיף 

 

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

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

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון, רח' המייסדים 

. העתק ההתנגדות 04-9601155, זכרון יעקב טל': 15
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: שד' הפלי"ם 

 (. 04-9966449חיפה, טל':   51
 

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 

כל . 5898 - סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט
בשעות שהמשרדים המעוניין רשאי לעיין בה בימים ו

 האמורים פתוחים לקהל.  
 
 

השומרוןמרחב תכנון מקומי   
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

 הרחבת דרך ניוד ואיחוד מגרשים שם התכנית: 
 פרדיס 11542בגוש 

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

ובמשרדי הוועדה  ןה השומרוילתכנון ולבניהמקומית 
תכנית מפורטת   .חיפהה מחוז יהמחוזית לתכנון ובני

 .616-0545995מס' 
 

ועדה מקומית , לפי   –מוסד התכנון המוסמך להפקיד התכנית 
א )א( 95 סעיף  

  4מס' בית:  כתובות שבהן חלה התכנית:
 

 גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
 חלקי 65עד:    65 מחלקה:   55591גוש: 
 חלקי 76עד:    76מחלקה:    55591גוש: 
 שלם 74עד:    74מחלקה:    55591גוש: 
 שלם 71עד:    71מחלקה:    55591גוש: 
 שלם 79עד:    79מחלקה:    55591גוש: 
 חלקי 700עד:   700מחלקה:   55591גוש: 
 שלם 706עד:   706מחלקה:   55591גוש: 
 חלקי 710עד:   710מחלקה:   55591גוש: 
 שלם 5005עד:  5005מחלקה:  55591גוש: 
 חלקי 5005עד:  5005מחלקה:  55591גוש: 

 

1186.000 שטח התכנית בדונם :   
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 תיחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמו
 685מס' תוכנית :ש /  שינוי סוג יחס: 
 119מס' תוכנית :ש / במ /  שינוי סוג יחס: 

 5157מס' תוכנית :ש / מק /  שינוי יחס:סוג 
 

 מטרת התכנית
הרחבת דרך מאושרת לצורך יצירת תוואי דרך רחבה 
בתחומה ניתן להקצות מפרצי חניה לציבור איחוד חלק 
מתחום התכנית ,שינוי קווי בניין, שינוי הרואות בינוי על 
ידי תוספת קומות ובגובה המבנים ,תוספת בשטחי 

 הבניה וקביעת שטחי שרות ליחידה 
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה ושינוי מיקום שטח ציבורי ביחס  

א )א(  95למגורים ללא הסכמת הבעלים לפי סעיף 
 5ס.קט 

 5הרחבת דרך  לפי סעיף קטן 
,קווי  4קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט לפי סעיף קטן 

 ין יהיו כמסומן בתשריטיהבנ
 .8לפי סעיף קטן  9%תוספת 

יים ועל פי סעיף תוספת קומות ובגובה מבנה לפי  מצב ק
 1,8קטן 

מ"ר בכל מגרש מוצע   10ולא יותר מ   7%תוספת 
 .57בתוכנית לפי סעיף קטן 

 .                8תוספת קומה רביעית לפי סעיף קטן 
 

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, 

תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע בבניין או בכל פרט 
לחוק,  500ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 

יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון, רח' המייסדים 

ההתנגדות . העתק 04-9601155, זכרון יעקב טל': 15
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: שד' הפלי"ם 

 (. 04-9966449חיפה, טל':   51
 

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 

כל . 5898 -(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 האמורים פתוחים לקהל.  
 

 ארנון גלעדי
  יו"ר הועדה המקומית
 לתכנון ובנייה השומרון

 
 
 
 
 
 
 

  מחוז המרכז
 

 מרחב תכנון מקומי ראש העין
 שינוי תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר אישור 
 9170520-814מספר 

לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור  שינוי תכנית 5891 -והבניה, תשכ"ה 

אהרון וצפר  - 459-0578518מספר  מתאר מקומית
 יזמות בע"מ.

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
507שינוי לתוכנית אפ/  

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 ראש העין ראש העין הותיקה ג'ון קנדי,  רשות מקומית:

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
חלקי 544עד:   544מחלקה:   4575גוש:     

 

 מטרות התכנית: 
 א. שינוי בקווי בנין.

 ב. שינוי של הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.
 ג. הגדלת מס' יח"ד.

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
ת בהתאם להוראות א. שינוי בקו בניין הקבוע בתכני

 ( לחוק.4א)א()95סעיף 
 מ'. 6 -ל  1 -. שינוי קו בנין צידי ימני מ 5
. שינוי קו בנין קדמי וקו בנין צידי שמאלי לקולונדה 5

 מ'. 5.1 -ל 
ב. הגדלת שטחי שרות בהתאם להוראות סעיף 

 ק.ו( לח1א)א()95
 מ"ר. 5,590. קביעת שטח שרות למגורים בסך 5
 מ"ר. 510למסחר בסך . קביעת שטח שרות 5
 מ"ר. 590. קביעת שטח שטח לקולונדה בסך 6

( 1א)א()95ג. הגדלת תכסית בהתאם להוראות סעיף  
 לחוק.

 .10 % -ל  60 % -. הגדלת תכסית מ 5
( 9א)א()95ד. שינוי חלוקת שטחי הבניה לפי סעיף 

 לחוק.
( מחזית מסחרית 59מ"ר ) %  594.5העברת 

 ליעוד מגורים ב'.
יח"ד בהתאם  65 -יח"ד ל  54 -מס' יח"ד מ  ה. הגדלת

 ( לחוק.9א)א()95להוראות סעיף 
ליעוד מגורים ב' לפי  5ו. שינוי טכני מיעוד מגורים א/

 הוראות מבא"ת.
 ז. קביעת הוראות נוספות.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
 עמוד, 9958 מספרובילקוט פרסומים   60/04/5054

 . 57/09/5054, בתאריך 9509
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, ראש העין 55לתכנון ובניה "ראש העין" , רחוב שילה 

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז  06-8007598טלפון:  
הממשלה רמלה, טלפון:  , קרית85מרכז, כתובת: הרצל 

. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 09-8570570
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 

 משה-שלום בן
  יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ובנייה ראש העין
 
 

 מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר אישור תוכנית שינוי למתאר מספר 

 9105159-818רח/
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית שינוי 5891והבניה, תשכ"ה 
 . 454-0585550למתאר מספר, רח/

 :המהווה שינוי לתכניות הבאות
   5/ ב /  5000רח/ל    שינוי 
 / א   5001ל רח/   שינוי 
   6/ א / ב /  5001ל רח/   שינוי 

  5/  4כפיפות ל רח/תמא / 
 

 מ"ר 69689.000: השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 

 : רחובותרשות מקומית
 

 רחוב: המדע  :כתובות
 

 : לקותח
 

   557: עד  557:  מחלקה  6999:     גוש
  566: עד  566:  מחלקה  6999:     גוש

 

 : מטרת התכנית
 . 6/א/ב/5001. אישור תכנית בינוי בהתאם לתב"ע רח/5 

 . תוספת קומות. 5
 

 :עיקרי הוראות התכנית
 6/א/ב/5001. אישור תכנית בינוי בהתאם לתב"ע רח/5  

 לחוק התכנון והבניה.  1א)א(95לפי סעיף 
. תוספת הקומות המותרות לבנייה במסגרת גובה 5 

קומות, וכן שינוי מספר  50 -ל 9 -הבניה המאושר מ
קומות לפי סעיף  4 -ל 6 -קומות המרתף מ

 והבניה. א לחוק התכנון 4א)א(95
לפי  90% -ל 70% -הקרקע מ-. שינוי תכסית תת6 

 ( לחוק התכנון והבניה. 8א)א()95סעיף 
 505B. קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בתאי שטח 4 

 505B -, ו505A, 505Aאל תאי שטח  505A -ו
 לחוק התכנון והבניה.  58א)א(95לפי סעיף 

קרקעיים לפי סעיף -. הוספת שטחי שירות תת1 
 . 51א)א(95

 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעתונים ביום 
 4010בעמוד,  7006ובילקוט הפרסומים  55/05/5051

  55/06/5051בתאריך 

התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, 09-8685584,טל: 5לתכנון ולבניה רחובות, רח' בילו 

,רמלה  85הוועדה המחוזית )כתובת הרצל  ומשרדי
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית  (.09-8799444טלפון: 

ובנספחים בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 פתוחים לקהל .

 

 רחמים מלול
 יו"ר הועדה המקומית 
 לתכנון ובנייה רחובות

 
 

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון
 מספר תוכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 9177399-817 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה דרום השרון, ובמשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ובניה מחוז מרכז, מופקדת תוכנית מפורטת 

שינוי מיקום יעוד הקרקע  - 457-0577690מספר 
 . 15/184שד/מק/ -, גן חיים 501בנחלה, נחלה 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 59/184ביטול שד/מק/

 5000כפיפות שד/
 551שינוי משמ/

 56/184שינוי שד/
 9/184שינוי שד/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: דרום השרון,  גן חיים

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
בשלמות 500עד:   500מחלקה:   7950גוש:     
בשלמות 505עד:   505מחלקה:   7950גוש:     
חלקי 48עד:    48מחלקה:    7950גוש:     
חלקי 10עד:    10מחלקה:    7950גוש:     
חלקי 15עד:    15מחלקה:    7950גוש:     
חלקי 15עד:    15מחלקה:    7950גוש:     

 

 מטרות התכנית: 
בפרק ג' . איחוד וחלוקה של מגרשים, כמשמעותם 5

סימן ז', ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל 
 .5א )א(  95של כל יעוד קרקע לפי סעיף 

 .4א )א( 95. שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית לפי סעיף 5
 .8א )א( 95. שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית לפי סעיף 6

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
לצרכי . איחוד וחלוקה של נחלה להכלת מבנה קיים 5

 פל"ח.
 . שינוי קו בניין:5

מ'  5.7-6.9-מ' ל 4-א. שינוי קו בנין צידי צפוני מ
 למבנה קיים.

לשינוי קו  59/184ב. ביטול הוראות תקנית שד/מק/
 בנין צידי לבריכה.
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שטח עיקרי ותוספת שטחי שרות שניתן  9%. תוספת 6
 לקבל בהקלה.

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

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

ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בי
הועדה המקומית לתכנון ובניה, דרום השרון, קרית 

 : פון, טל48841נוה ירק  ,100ד "המועצה ת
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי , 06-8000190

, קרית הממשלה, 85הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 
 (. 09-8570570רמלה, טלפון: 

 

אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון 
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 
 

 ד"ר דלג'ו מוטי
 יו"ר הועדה המקומית 

 דרום השרוןלתכנון ובנייה 
 
 
 מקומי קסםמרחב תכנון 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
 9573451-821 

 שם תכנית:  הוספת שימוש למסחר
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -ה, תשכ"ה יוהבני
ה קסם, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ילתכנון ולבני

 מפורטת מספרמופקדת תכנית  ובניה מחוז מרכז,
 415-0576955. 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
  4/7ק/   שינוי   

 5/4כפיפות   תמא/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר קאסםרשות מקומית: 

 כפר קאסםישוב: 
     X  :999840קואורדינאטה 
 Y  :587545קואורדינאטה 

 

 גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
 5/7לפי תכנית ק/ 579מגרש    71חלקה    8095גוש  

 

 מטרות התכנית:
 55א)א( ס"ק 95הוספת שימוש למסחר בהתאם לסעיף 

 .לחוק
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מסך זכיות הבניה של יעוד מגורים  %56.9העברת  -

  ליעוד מסחר בקומת קרקע.
 אישור קוי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע. -
 .שינוי הוראות בניה -

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

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

ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בי
הועדה המקומית לתכנון ובניה, קסם רח' ע.אלכרים 

העתק , 06-8670545,  כפר קאסם טלפון: 50קאסם 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: 

 (.09-8799444, רמלה, טלפון: 85הרצל 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
נמקות ובלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב פרוט ה

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

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

 אורית רישפי
 יו"ר הועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה קסם

 
 

 מרחב תכנון מקומי שורקות
 מפורטתהודעה בדבר אישור תכנית 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת בדבר אישור  5891 -והבניה, התשכ"ה 
 :המהווה 419-0575705

 586/5כפיפות לתוכנית בר/
 586כפיפות לתוכנית בר/

 586שינוי לתוכנית בר/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית:   חבל יבנה

 ישוב: אשדוד
 

 גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
 חלקי  59עד:        59מחלקה:        498גוש:      
 חלקי  45עד:        45מחלקה:        498גוש:      
 חלקי  44עד:        44מחלקה:        498גוש:      
 חלקי  41עד:        41מחלקה:        498גוש:      

 

 מטרות התכנית:
ע"י  90%ל 40%הגדלת סה"כ שטח קומת הקרקע מ

ניוד זכויות בניה מאושרות מקומות עליונות לקומת 
 קרקע והקטנת קווי בניה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -מ' ל 1.0מערבי מ-הקטנת קווי בנין קדמי דרומי . 5

 -מערבי מ-מ' כמסומן בתשריט, אחורי צפוני0.0
 1.0 -וצדי מערבי מ מ' כמסומן בתשריט0.0 -מ' ל9.0
כמסומן בתשריט בסמכות הועדה המקומית  0.0מ' ל

 ( לחוק התכנון והבניה.4א)א()95עפ"י סעיף 
ניוד שטח מקומות עליונות לקומת קרקע והגדלת  . 5

במסגרת זכויות  90%ל  40%שטח קומת קרקע מ
הבניה המותרות בסמכות הועדה המקומית עפ"י 

 כנון והבניה.( לחוק הת8(, )1א)א()95סעיפים 
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הודעה על  הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
  4775 ,7055 ובילקוט הפרסומים 06/04/5051

 59/04/5051בתאריך 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 ,90849לתכנון ולבניה שורקות דואר גבעת ברנר מיקוד 

וכן במשרדי הועדה המחוזית  09-8455885טלפון: 
ל לתכנון ולבניה מחוז המרכז קריית הממשלה שד' הרצ

כל המעוניין  .09-8799444טלפון:  ,75460רמלה  ,85
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 פתוחים לקהל.
 

 ציון רבי
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה שורקות
 
 

 מרחב תכנון מרחבי שרונים
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת: 

 874/  1-1הצ / מק / 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 5891-והבניה, תשכ"ה
 479/  5-5מספר: הצ / מק / 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 א 500/  5-5הצ / 
  555הצ / 

  500/  5-5/  הצ
  9/  555הצ / 
 ב 9/  555הצ / 

  641/  5-5הצ / מק / 
 א641/  5-5הצ / מק / 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
   השיח רחוב:, יהודה-מ.מ. אבן

 

 גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
 .שלם 501עד:       501מחלקה:   חלקי   9051גוש:     

 חלק 150עד:       150מחלקה:   חלקי   9051גוש:      
 םשל 155עד:       155מחלקה:   חלקי   9051גוש:      
 שלם 151עד:       154מחלקה:   חלקי   9051גוש:      
 

  מ"ר 6991.000       שטח התכנית : 
 

 מטרת התכנית : 
מגרשי מגורים,  9איחוד וחלוקה מחדש, תוספת של 

יח"ד שינוי הבינוי המאושר, חלוקת הזכויות  6תוספת 
משטח חלקה  9%מלבד הקלה של מחדש ללא הגדלתן 

501. 
 

 עיקרי הוראות התכנית :
 154, חלקה 155. איחוד וחלוקה מחדש של חלקה 5

סימן ז'  , בהתאם להוראות פרק ג'501וחלקה 
( 5א)א()95בעלי הקרקע לפי סעיף  לחוק בהסכמת

 לחוק.
לשני מגרשים, בהתאם להוראות  151. חלוקת חלקה 5 

בהסכמת בעלי הקרקע לפי  פרק ג' סימן ז' לחוק
 ( לחוק.5א)א()95סעיף 

יח"ד בתחום התכנית, ללא הגדלת שטח  6. תוספת 6 
)לתכניות שהופקדו  9%הבניה, למעט תוספת של 

כמפורט  501 ( משטח חלקה5899לפני שנת 
 ( לחוק.9א)א()95סעיף  להלן, לפי 1בסעיף 

א' לפי 641/5-5. שינוי הבינוי המאושר בתכנית הצ/4 
 ( לחוק.1א)א()95סעיף 

  . שינוי קווי הבנין בתחום התכנית:1 
מ', קו בנין  6-מ' ל 9-קו בנין צפוני מ 5487במגרש  -

מ', קו בנין  9מ' ולחניה עם גג  4-מ' ל 6-מערבי מ
 6-מ' ל 9-מ' וקו בנין דרומי מ 1-מ' ל 6-מ מזרחי

 מ'.
מ', קו בנין  6-מ' ל 9-קו בנין דרומי מ 5489במגרש  -

מ', קו בנין  9מ' ולחניה עם גג  4-מ' ל 6-מערבי מ
 מ'. 6-מ' ל 9-מ' וקו בנין צפוני מ 1-מ' ל 6-מזרחי מ

מ', קו בנין  4-מ' ל 1-קו בנין צפוני מ 5486במגרש  -
-מ' ל 6-מערבי מ מ', קו בנין 7.10-מ' ל 6-מזרחי מ

 .5484" עם מגרש 0מ' וקו בנין דרומי " 1
" עם 0"-מ' ל 1-קו בנין צפוני מ 5484במגרש  -

קו בנין  מ', 1-מ' ל 6-, קו בנין מערבי מ5486מגרש 
 7.10-מ' ל 6-מ' וקו בנין מזרחי מ 6-מ' ל 9-דרומי מ

 מ'.
 מ', קו בנין 6-מ' ל 1-קו בנין צפוני מ 5481במגרש  -

" 0"-מ' ל 9-מ מ' וקו בנין דרומי 1-מ' ל 6-מערבי מ
 מ'. 9-מ' ל 6-וקו בנין מזרחי מ 5489עם מגרש 

מ', קו בנין  6-מ' ל 9-קו בנין דרומי מ 5489מגרש ב -
" 0"-מ' ל 1-מ מ', קו בנין צפוני 1-מ' ל 6-מערבי מ

 מ'. 9-מ' ל 6-וקו בנין מזרחי מ 5481עם מגרש 
" עם 0"-מ' ל 9-מקו בנין דרומי  5498במגרש  -

קו בנין  מ', 9-מ' ל 6-, קו בנין מערבי מ5480מגרש 
 מ'. 1-מ' ל 6-מ' וקו בנין מזרחי מ 4-מ' ל 1-צפוני מ

מ', קו בנין  6-מ' ל 9-קו בנין דרומי מ 5480במגרש  -
" 0"-מ' ל 1-מ מ', קו בנין צפוני 9-מ' ל 6-מערבי מ

 מ'. 1-מ' ל 6-וקו בנין מזרחי מ 5498עם מגרש 
מ', קו בנין  6-מ' ל 1-קו בנין צפוני מ 5485רש במג -

" 0"-מ' ל 9-מ מ', קו בנין דרומי 9-מ' ל 6-מערבי מ
 מ'. 1-מ' ל 6-וקו בנין מזרחי מ 5485עם מגרש 

" עם 0"-מ' ל 1-קו בנין צפוני מ 5485במגרש  -
קו בנין  מ', 9-מ' ל 6-, קו בנין מערבי מ5485מגרש 

מ'.  1-מ' ל 6-רחי ממ' וקו בנין מז 6-מ' ל 9-דרומי מ
 לחוק. (4א)א()95הכל לפי סעיף 

)לתכניות שהופקדו לפני שנת  9%. תוספת של 9 
למטרה  בזכויות הבניה 501( משטח חלקה 5899

, לפי סעיף 5898עיקרית, לתכנית שהופקדה לפני 
 (לחוק.8א)א()95

. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית מבלי 7 
המותר לבניה  הכולללשנות את סך הכל השטח 

כמפורט  501משטח חלקה  9%למעט הקלה של 
 (לחוק.9א)א()95סעיף  לעיל, לפי 5.5.1בסעיף 

. הרחבת והארכת זכות המעבר במגרשים 9 
מגרשים  כמסומן בתשריט לטובת 5486+5489
. מתן זכות 5487+5489ומגרשים  5486+5489
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לטובת כל  5498+5485מעבר במגרשים 
 סומנה זכות מעבר זו.המגרשים בהם 

 . הגדרת מבנים וגדרות להריסה ותנאים להריסתם.8 
 ( לחוק.5א)א()95. הרחבת דרך קיימת לפי סעיף 50 
. שינוי בדבר גודל מגרש שמותר להקים עליו בנין 55 

 ( לחוק.7א)א()95לפי סעיף 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות 
, 9815מספר: םובילקוט הפרסומי 51/55/5054בתאריך

 51/55/5054, בתאריך:5519התש"ס, עמוד:
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המרחבית 
ג' אזה"ת פולג, נתניה, 4לתכנון ולבניה "שרונים" הצורן 

ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז   9969055-08טלפון:
, קרית הממשלה רמלה, 85המרכז, )כתובת: הרצל 

המעונין רשאי לעיין בה (. כל 8799444-09טלפון : 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 מלי חג'בי
 יו"ר הועדה המרחבית
 לתכנון ולבנייה שרונים

 
 

  מחוז  הצפון
 

 מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

9520787-521 
לחוק התכנון  98נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המקומיות  , כי 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה גליל מזרחי, ובמשרדי הועדה המחוזית 

 לתכנון ובנייה מחוז צפון
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 רשות מקומית: מ.מ. מג'אר
 

 גושים חלקות לתכנית:
 47חלקות בחלקן: , )מוסדר( 51958גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
 ( לחוק.59א)א()95אחוזי בניה לפי סעיף הגדלת 

( 4א)א()95שינוי קווי בניין צידיים, אחורי וקדמי לפי סעיף 
 לחוק.

( 8א)א()95מ' ע"פ סעיף  55.90 -תוספת גובה מבנה ל
 לחוק מבלי שתיפגע הסביבה הקרובה.

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
המעונין שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל 

בקרקע , בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
עצמו נפגע על יד 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 לתכנון ובניה "גליל 

ר תבור טל' רב קווי כפ 151השעון, ת.ד. מזרחי" , מגדל 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי , 04-9775666

 
 

הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון )כתובת: קריית 
 (.04-9109109: 'נצרת עלית, טל 181הממשלה ת.ד. 

 

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

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

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

 בי קרמפהא
 קומיתיו"ר הועדה המ

 גליל מזרחילתכנון ולבנייה 
 
 

 יזרעאליםמרחב תכנון מקומי 
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 9535908-528 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה יזרעאלים, ובמשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ובניה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת  

 . 514-0565984מספר 
 

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

 מגידוישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 50עד:    8מחלקה:     50578גוש: 
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     50599גוש: 
 חלקי 51עד:    51מחלקה:    50598גוש: 
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     50455גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
תכנון מחדש של אזור התעשיה ואזור מבני המשק    

ץ במטרה להרחיק את אזור התעשיה משכונת בקיבו
 המגורים הסמוכה. 

 

כל המעונין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
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  90התנגדות תוך  רשאי להגיש

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

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי  .04-9458990טלפון: 
הועדה המחוזית )כתובת: משרד הפנים, נצרת עלית, 

 (. 04-9109109טלפון: 
 

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 
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 יזרעאליםמרחב תכנון מקומי 
 אישור תכנית מתאר מקומית מספרהודעה בדבר 

 91/  8572מק / יז / 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 05/  4571מספר מק / יז / מקומית 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 4571שינוי   ג / 

 

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

 כפר החורשישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 4עד:     4מחלקה:     57755גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 הסדרת יעודים באמצעות איחוד וחלוקה מחדש. 

 מתחם משולב של מלונאות ומסחר שינויים בקוי בנין,
 הרחבת דרכים והגדלת שטחים לצרכי ציבור. 

א  95תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 
  5,5,6,4)א(

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
 , עמוד9856ובילקוט פרסומים מספר  65/50/5054

 .08/55/5054, בתאריך 799
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
ובניה "יזרעאלים" בנין המועצה האזורית עמק לתכנון 

. ובמשרדי הועדה 04-9458990יזרעאל, טלפון: 
מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית,  -המחוזית 

כל המעוניין רשאי לעיין בה , 04-9109109 טלפון:
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 

 עידו דורי
  יו"ר ועדת משנה

 יזרעאליםה לתכנון ולבניי
 
 

 מרחב תכנון מקומי משגב
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 592-9589742 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה משגב, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

-501ובניה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת מספר 
 . 55, חלקה 58950גוש  -שורשים : 0549791

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 8586/5/מק/שינוי מש

 8586שינוי ג/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: משגב

 ישוב: שורשים
 דונם 0.7610שטח התוכנית: 

 

 

 גושים וחלקות: 
 55חלקות במלואן:  58950גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 ()א(57א)א()95א. תוספת זכויות בנייה, בהתאם לסעיף 

 (8א)א()95לסעיף ב. שינוי גובה מבנה, בהתאם 
ג. שינוי קווי בניין למטרת בריכה פתוחה )פרטית( 

מ', עד גבול מגרש,  5.1ובניית דק עד גובה של 
 (4א)א()95בהתאם לסעיף 

 

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

http://www.vaada-האינטרנט של הועדה המקומית 
misgav.org.il כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט .

תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל 
לחוק, רשאי להגיש  500הזכאי לכך ע"פ סעיף 

יום ממועד פרסומה של ההודעה  90התנגדות תוך 
יתונים, למשרדי הועדה המאוחרת בין הפרסומים בע

המקומית לתכנון ובניה משגב, אזור תעשיה תרדיון, ד.נ. 
. העתק 04-8880505טלפון:  - 50578משגב, 

ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון 
 - 57000, נצרת עילית, מיקוד 181שכתובת: ת.ד. 

 . 04-9109109טלפון 
 

א אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אל
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 
 
 

 מרחב תכנון מקומי משגב
מספר  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר אישור 

592-9550735 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור  תכנית מתאר 5891 -והבניה, תשכ"ה 
קיבוץ לטם, תכנית : 501-0558765מספר  מקומית

 תקנונית לשינוי בקוי בניין.
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

57594שינוי ג/  
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: משגב

 לוטםישוב: 
 דונם 506.8100שטח התוכנית: 

 

 וחלקות:  גושים
 59חלקי חלקות:  58595גוש: 
 94חלקות במלואן:  58596גוש: 
 97, 14, 46, 68, 64חלקי חלקות:  58596גוש: 
 16, 4, 5חלקי חלקות:  58405גוש: 
, 40, 68, 69, 67, 50, 4חלקי חלקות:  55054גוש: 

45 ,45 ,46 ,44 ,41 
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 עיקרי הוראות התכנית: 
 שינוי קוי בניין, הגדרת קווי בניין למצללה )פרגולה(

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 7004ובילקוט פרסומים מספר   09/06/5051

 . 59/06/5051, בתאריך 4098
 

רדי הועדה המקומית התכנית האמורה נמצאת: במש
משגב. כתובת: משגב, א.ת. תרדיון, ה ילתכנון ובני

ובמשרדי הועדה  .04-8880505משגב, טלפון: 
נצרת עלית,  181המחוזית, מחוז צפון, כתובת: ת.ד. 

כל המעוניין רשאי לעיין בה  .04-9109109טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן 
באתר האינטרנט של הועדה המקומית 

misgav.org.il-http://www.vaada. 
 

 רון שני
 יו"ר הועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה משגב

 
 

הדרום    מחוז 
 

 מרחב תכנון מקומי אשקלון
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 132A: א.ת. צפוני: ענבי ציון מגרש 9177179-998 
א לחוק 98-ו 98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיפים 

, כי במשרדי הועדה 5891 -התכנון והבניה, תשכ"ה 
המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, ובמשרדי הועדה 
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום, מופקדת תכנית 

 . 904-0577570מפורטת  מספר 
 המהווה שינוי לתכנית הבאות: 

 84/505/05/4שינוי לתכנית 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: עיריית אשקלון

 , ישוב: אשקלון
 רחוב: החרש  , שכונה: אזור תעשיה דרומי

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 .7,54חלק מחלקות:  5760גוש: 

 84/505/05/4שלם מתוכנית:  561Aמגרש: 
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
הסדיר מצב קיים בנין צדדי ואחורי כדי ל הסדרת קוי 

 במגרש לתעשייה.
 

עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת 
 לתכנית /תכניות קיימות: 

במגרש לתעשייה הסדרת קווי בנין צדדי ואחורי לקו 
מ', על מנת  4.0" מ' )לפי תשריט( במקום 0בניין "

 46 ( בתיקון מס'4א)א()95להסדיר מצב קיים לפי סעיף 
 לחוק התכנון והבניה.

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם יכל המעונ
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 

רסומה רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פי
בין הפרסומים בעיתונים,  של ההודעה המאוחרת

 7למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, רח' הגבורה 
. העתק 099785580מרכז נפתי אשקלון, טלפון: 

ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: 
קריית הממשלה ב"ש, טלפון:  4רח' התקווה 

במשרדי ניתן לעיין בתכנית המופקדת , (099596794
הוועדה המחוזית בשעות קבלת הקהל  ובתיאום מראש 

 .099596785עם האחראית על הארכיב , בטלפון מס' :
 

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

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

 

 תומר גלאם
 שנההמ תיו"ר ועד
 אשקלון בנייהלתכנון ול

 
 
 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 51003-04-15

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

ובעניין פירוק חברת א.ט.ר.פ בע"מ, ח"פ 51-390140-5,

מרח'  אלנקרי,  יניב  עו"ד  ב"כ  ע"י  עזאם,  והמבקש: כמאל 
 ביאליק 164, רמת גן, ת"ד 20037, תל אביב, טל' 072-2200415, פקס'

.077-4701851

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.4.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.7.2015, בשעה 8.30.

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 מיום 1.7.2015.

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

יניב אלנקרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 5189-12-14

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

ובעניין פירוק חברת הניהול של מלון הדירות שירת הים 
בע"מ, ח"פ 51-215237-2,

והמבקש: יעקב ירון פריזה, מרח' הרצל 5, אשקלון 7860105.
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מנחם בגין 74, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ציון יהב, רו"ח, מפרק  

ג.ה.ת חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-250187-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קדושי  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,23.8.2015 ביום   תתכנס 
קהיר 30, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף הררי, מפרק  

ניו אינפו. סנטר בע"מ
)ח"פ 51-210850-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 23.8.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ביאליק 22, 
אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איגור לרנר, מפרק  

איילת - אהוד ייזום והשקעות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-224408-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 23.8.2015, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, קניון הגליל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הגלילית,  חצור  העליון, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת  

מתכות ירוקות בע"מ
)ח"פ 51-375353-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,2 שלדג  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,23.8.2015 ביום  תתכנס 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.12.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.7.2015, בשעה 9.00.

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 

.2.7.2015

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

יעקב ירון פריזה, המבקש  

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

הבר - וולוס משרד עו"ד
)ח"פ 51-334156-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,15 מת"ם  רח'  אצל המפרק,  ביום 9.8.2015, בשעה 16.00,  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב הבר, מפרק  

ספרקלינג מדיה בע"מ
)ח"פ 51-463846-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 16.8.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' הנחושת 10, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אומר לובושיץ, עו"ד, מפרק  

סופטלינק בע"מ
)ח"פ 51-146632-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,23.8.2015 ביום   תתכנס 
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רח'  בע"מ,  תמן  ש.  אצל   ,10.00 בשעה   ,4.9.2015 ביום   תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  הוד   ,5/45 שזר  זלמן 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז שפלר, רו"ח, מפרק  

הינדה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-282816-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  בע"מ,  תמן  ש.  אצל   ,10.30 בשעה   ,4.9.2015 ביום   תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  הוד   ,5/45 שזר  זלמן 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז שפלר, רו"ח, מפרק  

פגאסוס אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-107686-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,5 תובל  רח'  אצל המפרקת,   ,14.00 בשעה  ביום 3.9.2015,   תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה בריל, מפרקת  

גוני הנדסה - עידן בע"מ
)ח"פ 51-207924-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל פלד, מרח' הוברמן 10, 

תל אביב, טל' 03-5326990, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל פלד, עו"ד, מפרק

גוני הנדסה - עידן בע"מ
)ח"פ 51-207924-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

משה רוזנשטיין, מפרק  

הטלה הבונה בע"מ
)ח"פ 51-468728-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 23.8.2015, בשעה 10.00, אצל גיא, גופר, יהב, גילמן, 
אודם ושות', רו"ח, רח' דרך מנחם בגין 74, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

דן גופר, רו"ח, מפרק  

גולדן אידרא בע"מ
)ח"פ 51-361752-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  סופית של החברה  כי אסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
גילמן,  יהב,  גופר,  גיא,  ביום 23.8.2015, בשעה 10.00, אצל  תתכנס 
אודם ושות', רו"ח, רח' דרך מנחם בגין 74, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן גופר, רו"ח, מפרק  

מגשימים בלבונטין בע"מ
)ח"פ 51-408705-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,23.8.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
מונטיפיורי 13, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל ספיר, מפרק  

אי. אם. די. אי. אינטרנשיונל מרקטינג דיבלופמנט 
אנטרפרייזס בע"מ
)ח"פ 51-117948-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.8.2015, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רביד כלימור מזרחי, מפרק

מעונות גוש מס 6159 חלקה 442 בע"מ
)ח"פ 51-008970-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אברהם לוי ו/או עו"ד איתן לוי, מרח' הלל 8, ת"ד 2393, ירושלים 

9102301, למפרקי החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.8.2015, בשעה 
סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקים,  אצל   ,11.00
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרקים, המראה 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

           אברהם לוי, עו"ד    איתן לוי, עו"ד

             מ פ ר ק י ם

מוניטק חברה לבניה בע"מ
)ח"פ 51-383373-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.4.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אופיר לזרוביץ', מרח' אלונים 62, קרית טבעון, למפרק החברה.

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

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

 ,12.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר לזרוביץ', מפרק

תתכנס ביום 1.9.2015, בשעה 15.00, במשרד המפרק, רח' הוברמן 10, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל פלד, עו"ד, מפרק  

גוני הנדסה אילת 1993 בע"מ
)ח"פ 51-181348-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל פלד, מרח' הוברמן 10, 

תל אביב, טל' 03-5326990, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל פלד, עו"ד, מפרק

גוני הנדסה אילת 1993 בע"מ
)ח"פ 51-181348-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 1.9.2015, בשעה 15.00, במשרד המפרק, רח' הוברמן 10, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל פלד, עו"ד, מפרק

קליקלאוד בע"מ
)ח"פ 51-502041-0(

)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   ,21.4.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רביד 

כלימור מזרחי, מרח' הדרור 22, הוד השרון, למפרק החברה.

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

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

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

 ,10.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני אלון, מפרק

איי ג'נריקס בע"מ
)ח"פ 51-390235-3(

)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   ,8.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אברהם לוי, מרח' הדר 50, מתן, טל' 052-3459959, למפרק החברה.

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

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

 ,11.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם לוי, מפרק

פאי ניהול ותפעול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-360895-0(

)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   ,11.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
אביב,  תל   ,37 דיזנגוף  רח'  שטורם,  צילה  עו"ד  אצל   מערבי, 

טל' 054-6930009, למפרק החברה.

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

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

 ,11.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד צילה שטורם, 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.

מרדכי מערבי, מפרק

ד. קריאף השקעות בע"מ
)ח"פ 51-1315619-0(

)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   ,18.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דוד קריאף, מרח' בארי 45/10, נתניה, למפרק החברה.

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

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

 ,18.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד קריאף, מפרק

אב-אל גלקופ השקעות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-255394-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אלי גלקופ, ממושב חמד 45, טל' 050-5414712, למפרק החברה.

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

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

 ,4.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי גלקופ, מפרק

יהונתן פרחים בע"מ
)ח"פ 51-473818-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
רוני אלון, מרח' אביבים 6, שערי תקוה, טל' 052-3201213, למפרק 

החברה.
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התקבלה   ,8.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אברהם לוי, מרח' הדר 50, מתן, טל' 052-3459959, למפרק החברה.

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

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

 11.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם לוי, מפרק

עדי אסא ניהול בע"מ
)ח"פ 51-388047-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  לציון,  ראשון   ,22 סחרוב  מרח'  אסא-בריינין,  איריס   עו"ד 

03-5500843, 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.

 ,11.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

איריס אסא-בריינין, עו"ד, מפרקת

עולם ירוק מחזור אקולוגי בע"מ
)ח"פ 51-476660-9(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,11.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
טל'  אפריים,  עץ   ,33 האלון  מרח'  שילון,  רחמים  את   ולמנות 

052-5247125, למפרק החברה.

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

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

אי.פי.אי. ניהול פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-384427-4(

)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   ,11.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,37 דיזנגוף  רח'  שטורם,  צילה  עו"ד  אצל  מערבי,   מרדכי 

תל אביב, טל' 054-6930009, למפרק החברה.

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

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

 ,11.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  הנ"ל,  בכתובת  שטורם,  צילה  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  הנ"ל, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי מערבי, מפרק

פאי עשיית שוק בע"מ
)ח"פ 51-343773-1(

)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   ,11.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,37 דיזנגוף  רח'  שטורם,  צילה  עו"ד  אצל  מערבי,   מרדכי 

תל אביב, טל' 054-6930009, למפרק החברה.

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

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

 ,11.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  הנ"ל,  בכתובת  שטורם,  צילה  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  הנ"ל, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי מערבי, מפרק

פרעסרי בע"מ
)ח"פ 51-470999-7(

)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 
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פנאר לילד ולמשפחה בע"מ
)ח"פ 51-469784-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

פרג' ח'ורי, מת"ד 2022, נצרת 16120, למפרק החברה.

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

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

 ,29.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' נמסאוי, בניין ד"ר סלימאן נסאר, 
נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

פרג' ח'ורי, עו"ד, מפרק

ש.ל.כ. שיווק צעצועים בע"מ
)ח"פ 51-182010-2(

)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   ,1.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,03-9044457 טל'  תקוה,  פתח   ,13 העם  אחד  מרח'  כץ,  לאה 

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 1.11.2015, בשעה 
16.00, במשרדי החברה, 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.

לאה כץ, מפרקת

מגה הוצאה לפועל בע"מ
)ח"פ 51-429966-8(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  לסעיפים 321)א(  בזה הודעה בהתאם  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

 ,11.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,8.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחמים שילון, מפרק

פ.ש. מג'יק פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-486835-5(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,1.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
טל'  אביב,  תל   ,3 המלאכה  מרח'  חורב,  דרור  עו"ד  את   ולמנות 

03-6240110, למפרק החברה.

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

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

 ,18.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,17.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור חורב, עו"ד, מפרק

אלמדיה התקווה בע"מ
)ח"פ 51-300093-5(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,16.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
טל'   ,5647803 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס,  צביקה  את   ולמנות 

052-2314484, למפרק החברה.

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

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

 ,18.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.4.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הסורג 1, קומה 4, ירושלים, טל' 072-2345342, 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.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

קולנוע לילי בע"מ
)ח"פ 51-015298-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.4.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נדב מאיוסט, מרח' 

קרן היסוד 22, קרית ביאליק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נדב מאיוסט, עו"ד, מפרק

שיא ש.ר. בע"מ
)ח"פ 51-378432-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.5.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל רוזנמן, מרח' הזית 

71, חמד, 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.

שמואל רוזנמן, מפרק

א.י.ל - ש.י בע"מ
)ח"פ 51-205146-7(

)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 4.6.2015, התקבלה החלטה 

את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד הראל אשוואל, מרח' צבי פרנק 2, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

 ,9.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הראל אשוואל, עו"ד, מפרק

גאמווייז בע"מ
)ח"פ 51-462134-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל פוגוזליץ, אצל גולדמן 
ת"ד   ,1 קומה   ,A בניין   ,8 אבן  דרך אבא  בע"מ,  פרטנרס  הירש 

12454, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל פוגוזליץ, מפרק

אמנון מטלון בע"מ
)ח"פ 51-344681-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.3.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון מטלון, מרח' האוזנר 

דב 4, תל אביב 69363, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמנון מטלון, מפרק

א.ק.ר.ב. תשתיות תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-212996-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד שרת, מפרק

שלומי.זיו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-415694-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.6.2015, התקבלה החלטה 
ו/או  גולדברג  עו"ד אסי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
יורם גולדברג ו/או גלית גולדברג, מרח' רמתיים 55, הוד השרון, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסי גולדברג, עו"ד, מפרק

פרדס גן חיים )1996( בע"מ
)ח"פ 51-229868-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון בראון, אצל עו"ד זאב 

גולדוין, מושב נהלל, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב גולדוין, עו"ד
בא כוח המפרק

הפטוקיור בע"מ
)ח"פ 51-454313-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.6.2015, התקבלה החלטה 
בן  מרח'  צוק,  און  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גוריון 2, רמת גן, למפרק החברה.
און צוק, עו"ד, מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור גרינהויז, מרח' ברנט 
32, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור גרינהויז, מפרק

ברקודה שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-339341-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלדר פרץ, מרח' דרך 

מאיר ויסגל 2, פארק המדע, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלדר פרץ, עו"ד, מפרק

הידרם בע"מ
)ח"פ 51-047615-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקי שבו, מרח' המנור 8, 

אזור התעשייה, חולון 58861, 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.

ויקי שבו, מפרקת

איזון חברה לפיתוח בע"מ
)ח"פ 51-266541-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד שרת, מרח' לייב יפה 

31/2, ירושלים, 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  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,25.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סלים חלאילה, עו"ד, מפרק

נשאשיבי פ. למסחר בע"מ
)ח"פ 51-386762-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פהד 
 ,050-7682541 טל'  עכו,   ,3/15 שרת  משה  קרית  מרח'  נשאישיבי, 

למפרק החברה.

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

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

 ,12.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל רו"ח בולוס נחאס, רח' בן עמי 34, עכו 24506, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
פהד נשאישיבי, מפרק

ח.ש. יזמות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-349600-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,67906 מוצקין  קרית   ,10 החשמונאים  מרח'  פנחס,  הילה   עו"ד 

טל' 04-8702020, 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 13.10.2015, בשעה 
9.00, במשרד עו"ד בועז סטלקול, 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.

הילה פנחס, עו"ד, מפרקת

מאוד קבלנויות בע"מ
)ח"פ 51-452921-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

נירן איש לב, מרח' שלום סלח 13, קרית אתא, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.8.2015, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נירן איש לב, מפרק

י. ירון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-444020-7(

)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   ,21.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  תקוה,  פתח   ,41 מונטיפיורי  מרח'  פקירו,  רוזי  רו"ח,   עו"ד, 

052-4551380, למפרק החברה.

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

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

 ,21.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוזי פקירו, עו"ד, רו"ח, מפרק

לוטפי אבו ריא בע"מ
)ח"פ 51-320983-3(

)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   ,25.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
סלים חלאילה, מרח' ראשי, מעל לדואר, ת"ד 02, סכנין 30810, טל' 

052-8033336, 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  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,14.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי מנחם, עו"ד, מפרק

א.ש.ש. מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-359960-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-6588569 טל'  שאן,  בית   ,70 המלך  שאול  מרח'  מנחם,  אלי 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי מנחם, עו"ד, מפרק

א.א.י.נ. צעצועים בע"מ
)ח"פ 51-350114-8(

)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   ,15.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-6588569 טל'  שאן,  בית   ,70 המלך  שאול  מרח'  מנחם,  אלי 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי מנחם, עו"ד, מפרק

טיפו טופ פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-414489-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 
כהן, מרח' פנקס 24, קרית אונו, טל' 053-6368714, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14.10.2015, אצל 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל כהן, מפרק

הצרכניה שלי בע"מ
)ח"פ 51-289324-9(

)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   ,14.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

גלעד טהרני, מרח' ראובן 9, נס ציונה, למפרק החברה.

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

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

 ,14.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד אילן אורלי, רח' מנחם בגין 23, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
גלעד טהרני, מפרק

אינטרלקט בע"מ
)ח"פ 51-313064-1(

)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   ,14.4.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-6588569 טל'  שאן,  בית   ,70 המלך  שאול  מרח'  מנחם,  אלי 

למפרק החברה.




