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מינוי יושבת ראש מותב ואב בית הדין להגבלים עסקיים
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

העסקיים,  ההגבלים  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, 
אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ב-21992, 
מאריכה3 את מינויה של נאוה בן–אור, שופטת של בית משפט 
מחוזי, ליושבת ראש מותב ואב בית הדין להגבלים עסקיים, לפי 

החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום י"ד בחשוון התשע"ו )27 
באוקטובר 2015(.

ז' באב התשע"ה )23 ביולי 2015(
)חמ 3-682-ה4(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 6415.  3

מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 
את  מאריכה2  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ג-11963  ורכישה(, 
מינויו של רון סוקול, שופט של בית משפט מחוזי, ליושב ראש 

ועדת ערר לפי סעיף 88 לחוק, במחוז חיפה.

 4( התשע"ה  באב  י"ט  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי  תוקף 
באוגוסט 2015(.

ה' באב התשע"ה )21 ביולי 2015(
)חמ 3-324-ה4(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ב, עמ' 45.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 7528.  2

מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 
את  מאריכה2  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ג-11963  ורכישה(, 
ליושב  מחוזי,  משפט  בית  של  שופט  רניאל,  מנחם  של  מינויו 

ראש ועדת ערר לפי סעיף 88 לחוק, במחוז חיפה.

התשע"ה באב  י"ט  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי   תוקף 
)4 באוגוסט 2015(.

ה' באב התשע"ה )21 ביולי 2015(
)חמ 3-324-ה4(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ב, עמ' 45.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 7528.  2

מינוי אב בית דין לענייני מים
לפי חוק המים, התשי"ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 141)א( לחוק המים, התשי"ט-11959 
מינהליים,  דין  בתי  לחוק  ו–)ב(  5)א(  סעיף  ולפי  החוק(,  )להלן 
אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ב-21992, 
מאריכה3 את מינויו של אלכסנדר קיסרי, שופט של בית משפט 

מחוזי, לאב בית דין לענייני מים, לפי החוק, במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום ג' באב התשע"ה )19 ביולי 
.)2015

ז' באב התשע"ה )23 ביולי 2015(
)חמ 3-523-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 6198.  3

הודעה בדבר קביעת רשימת בוחנים
לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967

הפטנטים,  לחוק  143)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967, אני מודיעה כי קבעתי רשימת בוחנים נוספת2 

כדלהלן:

עורכי פטנטים:

דוד אשר אדרי

גל ארליך

גד אדם בנט

סיני דב יארוס

מרים טסה מלמוד כהן

רועי שמשון מלצר

מאיר פנסטר

שרון פרי

גיל קלמנוביץ

דורית שם טוב

שאינם עורכי פטנטים:

יונתן אגמון

אליהו בורכוב

אהוד גבריאלי

ערן ליס

אילן מילר

דן עדין

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1418(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ז, עמ' 148.  1

י"פ התשס"ה, עמ' 849; התשס"ח, עמ' 3818 ועמ' 3983.  2
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צו בדבר החלת הוראות
לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983

]נוסח  380)ב( לפקודת החברות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
חדש[, התשמ"ג-11983, אני מצווה כי הוראות הפרק השלישי 
לחלק התשיעי בחוק החברות, התשנ"ט-21999, יחולו, בשינויים 
ע"ר  הישראלית,  הקאמרית  התזמורת  עמותת  על  המחויבים, 

58-004487-3 )להלן - העמותה(.

למען הסר ספק יובהר, כי אין בצו זה משום הבעת עמדה 
לעניין בקשתה של העמותה מבית המשפט המחוזי בתל אביב 

ליתן  צו הקפאת הליכים כנגד העמותה.

ט' בחשוון התשע"ו )22 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1338(
)2015-9950(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס"ח התשע"ב,   1 

עמ' 490.  
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ב, עמ' 409.  2

הודעה
לפי כללי מינוי דיינים )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

דיינים(, התשנ"ח-1997

של  העבודה  )סדרי  דיינים  מינוי  לכללי  10א  סעיף  לפי 
בזה  מתפרסמים  התשנ"ח-11997,  דיינים(,  לבחירת  הוועדה 
יידון  שעניינם  האזוריים  הדין  לבתי  נוספים  מועמדים  שמות 

לפני הוועדה לבחירת דיינים:

הרב משה שמואל שוורץ הרב שלמה גוגיג  

הרב איתן זן בר הרב מנחם ציון  

הרב משה שור הרב פנחס מונדשיין 

הרב ישראל גליקמן הרב נפתלי צבי הייזלר 

הרב צבי ליפשיץ הרב משה חביב  

הודעה זו נוספת על ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 
התשע"ד, עמ' 5500.

כ"ב בחשוון התשע"ו )4 בנובמבר 2015(
)חמ 3-643-ה3(

יובל שטייניץ  
יושב ראש הוועדה לבחירת דיינים  

ק"ת התשנ"ח, עמ' 87; התשס"ז, עמ' 198.  1

הודעה
לפי כללי מינוי דיינים )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

דיינים(, התשנ"ח-1997

של  העבודה  )סדרי  דיינים  מינוי  לכללי  10א  סעיף  לפי 
בזה  מתפרסמים  התשנ"ח-11997,  דיינים(,  לבחירת  הוועדה 
הגדול  הרבני  הדין  בבתי  לכהונה  נוספים  מועמדים  שמות 

שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת דיינים:

הרב ציון לוז הרב מימון נהרי  

הרב יאיר בן מנחם הרב משה אמסלם  

 
ק"ת התשנ"ח, עמ' 87; התשס"ז, עמ' 198.  1

הודעה זו נוספת על ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 
התשע"ד, עמ' 1068.

כ"ב בחשוון התשע"ו )4 בנובמבר 2015(
)חמ 3-643-ה3(

יובל שטייניץ  
                                           יושב ראש הוועדה לבחירת דיינים

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני   וההגנה 
דרומי/קינט",  ערבה  נחל  מורד  הצפה  פשט  הכרזת   11-9227"
רשות  במשרדי  הונחה  ערבה,  ניקוז  רשות  עליה  שהחליטה 
המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה  והעתק  הניקוז 

הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  לפי  התנגדות 
ערבה, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ערבה, ד"נ ערבה 
86825 ספיר.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני   וההגנה 
נחל חצבה בקטע מיצד חצבה", שהחליטה  "11-9248 הסדרת 
עליה רשות ניקוז ערבה, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק 
בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה 

רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  לפי  התנגדות 
ערבה, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ערבה, ד"נ ערבה 
86825 ספיר.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני   וההגנה 
"10-9115 נחל ערבה קטע עידן-כיכר סדום", שהחליטה עליה 
והעתק  הניקוז  רשות  במשרדי  הונחה  המלח,  ים  ניקוז  רשות 
בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה 

רשות הניקוז.
 

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1
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חנה דרור, מספר רישום 5322, כך שבמקום "במחוזות תל אביב 
והמרכז"2 יבוא "בכל הארץ".

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-1082(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

י"פ התשנ"ז, עמ' 2754.  2

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית נאות חובב 
)להלן -המועצה(, עמירם דרורי, לתפקיד ממונה על הגבייה, ואת 
רכזת הגבייה של המועצה, רויטל אברג'יל, לתפקיד פקידת גבייה, 
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק 
תקציב(, התשנ"ג-31992,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה 

וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-18-ה1(

אורנה הוזמן בכור  
המנהלת הכללית  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

הודעה על הכרה במוסדות להכשרה מקצועית 
בתחום אחריות משרד החינוך

לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994

אני מודיע כי בתוקף סמכות שר החינוך לפי סעיף 1 לחוק 
לי2,  שנאצלה  התשנ"ד-11994,  משוחררים,  חיילים  קליטת 
השר,  אחריות  בתחום  מקצועית  להכשרה  במוסדות  הכרתי 

ששמותיהם נקובים להלן, לעניין החוק האמור:

סולטאן  רח'  אלהודא,  מכללת  סנאן,  אבו  השכלה  מרכז   )1(
אלאטרש 70, אבו סנאן;

מרכז השכלה חדרה, מתנ"ס גבעת אולגה, רח' הרב בן איש   )2(
חי 1, גבעת אולגה-חדרה;

מרכז השכלה חיפה, מתנ"ס נווה יוסף, רח' הרב משאש 1א,   )3(
חיפה;

מרכז השכלה טבריה, מתנ"ס ע"ש פירסט, רח' אור חיים 1, טבריה;  )4(

רח'  פירסט,  שם  על  מתנ"ס  הכרמל,  טירת  השכלה  מרכז   )5(
ז'בוטינסקי 43, טירת הכרמל;

מרכז השכלה כפר ירכא, מ"מ ירכא ת"ד 1, ירכא;  )6(

מרכז השכלה כרמיאל, מתנ"ס מגדים, רח' הפסגה 71, כרמיאל;  )7(

מרכז השכלה מג'אר, מתנ"ס מג'אר, ת"ד 765 , מג'אר;  )8(

מרכז השכלה מג'דל שמס, ת"ד 1207, מג'דל שמס;  )9(

)10(  מרכז השכלה סח'נין, מכללת מרכז הגליל, ת"ד 2731, סח'נין;

)11(  מרכז השכלה קריית אתא, מכללת אתא, רח' הפלמ"ח 11, 
קריית אתא;

)12(  מרכז השכלה קריית שמונה, מתנ"ס ארתור פוקס, רח' דוד 
רזיאל, קריית שמונה;

 
ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התשע"ד, עמ' 392.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 3128.  2

ים  ניקוז  ניתן להגיש לרשות  התנגדות לפי החוק האמור 
המלח, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ים המלח, ד"נ ים 
המלח, נווה זוהר 86910.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני   וההגנה 
שלהב",  בנחל  חקלאיים  לשטחים  אירי  מעביר   11-8866"
רשות  במשרדי  הונחה  ערבה,  ניקוז  רשות  עליה  שהחליטה 
המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה  והעתק  הניקוז 

הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  לפי  התנגדות 
ערבה, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ערבה, ד"נ ערבה 
86825 ספיר.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני   וההגנה 
אמציהו",  נחל  סדום  כיכר  בקטע  ניקוז  מפעל   10-9228"
שהחליטה עליה רשות ניקוז ים המלח, הונחה במשרדי רשות 
המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה  והעתק  הניקוז 

הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ים  ניקוז  ניתן להגיש לרשות  התנגדות לפי החוק האמור 
המלח, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ים המלח, ד"נ ים 
המלח, נווה זוהר 86910.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

שינוי מינוי חברה בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

)טיפול  הסעד  שירותי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במפגרים(, התשכ"ט-11969, אני משנה את מינויה של דניאלה 

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1
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הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
 לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(

התשנ"ה-1995

בתוקף הסמכות לפי סעיף 6)א( ו–)ג( לחוק כביש אגרה )כביש 
הזיכיון  חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי 
שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ, 

אני מודיע כי מיום י"ח בתשרי התשע"ו )1 באוקטובר 2015( -

סכומי  עדכון  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )1(
אגרה2, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

)א(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
פחות מ–4 טון

3.41

 )ב(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
4 טון או יותר

10.23

1.71 )ג(  באופנוע

אגרה3,  סכומי  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )2(
ביחס לקטע 18, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

 )א(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
פחות מ–4 טון

4.75

  )א(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
4 טון או יותר

14.25

2.38 )ג(  באופנוע

י"ח בתשרי התשע"ו )1 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2914-ה1(

אהוד סביון  
המנהל הכללי של חברת  

דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ  
בעל הזיכיון  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 295.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 295.  3

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ו' בניסן 
התשע"ה )26 במרס 2015(, בתיק בד"מ 019/2013, החליט להטיל 
על עורכת הדין נילי הרפז, רישיון מס' 8749, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנה.

באוקטובר   15( התשע"ו  בחשוון  ב'  מיום  ההשעיה  תוקף 
2015( עד יום י"ב בתשרי התשע"ז )14 באוקטובר 2016(.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 94—3( 

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

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

)13(  מרכז השכלה אור יהודה, מכללה, שד' אליהו סעדון 87, 
אור יהודה; 

)14(  מרכז השכלה בת ים, מכללה, רח' רהב 7, בת ים;

 ,3 נשרים  כנפי  רח'  גדרה,  מתנ"ס  גדרה,  השכלה  מרכז    )15(
גדרה; 

)16(  מרכז השכלה חולון, בית העולה, רח' גאולים 25, חולון;

)17(  מרכז השכלה יבנה, תיכונית, רח' האמוראים 1, יבנה;

)18(  מרכז השכלה כפר סבא, תיכונית, רח' גלר 4, כפר סבא;

מרכז השכלה נס ציונה, רח' תל חי 29, נס ציונה;  )19(

מרכז השכלה נתניה, תיכונית , רח' הרב קוק 18, נתניה;  )20(

מרכז השכלה פתח תקווה, רח' אמסטרדם 11, פתח תקווה;   )21(

מרכז השכלה ראשון לציון, תיכונית "אחווה", רח' בורוכוב 18,   )22(
ראשון לציון;

מרכז השכלה רחובות, מכללה עירונית, רח' גיבורי ישראל   )23(
2, רחובות; 

מרכז השכלה רמלה, קמפוס השפלה, רח' הזית 4, רמלה;   )24(

מרכז השכלה רמת גן, מתנ"ס שקמה, רח' שלם 32, רמת גן;  )25(

מרכז השכלה רעננה, רח' קרן היסוד 75, רעננה;  )26(

רח'  חזני",  "בית  והשכלה  תרבות  במרכז  השכלה  מרכז   )27(
לילינבלום 7, תל אביב; 

 ,4 פומפדיתא  רח'  מקצועי,  לקידום  בעמותה  השכלה  מרכז   )28( 
תל אביב;

 ,15 חכמי  דוד  רח'  פרט",  "רום  במכון  השכלה  מרכז   )29( 
תל אביב;

מרכז השכלה בתיכון גולדשטיין גורן, רח' לסל 7, תל אביב;  )30(

מרכז השכלה אילת, רח' ששת ימים, עציון גבר, אילת;  )31(

מרכז השכלת מבוגרים, רח' העצמאות 54, אשדוד;   )32(

מרכז השכלה במתנ"ס דיונה, ת"ד 139, אשדוד;  )33(

מרכז השכלה אשקלון, מתנ"ס וולדנברג, רח' יעקב גרופר 15,   )34(
אשקלון;

מרכז השכלה באר שבע, אונ' בן גוריון, ת"ד 653, באר שבע;  )35(

מרכז השכלה דימונה, מתנ"ס דימונה, ת"ד 500, דימונה;  )36(

מרכז להשלמת השכלה קריית גת, ת"ד 473, קריית גת;  )37(

מרכז השכלה קריית מלאכי, מתנ"ס קריית מלאכי, שד' בן   )38(
גוריון 38, קריית מלאכי;

הנגב,  שער   - ספיר  מכללת  הנגב,  שער  השכלה  מרכז   )39( 
ד"נ חוף אשקלון, שער הנגב;

מרכז השכלה בבי"ס תיכון למבוגרים "זיו", שדרות הרצל 105,   )40(
ירושלים; 

מרכז השכלה במתנ"ס פת, רח' מוריס פישר 20, ירושלים;  )41(

מרכז השכלה בתלם, רח' שלומציון המלכה 18, ירושלים.  )42(

כ"ה בתשרי התשע"ו )8 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2903-ה1(

פארס טויל  
                                        מנהל אגף א' רישוי מוסדות חינוך  

במשרד החינוך                 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 
 

  מחוז  תל אביב
 

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

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

, בדבר הפקדת תכנית מספר 5891 –והבניה, התשכ"ה 
, תא/מק/ 105-0955180במערכת המקוות: 

העברת זכויות )שנייה( משד' בן ציון  – 0015תא/מק/
 בסמכות הועדה המקומית. 5-8לאינשטיין  51

 

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 מוסדר גוש  כל הגוש/ חלק  חלקות בשלמותן

 9990 חלק 99

 9800 חלק 10
 

 מיקום/כתובת: 
 51שד' בן ציון  -מגרש מוסר
 5,8אינשטיין  -מגרש מקבל

 

 הגדרות בתכנית:
 הגדרת מונח מונח

בו בנוי מבנה  51המגרש בשד' בן ציון  מגרש מוסר
לשימור בהגבלות מחמירות ע"פ 

 תכנית השימור

קומת הקרקע וקומת המרתף  מגרש מקבל
)כהגדרתם בתכנית זו( במגרש ברחוב 

 5-8 אינשטיין

תכנית עיצוב ארכיטקטוני לרחוב  נספח עיצוב
 (55) 5/ א 5555 -אינשטיין בגוש הגדול

קומת  המרתף שנמצאת במפלס  קומת המרתף
מ' )מעל פני הים( )כפי שמוגדר  9.50

 (59-995בהיתר מס' 

מ'  50.00הקומה שנמצאת במפלס    קומת הקרקע
)מעל פני הים( )כפי שמוגדר בהיתר 

 (59-5050מס' 

 ב'5910תכנית תא/ תכנית השימור

, החלה על 5א'  5555תכנית מס'  תכנית ראשית
 5-8המגרש ברחוב אינשטיין 

 

 מטרת התכנית:
עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור באמצעות העברת 
 זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות ע"פ 

 
 

ל"מגרש  25ציון -תכנית השימור, במגרש בשדרות בן
עבור תוספת שטחי  7-9המקבל" ברחוב אינשטיין 

בית  -משרדים ובכלל זה שימוש עבור משרדי רופאים 
 רופאים בקומת המרתף  ומסחר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות  . 5

,למגרש המקבל 25ציון -מחמירות במגרש בשד' בן
 . 6א )א( ס"ק  62, עפ"י סעיף 7-9ברחוב אינשטיין 

מ"ר עיקרי במבנה לשימור  133.96מחיקת   5.5
 .25ציון -בהגבלות מחמירות בשד' בן

מ"ר עיקרי למסחר בקומת  92.20תוספת   5.5
מ"ר שטחי שירות  36.80הקרקע ותוספת של 

ב"מגרש המקבל" עבור שטחי המסחר 
 בקומת הקרקע .

מ"ר שטח עיקרי  258.50תוספת של  5.9
למשרדים ובכלל זה שימוש עבור משרדי 

בית רופאים בקומת המרתף   -רופאים 
 ב"מגרש המקבל".

הבטחת סיום עבודות השימור במבנה לשימור  . 5
בהתאם לתכנית השימור ולהנחיות  25ציון -בשד' בן

מח' השימור, כתנאי למימוש זכויות הבנייה 
 המועברות.

והתרת שימוש עבור משרדים שינוי הוראות בינוי  . 9
בית  -ובכלל זה שימוש עבור משרדי רופאים 

רופאים בקומת המרתף  של המגרש המקבל 
והתרת שימוש מסחרי בקומת הקרקע של ה"מגרש 

 .5א )א(  ס"ק  62המקבל", עפ"י סעיף 
תוספת השטח במגרש המקבל תהייה ללא כל שינוי  . 0

הכל  בקווי הבניין, בגובה או בחזיתות המבנה,
בהתאם למצב המאושר בתוכניות הראשיות 
התקפות ובהיתרי הבנייה המאושרים. תוספת 
השטח תהייה  מיועדת באופן בלעדי לקומת 
המרתף וקומת הקרקע כהגדרתן בתכנית זו 

 ובהתאם לנספח הבינוי שבתכנית זו.
 

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

אביב, בימים -תל 99גוריון -תכנון העיר ברח' שדרות בן
, קומה ג' חדר 59:00 – 09:00א',ב',ג' וה' בין השעות 

ן בקרקע, בבניין י. כל המעוני09-5505510טלפון  908
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

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

 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 

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

 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 

 אהרון מדואל
 יו"ר ועדת המשנהמ"מ 

 יפו -תל אביב  לתכנון ולבנייה
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 ברק-מרחב תכנון מקומי בני
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 2929920-120 
 שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ושינוי ק.ב. 

 01ברח' ר' עקיבא 
לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

נית מפורטת בדבר אישור תכ 5891 –והבניה, תשכ"ה 
 105-0585505 מספר:

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 /אגפים501, בב/מק/5/ס/501, בב/505/ב, בב/501בב/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מ"ר 099

 רשות מקומית: בני ברק
 51כתובות: רבי עקיבא 

 5955חלקה/ות: , 9555גוש: 
 

 מטרות התכנית: 
 (.0א)א()95שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף  .5
מ"ר עפ"י סעיף  500הרחבת יח"ד קיימות עד  .5

 (.55א)א()95
שינוי בינוי ע"מ לאפשר הרחבה של קומה אחת  .9

 (.1א)א()95בלבד עפ"י סעיף 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בבניין הקיים יותרו השינויים הבאים: .5

 5-מ' )כולל בליטה( ל 0-קו בניין מזרחי מ .א
 מ'.

 (50%מ' ) 5.5-מ' ל 9-קווי בניין צידיים מ .ב
מ' מעבר לקו הבניין  5.10סוכות ברוחב  .ג

 הדרומי שבתכנית זו.
הרחבת יח"ד קיימות במסגרת קווי הבניין  .ד

מ"ר )שטח כולל( לכל  500 -המותרים עד ל
 יח"ד.

, וזאת 0הרחבה של קומה אחת מתוך  .ה
 /אגפים. 501בשינוי מהוראות תכנית בב/מק/

הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה,  .5
י עיצוב, שיפוץ המבנה עפ"י הצורך לרבות לגב

 ופיתוח המגרש.
כל ההוראות של התכניות התקפות שלא שונו  .9

 בתכנית זו יישארו בתוקף.
לא תותר חלוקה או תוספת יח"ד וזו תהיה סטייה  .0

 ניכרת.
לא תותר העברה של שטח שלא נוצל לדירה ו/או  .1

 קומה אחרת בבניין.
 .לרעידות אדמה 059ההרחבות יהיו עפ"י ת.י.  .9
במקרה של בניית הרחבה בקומה אחת בלבד  .5

, יש לקבל הסכמה של בעל הדירה 0מתוך 
בקומה שמתחתיו, או לפרסם הקלה עפ"י הוראות 

 /אגפים.501תכנית בב/מק/
לא תותר כל בליטה, לרבות סוכות, מעבר לקו  .9

 הבניין המזרחי.
 אם הבניין הקיים ייהרס, קווי הבנין יחזרו לקדמותן. .8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 7207ובילקוט הפרסומים מספר  9201..2.2.

 .  05.00.5051, בתאריך 0915
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, בני ברק, 55לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 

, ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל 09-1559095טל' 
כל , , תל אביב.551הממשלה, דרך בגין  יב, קרייתאב

מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 האמורים פתוחים לקהל. 

 

 חנוך זייברט
 יו"ר הועדה המקומית 

 בני ברק לתכנון ולבנייה
 

 
 מרחב תכנון מקומי חולון

 ':הודעה בדבר הפקדת תכנית מקומית מפורטת מס
2927292-121 

 , 449רח' עמק דותן – 041שם התכנית: ח/מק/
 שינוי קו בנין

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

לתכנון ובניה חולון מופקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 
, שינוי 540רח' עמק דותן  509ח/מק/ 101-0585858

   .   09 -תשריט  08 -ראותקו בניין. גרסת: הו
 ללא איחוד וחלוקהאיחוד וחלוקה: 

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית:  סוג היחס:

 50/ד/50תמ"א    כפיפות
  99תמ"א    כפיפות
 /א5/99תמ"א    כפיפות
 5/99תמ"א    כפיפות
 9/99תמ"א    כפיפות
 5/0תמ"א/   כפיפות
 5ח/   כפיפות
 51/5ח/   כפיפות
 59/5ח/   כפיפות
 0/5ח/   כפיפות
 9/5ח/   כפיפות

 /א509ח/   שינוי
  9/00/59        שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
 540עמק דותן  :רחוב, ישוב: חולון 

 

 גושים וחלקות:
 90חלקה  5905גוש 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי קו בנין לצורך קיבוע קו בנין קדמי ובניית מרפסות
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 עיקרי הוראות התכנית:
מ'  0.9מ' עבור הבניין ו  5.5מ' ל  1שינוי קו בנין קדמי מ 

 עבור מרפסות
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט 

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

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 חולון , 19רח' ויצמן חולון, מחלקת ממ"ש, 
. קבלת קהל בועדה המקומית בימים 09-1055555

וביום ג בין השעות  9.90-55.90א,ב,ד,ה  בין השעות 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי . 59.00-59.00

הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך 
 . 95055תל אביב יפו  551בגין 

 

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

  5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 זוהר נוימרק
 משנה היו"ר ועדת 

 חולון בנייהלתכנון ול
 
 

 מרחב תכנון מקומי קרית אונו
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 021בנין  הסדרת חניה תת קרקעית -02.4-121..2 
 שאול המלך -

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

אונו, ובמשרדי הועדה המחוזית  לתכנון ולבניה קרית
לתכנון ובניה מחוז תל אביב, מופקדת תוכנית מפורטת 

הסדרת חניה תת קרקעית בנין  - 109-0995890מספר 
 שאול המלך.  - 509

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 050, קא/005קא/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
לך, הרוגי שאול המ רשות מקומית: קרית אונו. רחובות:

 מלכות בבל 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
  99-95,590,  59, 95, 59-50מחלקה:  9085גוש:   

  חלקי חלקות
 חלקי חלקות  58מחלקה:    9089גוש:   

 עיקרי הוראות התכנית: 
החלפת והעברת שטחי בניה לחניונים תת קרקעים 

 ממגרש למגרש ע"י:
 

וללא  . אחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים5
שינוי בסה"כ השטחים ביעודים השונים לצורך 

במגרש המיועד לשצ"פ לשטח  החלפה בין שטח
 במגרש המיועד לשפ"פ.

. שינוי חלוקת שטחי הבניה מבלי לשנות את סך 5
מ"ר   189השטח הכולל המותר לבניה. העברת 

)במצב  a 505קרקעיים ממגרש  שטחי שירות תת
 . 5005במגש  המאושר( לצרכי החניון התת קרקעי

. קביעת זיקת מעבר לכלל הציבור במפלס הקרקע 9
 .5005 -ו 5005בשפפי"ם 

 

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
 05הועדה המקומית לתכנון ובניה  אונו, רח' יצחק רבין 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה  קרית אונו.
אביב , -תל 551המחוזית )כתובת: דרך מנחם בגין 

 (. 09-5995190טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
בלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב פרוט הנמקות ו

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

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

 ישראל גל
 יו"ר הועדה המקומית 

 קרית אונו לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון
 מפורטת מספרהודעה בדבר הפקדת תכנית 

 2012719-11. 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

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

אביב מופקדת תכנית מפורטת  -לתכנון ובניה מחוז תל
 . 119-0590595מספר 

  המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  9/ א /  959רש /  שינוי   

  5000רש / מק /  כפיפות   
 0/ ב /  90תמא /  כפיפות   

 

 השטחים הכלולים בתכנית: 
 11990.000      שטח התוכנית: 

 585, 9, חלקות 9909גוש  90, 58חלקות   -מזרח ב
 ותחנת הדלק, 5דרך ארצית מס'  -, במערב9901בגוש 

הסינמה סיטי  ומתחם 9909גוש  99חלקה  -בדרום 
 9901בגוש  0חלקה  -והרב מכר, בצפון 

  גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם  555עד:   555מחלקה:   9901גוש:  
 שלם  555עד:   555מחלקה:   9901גוש:  
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 שלם  550עד:   550מחלקה:   9901גוש:  
 שלם  559עד:   559מחלקה:   9901גוש:  
 חלקי  559עד:   559מחלקה:   9901גוש:  
 חלקי  550עד:   550מחלקה:   9901גוש:  
 חלקי 551עד:   551מחלקה:   9901גוש:  

 

 מטרות התכנית: 
איחוד וחלוקת מבננים והקצאת מגרשים לבעלי זכויות 
ע"מ לאפשר הקמת פרוייקט תעסוקה ומסחר, הרחבת 

 דרך ושינוי מיקום השצ"פ. 
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לצורך שינויים  .א

 תנועתיים ושינוי מיקום השצ"פ 
 תוך שמירה על מאזן שטחי יעודי הקרקע.  

שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית  .ב
, ע"י הקטנת שטח התעסוקה, 9-א 959רש/

, מבלי לשנות את 10%-והגדלת שטח המסחר ב
א 95סעיף  סך כל שטח הבניה הכולל המותר )מכח

 (. 9)א( )
מ"ר לשימושי מסחר  5,000תוספת זכויות בסך  .ג

 (. 59א )א( )95מכח סעיף 
מתן אפשרות לשימוש למסחר בקומת מרתף וכן  .ד

 בקומות קרקע, א', ב'. 
מ'  5.1 -מ' ל 1.0 -שינוי בקו בניין קדמי מזרחי מ .ה

 ((. 0א )א( )95)מכח הסעיף 
משטח  50% -ל 10% -שינוי תכסית הבנייה מ .ו

 ((. 0א )א( )95המגרש )מכח הסעיף 
ק"ק 4 -קביעת מספר קומות כולל ל .ז

4 מתקנים. במידה ויוסרו מגבלות הגובה בגין  9
משהב"ט ושדה תעופה דב, יותר לרכז את זכויות 

 -הבנייה של שימוש המשרדים במגדלים בני עד ל
 א((. 0א )א( )95קומות )מכח הסעיף  10

 קומות מרתף.  0 -ל 9 -שינוי מס' קומות מרתף מ .ח
מ' )מכח  9.0 -שינוי גובה קומת מרתף עליונה ל .ט

 א((. 0א )א( )95הסעיף  ( ומכח 1א )א( )95הסעיף 
מ'  5.1קביעת זיקת הנאה להולכי רגל ברוחב של  .י

לאורך החזית המזרחית של המתחם, זיקת הנאה 
מ' לאורך החזית הדרומית, זיקת הנאה של  1.0של 
א 95)מכח הסעיף מ' לאורך החזית הצפונית  1.0

 ((. 58)א( )
ד' )מכח הסעיף  5.1-שינוי גודל מגרש מינימלי ל כ.  

 ((. 5א )א( )95
 

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 
יום ממועד פירסומה של  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

 ם בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בין הפרסומי
הועדה המקומית לתכנון ובניה, רמת השרון, שד' 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה , 05ביאליק 
 טל': , אביב-תל 551המחוזית )כתובת: מנחם בגין 

09-5995190) 
 

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 
 

 טל עזגד
 יו"ר הועדה המקומית 

 רמת השרון יהלתכנון ולבני
 
 

  מחוז  חיפה
 

 מרחב תכנון מקומי חדרה
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

2911111-.29 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

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

-905ובניה מחוז חיפה, מופקדת תכנית מפורטת מספר 
 ארז חכימי.  -שינוי הוראות בנייה  - 0511991

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 .5050, חד/950חד/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רחוב דורי יעקב., רשות מקומית: חדרה

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 95חלקות במלואן:  50008גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לפי  59א)א( ס"ק 95שינוי באחוזי בניה עפ"י סעיף  א. 

 ה.ילחוק התכנון והבני 505תיקון 
( לחוק 8א)א()95קרקע עפ"י סעיף  שינוי בתכסית  ב.

 ה.יהתכנון והבני
( לחוק 9א)א )95שינוי במס' יח"ד עפ"י סעיף  ג. 

 יה.יהתכנון והבנ
(,לחוק התכנון 0א)א()95שינוי בקווי בנין עפ"י סעיף   ד.

 ה.יוהבני
עפ"י  קומה עליונה,-ביח"ד-בניית מחסן על מרפסת  ה.

 (לחוק התכנון והבניה. 1א)א()95סעיף 
 

 עיקרי התכנית:
מ"ר=  585מ"ר,  10תוספת -שינוי באחוזי בניה א. 

במצב  19.19%מ"ר= 905 -במצב מאושר ל 10%
 מוצע.

-במצב מאושר ל 90% -שינוי בתכסית קרקע מ ב. 
 במצב מוצע. 05%

יח"ד 9-יח"ד במצב מאושרל 5-שינוי במס' יח"ד מ ג. 
 במצב מוצע.

 שינוי בקווי בנין: ד. 
במצב  1.00-במצב מאושר ל מ' 9-ק.ב אחורי מ

 מוצע.
 5.99 -מ' במצב מאושר ל 9.51 -ק.ב צידי מזרחי מ

 מ' במצב מוצע.
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מ'  9 -במצב מאושר ל 9.51 -ק.ב צידי מערבי מ
 במצב מוצע.

 קומה עליונה. -בניית מחסן על מרפסת ביח"ד  ה. 
  

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
וחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, המשרדים האמורים פת

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

יום ממועד פרסומה  90התנגדות תוך  אתרשאי להגיש 
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 

 8יפה למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, רח' הלל 
העתק ההתנגדות יומצא  .00-9909505חדרה, טלפון: 

 בנין 51שד הפלי"ם למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: 
 (.00-9999055, טלפון: ב', חיפה

 

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 

 

 צביקה גנדלמן
 יו"ר הועדה המקומית 

 הדרח לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 2004171-.11 
לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת  5891 -והבניה תשכ"ה
 המהווה שינוי לתוכניות הבאות:  911-0550959מספר 

 שינוי לתכנית:
 900מכ /  
 / א 900מכ /  
 0/ ב /  90תמ"א /  
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
 רכסיםישוב: 

 חלקי/שלם: חלקי   55500גוש:    
  058עד:       058מחלקה:    

 חלקי/שלם:  שלם
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי הוראות בינוי המאפשרות הקמת מחסנים  .5

מ"ר לכל יח"ד בחצר  59בשטח שאינו עולה על 
 95ומנותקים מהמבנה העיקרי לפי סעיפים 

 ( לחוק התו"ב. 8א)א() 95 -( ו1א)א()
. שינוי הוראות בניה לגבי קווי בניין מותרים ללא 5

 הוספת זכויות בניה לזכויות המאושרות בתכניות 
( לחוק התו"ב, 0א)א() 95קודמות, לפי סעיף 

 כדלקמן: 
-)ממערב( מ 059שינוי קו בניין לכיוון חלקה  .א

 מ'.  0.00 -מ' ל 9.0
 

מתן אפשרות להקמת המחסנים בתוך קווי  ב. 
( 059הבניין או בתוך מרווח אחורי )לכיוון חל' 

 מ'.  0.00בניין  עד קו 
 הסדרת הבינוי הקיים, תוך מתן אפשרות להקמת 

 מחסנים בחצר במנותק מהמבנה העיקרי.  
 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
עמוד  9895ובילקוט הפרסומים מספר  09/05/5051

9999 . 
 

התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, מגדל 5רח' כורי , ולבניה מורדות הכרמל לתכנון

ובמשרדי הועדה  009959589טלפון :  ,, חיפההנביאים
ב' חיפה,  51המחוזית, מחוז חיפה, כתובת: פלי"ם 

כל המעוניין רשאי לעיין בה  .00-9999009טלפון : 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 לרבות צפייה במסמכי התוכנית באתר משרד הפנים 
 

 סמי מלול
 יו"ר הועדה המקומית 

 כרמלהמורדות  לתכנון ולבנייה
 
 

 הועדה לתכנון ובניה קריות
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 .19-29212.1 
לחוק התכנון  98הודעה בהתאם לסעיף נמסרת בזו 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ובניה קריות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

-915מספר  ובניה חיפה, מופקדת תכנית מפורטת
0589891. 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
  009שינוי   ק/
 /ד 009שינוי   ק/
 915-0505880כפיפות   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קרית מוצקיןרשות מקומית: 

 , קרית מוצקין כורדני כתובת:
 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 בשלמות 505עד:   505מחלקה:   50059גוש: 
 בשלמות 505עד:   505מחלקה:   50059גוש: 
 בשלמות 509עד:   509מחלקה:   50059גוש: 
 בשלמות 501עד:   501מחלקה:   50059גוש: 
 בשלמות 509עד:   509מחלקה:   50059גוש: 
 חלקי 500עד:   500מחלקה:   50059גוש: 
 בשלמות 959עד:   959מחלקה:   50059גוש: 
 בשלמות 959עד:   959מחלקה:   50059גוש: 
 בשלמות 958עד:   958מחלקה:   50059גוש: 
 חלקי 955עד:   955מחלקה:   50059גוש: 
 חלקי 999עד:   999מחלקה:   50059גוש: 
 חלקי 909עד:   909מחלקה:   50059גוש: 
 חלקי 885עד:   885מחלקה:   50059גוש: 
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 מטרת התכנית:
 009בתכנית ק/ 008-059שינוי הוראות בינוי למגרשים 

 כורדני 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
סעיף  009שינוי הוראות הדירוג הקבועות בתכנית ק/

5.9.5: 
 ביטול הצורך בדירוג לכיוון הדרך . 5
שינוי אופן הדירוג לכיוון דרום/מזרח, הפונה לשצ"פ  . 5

 והמגורים
 

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

כל  ILWWW.VKRAYOT.CO.של הועדה בכתובת 
מעוניין בקרקע בבנין או בכל פרט תיכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סע' 
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים  ממועד פירסומה

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה 
 קרית מוצקין, טלפון:  0קריות, רח' הגדוד העברי 

, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 00-9551585
, חיפה, 51הועדה המחוזית חיפה, כתובת: רח' פל ים 

 .00-9959555טלפון: 
 

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

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

 יוסי אזריאל
 יו"ר הועדה המקומית 

 קריות לתכנון ולבנייה
 
 

 המרחבית לתכנון ובניה השומרוןהוועדה 
מס'  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

2911199-.1. 
  422שינוי קווי בניין בתכנית ש/שם התכנית: 

 בת באור עקיבא
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הוועדה המקומית 5891–והבניה, התשכ"ה
לתכנון ולבניה השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית 

 לתכנון ובניה מחוז חיפה 
ועדה מקומית, לפי   –מוסד התכנון המוסמך להפקיד התכנית 

 א )א( 95 סעיף
 

 כתובות שבהן חלה התכנית:
 אור עקיבא –אזור:  התעשייה הצפוני 

 

 גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
 9שלם,  1עד:  1 חלקי, 0עד:  0: מחלקה 50500גוש: 
עד:  59 חלקי 59עד:  59חלקי,  5עד:  5שלם,  9עד: 

 חלקי 91עד:  91חלקי,  99עד:  99חלקי,  59
 
 

 9חלקי,  5עד:  5חלקי,  9עד:  9מחלקה:  50505גוש: 
עד:  55 שלם 50עד:  50שלם,  8עד:  8שלם,  9עד: 

עד:  50שלם,  59עד:  59שלם,  55עד:  55שלם,  55
עד:  55שלם,  59עד:  59 שלם 51עד:  51שלם,  50
עד:  10שלם,  58עד:  58שלם,  59עד:  59חלקי,  55
עד:  95לקי, ח 15עד:  15חלקי,  11עד:  11שלם  10
עד:  99 חלקי 95עד:  95חלקי,  99עד:  99חלקי,  95
 שלם 50עד:  50חלקי,  99

 יחלק 99עד:  99מחלקה:  50159גוש: 
 שלם 8עד:  8מחלקה:  50959גוש: 
 חלקי 85עד:  85חלקי,  85עד:  85מחלקה:  55955גוש: 
 שלם 50עד:    50מחלקה:    55950גוש: 

 

 שטח התכנית בדונם: 
980.591 

 

 :יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
 / בת 080כנית :ש / מס' ת סוג יחס: שינוי

 

 מטרת התכנית
ותיקוניה  080כנית ש/בתחום תקדמי הקטנת קו 
במקום המסומן בכל הרוזטות שבתחום  1וקביעתו עד 

(. )הוראה זו לא 0א)א( ס.ק.)95התוכנית. עפ"י סעיף 
מ בתוכנית  1-תחול מקום שבו נקבע קו בנין פחות מ

התקיפה( קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר לפי 
  1א)א( ס.ק  95סעיף 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 080קו הבניין הקדמי לדרכים מאושרות בתחום ש/

 מ . 1ושינוייה יהיה עד 
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה .

 

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

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

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

. העתק ההתנגדות 00-9901155, זכרון יעקב טל': 10
ד' הפלי"ם יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: ש

 (. 00-9999009חיפה, 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 

יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבנ
 . כל5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 האמורים פתוחים לקהל.  

 

 ארנון גלעדי
 יו"ר הועדה המקומית 

 השומרון לתכנון ולבנייה
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  מחוז  מרכז
 

 השרון-הודמרחב תכנון מקומי 
 .2927741-49מספר  הודעה בדבר הפקדת תכנית

 10/א/07/122הר/מק/–התוכנית נקראת 
לחוק התכנון  98הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזאת 

כי במשרדי הועדה המקומית  ,5891בניה התשכ"ה וה
כנית הנקראת השרון מופקדת ת-כנון ובניה הודלת

 .059-0505509תכנית מספר  
 המהווה שינוי לתוכניות הבאות: 

 .0/א/55/900,הר/9/905,הר/5/905הר/
 

  השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
 595 חלקה: , 9915 גוש:

 עמל.-א' שכונת גיל 8כתובת: רח' מבצע קדש 
 

 מטרות התוכנית:
 תוספת אחוזי בנייה. .5
 קביעת הוראות בנייה וקווי בנין. .5

 

 עיקרי הוראות התוכנית:
ע"פ סעיף  10%-ל 51% -הגדלת אחוזי הבניה מ .5

 (.5( )א5א )א 95
 5.00-מ' ל 9.0-שינוי בקו בניין צדדי מערבי מ .5

 לחוק. 0א )א(  95ע"פ סעיף  לבנייה קיימת בלבד
 95מ' ע"פ סעיף  1-מ' ל 9-שינוי בקו בנין אחורי מ .9

 לחוק. 0א )א( 
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות 
כל המעוניין  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר והרואה את 
אי לכך על פי עצמו נפגע על ידי התוכנית, וכן כל הזכ

יום  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך  500סעיף 
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 01591השרון -הוד  59השרון" רחוב בן גמלא -"הוד
העתק ההתנגדות יומצא  .08 – 5518999טלפון:  

כנון ובניה מחוז מרכז, למשרדי הועדה המחוזית לת
 .   09 -8599000, רמלה, טלפון:  85רחוב הרצל 

 

 ההתנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית 

 .5898י עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות וסדר
 
 

 השרון-הודמרחב תכנון מקומי 
 14/  41.מק / הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת הר/

לחוק  555נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 
בדבר אישור התוכנית  5891 -התכנון והבניה התשכ"ה 

 . 50/909/א והר/50/909המהווה שינוי לתוכניות הר/
 

 ומיקומם: השטחים הכלולים בתוכנית
 505חלקה :, 9150גוש: 

  השרון.-, נווה נאמן הוד 9כתובת : רח' המכבים 
 

 מטרות התוכנית:
 .0א )א(  95שינוי קו בניין אחורי וצדדי לפי סעיף  .5
א  95קביעת זיקת מעבר ליח"ד אחורית לפי סעיף  .5

 .58)א( 
 

 עיקרי הוראות התוכנית:
 מ'. 50 -מ' ל 10-מ שינוי קו בניין אחורי לדרך רמתיים .5
מ' למעט  9.0-מ' ל 0.0-שינוי קו בניין צדדי צפוני מ .5

 9קו בניין לקומה א' יהיה  מ'. 0בתחום זיקת מעבר 
 מ' כמסומן בתשריט.

-ל 0.0-מ' ומ 9.0-ל 0.0-שינוי קו בניין דרומי מ .9
 לבית קיים כמסומן בתשריט. 5.81

 קביעת זיקת מעבר ליח"ד אחוריות. .0
 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתון האחרון 
ובילקוט הפרסומים מס'  50.9.50צומת השרון בתאריך 

 .50.5.50בתאריך  ,5089עמוד  ,9901
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
וכן  09-8599000רמלה טלפון:  85מרכז רחוב הרצל 

במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון 
כל  .08-5518999הוד השרון טלפון:  59חוב בן גמלא ר

המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 חי אדיב
 יו"ר הועדה המקומית 

 הוד השרון לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת  

 2.2219.-421 
לחוק התכנון  98בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

, כי במשרדי הוועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
סבא, ובמשרדי הועדה המחוזית -לתכנון ולבניה כפר

לתכנון ובניה מחוז מרכז, מופקדת תכנית שינוי מתאר 
 .001-0908959מספר 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: כפר סבא

 , כפר סבא9רניחובסקי  מס' בית: רחוב: טש
 

 גושים וחלקות: 
 חלקי  חלקי/שלם:, 550 חלקה:, 9055 גוש:

 

 מטרות התכנית:
מטרת התכנית היא לשפר את  צורת המגרש, לצורך 
בניה ציבורית, על ידי איחוד וחלוקה ללא שינוי בגודל 

 עודי הקרקע. יי
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 95התכנית מציעה חילופי שטחים לפי סעיף  . 5

, בין יעוד דרך ליעוד למבני ציבור, כך שאין 5א)א(
 יעודי הקרקע ע"פ הפירוט הבא: ישינוי בגודל 

במצב מוצע, במקום יעוד דרך  50א. תא שטח 
 יהיה שטח למבני ציבור. 

 



1057 ילקוט הפרסומים 7142, כ"ט בחשוון התשע"ו, 11.11.2015 

במצב מוצע, במקום יעוד שטח  55ב. תא שטח 
  למבני ציבור יהיה ביעוד דרך.

ביעוד שטח למבני ציבור, נשאר  55ג. תא שטח 
 ללא שינוי. 

אין שינוי בזכויות הבנייה, וכל הוראות בינוי והוראות  . 5
 להיתר על פי תכניות מאושרות. 

 

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

-www.kfar.האינטרנט של הועדה המקומית 
saba.muni.il ,ין או בכל פרט יכל מעוניין בקרקע, בבנ

תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן, 
לחוק, רשאי להגיש  500כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של ההודעה  90התנגדות תוך 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 

כתובת:  ויצמן  ובנייה, )לידי מח' תכנון( המקומית לתכנון
. העתק התנגדות 08-5908555, כפר סבא, טלפון: 595

יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: שד' הרצל 
 (. 09-8550550, רמלה, טלפון: 85

 

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

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

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

 יהודה בן חמו
 יו"ר הועדה המקומית 

 כפר סבאלתכנון ולבנייה 
 
 

 מרחב תכנון מקומי נתניה
תכנית מתאר מקומית  הודעה בדבר אישור

 2091.02-421  מספר
 מכלוף - 712/.4נת/מק/

לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 5891 -והבנייה, תשכ"ה 

המהווה שינוי לתוכניות  009-0551950מקומית מספר 
 הבאות:

 

 שינוי לתוכנית 
 000/5שינוי נת/
 510/9שינוי נת/
 510שינוי נת/
 /א510שינוי נת/

 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
 נתניה. -רשות מקומית 

  שכונה: קריית השרון  95 דרך דגניה רחוב:
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 1חלקות במלואן:  8801גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ( ,9א )א( )95יח"ד עפ"י סעיף  5א. תוספת 
 (.9)א()א95שטחי מסחר למגורים עפ"י סעיף ב. המרת 

משטח  59%תוספת בנייה למגורים בהיקף  של ג. 
 (.5()א()5(: )5)אא)א(95, העיקרי המותר ע"י סעיף

 (.1א )א(  95ד. שינוי לבינוי עפ"י סעיף 
קומות ע"ג קומת  8-קומות ע"ע ל 9-ה. תוספת קומות מ

 א0א )א( סעיף קטן 95כניסה עפ"י סעיף 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, בעמוד  9895ובילקוט הפרסומים מספר  59/55/5050

 .09/05/5051, בתאריך 9905
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 לתכנון ובניה ועדה מקומית לתכנון ובניה

 08-9909550, אזה"ת ק. ספיר, נתניה, טלפון: 9הצורן 
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז מרכז, כתובת: רח' 

כל המעוניין  .09-8599000ה, טלפון: , רמל85מוצקין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 פתוחים לקהל.
 

 ש. שר
 משנההיו"ר ועדת 

 נתניה לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון
מספר  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

2911712-407 
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 תכנית מתאר 

 90שינוי תבע מגרש  - 055-0511590מקומית מספר 
 . 59/5090שד/מק/ -כפר מעש 

 שינוי לתכניות הבאות: המהווה 
 509שינוי משמ/

 5/5090שינוי שד/
 5090שינוי שד/
 50/5090שינוי שד/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: דרום השרון

 מע"ש האורנים, 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 בשלמות 90עד:    90מחלקה:    9555גוש:   

 

 מטרות התכנית: 
 0א)א( 95סעיף  קביעת קווי בניין לפי .5
 95תוספת שטחי שירות מתחת לקרקע לפי סעיף  .5

 .51א )א( 
 .55א )א(  95תוספת שטח עיקרי לפי סעיף  .9

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 קביעת קווי בניין: .5

 :005בתא שטח -
 מ'. 1 -קו בניין קידמי צפוני 

 מ'. 0.1 -קו בניין קידמי מערבי 
 מ'. 59.0  -מזרחי  קו בניין צידי
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מ' במקום בו  5.9מ' ) 0 -קו בניין צידי דרומי 
 יש בית קיים(.

 :005בתא שטח -
 מ'(. 58מ' )במקום  1 -קו בניין חזיתי 

 מ'. 9 -קו בניין צידי 
 מ'. 9 -קו בניין אחורי 

מ"ר  50 -תוספת שטחי שירות מתחת לקרקע  .5
 למגרש.

עיקרי לכל תא מ"ר שטח  10 -תוספת זכויות בניה .9
 שטח.

 

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 
ל יום ממועד פרסומה ש 90רשאי להגיש התנגדות תוך 

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

 , טלפון: 08801נוה ירק  100המועצה ת.ד. 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי , 09-8000190

, קרית הממשלה, 85הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 
 (. 09-8550550רמלה, טלפון: 

 

לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן  נגדות לתכניתהת
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 
 

 מוטי דלג'ו
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ובנייה דרום השרון
 
 

 השרון-מרחב תכנון מקומי חוף
 2.24021-420הודעה בדבר הפקדת תכנית 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
בדבר הפקדת תכנית מפורטת  5891והבניה התשכ"ה 

שינוי לתכנית מקומיות  005-0900589מקומית מספר 
 . 1/59חש/

 

 בשטח כלולים בתכנית ומיקומם:            
 חרוציםכפר 
 5חלקה: , 5989גוש: 

 מ"ר 599שטח התכנית: 
 

 עיקרי הוראת התכנית:
קביעת הנחיות והוראות בינוי להקמת בריכת שחיה  .א

פרטית בתחום התכנית, הכול ללא תוספת זכויות 
 בניה.

הבטחת תנאי בריאות ואיכות סביבה נאותים בעת  .ב
 הקמת בריכת השחייה.  

פרטית קביעת הוראות תפעול לבריכת השחייה ה .ג
על מנת למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד בתנאי 

 התברואה. 
 

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

יום  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאחרת בין הפרסומים 

למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, בעיתונים 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית.

 

התנגדות לתכנית תתקבל ולא תידון, אלא אם כן הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות וליווי תצהיר המאמת את 

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
  :טלפון 90880שפיים מיקוד השרון קיבוץ -חוף

, וכן במשרדי הועדה המחוזית ברמלה 08-8189101
ן רשאי י. כל המעוני09-8599000טלפון  85רחוב הרצל 

ובשעות שהמשרדים אמורים להיות  לעיין בה בימים
 פתוחים לקהל.

 

 אלי ברכה
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ובנייה חוף השרון
 
 

 השרון-מרחב תכנון מקומי לב
ודעה בדבר אישור תכנית מפורטת בסמכות ועדה ה

 מקומית
לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית  5891 –והבניה התשכ"ה 
המהווה שינוי לתכנית  90/55-5מפורטת מס' צש/מק/

 .55/55-5צש/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בני דרורמושב:  9505מגרש:  595חלקה:  5585גוש:

 

 עיקרי הוראות התוכנית:
 שינוי קווי בנין לחניות. .5
 שינוי קווי בנין למבנה עזר. .5
 מ"ר משטח עיקרי לשירות. 5.1ניוד שטח של  .9
 שינוי קווי בנין למבנה העיקרי. .0
 שינוי הוראות בניה בדבר מרתפים.  .1

 

 5099הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי.פ. מס' 
 .5515עמ' )התשע"ה(  59.05.5051ביום 

 

התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית וכן 
השרון וכל -במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה לב

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 ימי קבלת קהל בועדה  האמורים פתוחים לקהל.
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 : פוןטל, 55:90-09:90המקומית ב' ג' ה' בשעות 
08-5890500. 

 

 טובעמיר רי
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ובנייה לב השרון
 

 
 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
 2.90121-411 

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

 לתכנון ולבניה מצפה אפק, ובמשרדי הועדה המחוזית
מופקדת תכנית מפורטת   לתכנון ובניה מחוז מרכז,

 .5/1551, מק/011-0955101מספר 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

 .1551ממ/ -. שינוי 1058/ג, ממ/0/959ממ/ -כפיפות 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גני תקוהרשות מקומית: 

 רחוב: העמקים, המצפים, גני תקוה ישוב:
 

 לתכנית:גושים/ חלקות 
 585חלקות במלואן:  9550גוש: 

 

 מטרת התכנית:
-מגודל החלקה ל 50%הגדלת אחוזי שטח החנייה מ 

 מגודל החלקה.  90%
 

 עיקרי הוראות התכנית:
  משטח החלקה. 90% -ל 50%הגדלת שטח חניה מ 

 

, ובשעות כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים א,ג,ה
שבהם המשרדים האמורים פתוחים   9.00-55.00

לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין  90

רדי הועדה המקומית לתכנון הפרסומים בעיתונים, למש
 פתח תקווה, טלפון:  8ובניה, בן ציון גליס 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי , 09-8905015
, רמלה, טלפון: 85הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 

8599000- 09.) 
 

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

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

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

 משה פרץ
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ובנייה מצפה אפק
 
 
 
 

 מרחב תכנון מקומי קסם
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 2.99472-410 
 תוספת שטחי שירות תת קרקעייםשם תכנית:  

לחוק התכנון  555נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 
 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 

 .015-0955058מספר 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות:

  5008שינוי   ק/
 5/0כפיפות   תמא/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר ברארשות מקומית: 

 כפר בראישוב: 
     X  :955010קואורדינאטה 
 Y  :585019קואורדינאטה 

 

 ושים/ חלקות לתכנית:ג
 95-90, 5-5ח"ח   95חלקה  9995גוש  
 99, 5ח"ח   9999גוש  
, 59, 55, 55, 9, 5ח"ח    59, 9, 5חלקות  9998גוש  

59 ,95 ,90 ,91 
  95-99, 15, 15, 98, 51, 59-55חלקות  9985גוש  
, 10-09, 01-00, 99, 90, 55, 59, 50, 50, 59ח"ח  

15 ,19 ,19 ,19 ,95 ,98 
 18, 00, 05, 55, 8-9ח"ח   9989גוש  
 09ח"ח  9985גוש  

 

 טרות  התכנית:מ
 תוספת שטחי שירות תת קרקעיים. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקעיים בכל המגרשים תוספת שטחי שירות תת 

ובשטח שלא  5008שמיועדים לבניה בתחום תכנית ק/
יעלה על שטח המגרש או על כפל שטח התכסית 

 המותרת לבנייה במגרש על פי התכנית, לפי הגדול.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 5019ובילקוט פרסומים מספר  55/01/5051

9009  
הועדה המקומית נמצאת במשרדי  התכנית האמורה

, כפר 50רח' ע.אלכרים קאסם , לתכנון ובניה קסם
ובמשרדי הועדה , 09-8950505קאסם טלפון: 

, רמלה, טלפון: 85המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים  .09-8599000

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 

 אורית רישפי
 רחביתיו"ר הועדה המ

 קסםיה ילתכנון ובנ
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 מרחב תכנון מרחבי שרונים
 2094221-417הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת: 

 ב(941/  1-0)הצ / מק / 
לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת  , בדבר אישור5891-והבניה, תשכ"ה
 ב(501/  5-1/ מק /  )הצ 015-0550009מספר: 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  0/  5-1הצ / 
  500/  5-1הצ / 
 א 500/  5-1הצ / 
  51הצ / 
 / א  5-1הצ / 
  500/  5-1הצ / 
  01/  5-1הצ / 
 1/  5הצ / 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מונד-מ.מ. תל

 98   מס' בית:  הדקל רחוב:
  595, 555, 508חלקות:     5599גוש: 

 5595.000שטח התכנית :
 

 מטרת התכנית:
ללא  595חלוקה בהסכמה לשלוש מגרשים לחלקה 

 שינוי בזכויות בניה. 
 בהסכמה.  555-ו 508איחוד וחלוקה בחלקות 

תוספת יחידת דיור לתחום התכנית. משתי יחידות 
 מותרות לשלוש יח"ד. 

 . 00%-ל 90%-מ הגדלת תכסית
 

 עיקרי הוראות התכנית :
מגרשים עפ"י פרק ד' סעיף  9-ל 595חלוקת חלקה  א. 

לחוק. ללא שינוי בזכויות הבניה בסמכות ועדה  595
 ( לחוק.5א)א()95מקומית לפי סעיף 

בהסכמת  555-ו 508איחוד וחלוקה של חלקות  ב. 
הבעלים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק. ללא 

בסך השטחים. בסמכות ועדה מקומית לפי שינוי 
 ) לחוק.5א)א()95סעיף 

יח"ד, ללא הגדלת סך כל  9-ל 5-הגדלת מס' יח"ד מ ג.  
השטחים למטרות עיקריות ולמעט המצויין בסעיף 
ד' להלן בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 

 ( לחוק.9א)א()95
לתכנית שהופקדה לפני ספט'  9%תוספת של עד  ד. 

( 8א)א()95סעיף  דה מקומית לפיבסמכות וע 98
 לחוק.

, בסמכות ועדה 00%-ל 90%הגדלת תכסית מ:  ה. 
 ( לחוק.1א)א()95מקומית לפי סעיף 

 קביעת זכויות והוראות בניה. ו.  
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, התש"ס, 9859 מספר: ובילקוט הפרסומים: 50/50/50

 08/55/5050בתאריך:, 591עמוד: 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המרחבית 
ג' אזה"ת פולג, נתניה, 0לתכנון ולבניה שרונים הצורן 

ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז  08-9999055 טלפון:
, קרית הממשלה רמלה, 85המרכז, )כתובת: הרצל 

כל המעונין רשאי לעיין בה  (.09-8599000טלפון: 
 המשרדים האמורים פתוחים לקהל.בימים ובשעות ש

 

 דורון אוזן
 יו"ר הועדה המרחבית
 לתכנון ולבנייה שרונים

 
 

 מחוז  הצפון
 

 מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה בדבר הפקדת  תכנית מתאר מפורטת מספר  

2942929-927 
לחוק התכנון  98נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 5891 – והבניה, התשכ"ה
המקומית לתכנון ולבניה טבריה, ובמשרדי הועדה 

מופקדת תכנית  המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון,
 505-0508585מספר  מתאר מפורטת

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 צפון -5550ג /  שינוי

 50/595טה/מק/ כפיפות
 59תמא /  כפיפות

 

 ם:השטחים הכלולים בתוכנית ומקומ
 רשות מקומית: טבריה.

 

 גושים/ חלקות לתכנית:
    חלקי 98 חלקה: חלקי   51095 גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת קומה ללא שינוי באחוזי הבנייה.

 

 עיקרי הוראות התוכנית :
 תותר בניית קומת מרתף 
 קומות 9תותר בניה של  
 

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

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

פרסומים ה המאוחרת בין הפרסומה של ההודע
, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיתונים

, 00 – 9598159, טלפון: 109טבריה טבור הארץ ת.ד. 
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 

 (.00 – 9109109)כתובת: נצרת עלית, טלפון: 
 

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

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

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

 אליהו זיגדון
 יו"ר ועדת המשנה

 לתכנון ולבנייה טבריה
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 מרחב תכנון מקומי נהריה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 2971291-902 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

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

550-0559059 . 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

  50551שינוי לתוכנית   ג/
  9599שינוי לתוכנית   ג/
  915שינוי לתוכנית   ג/

 509שינוי לתוכנית   ג/במ/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 נהריהרשות מקומית: 

 נהריה 55כתובת : רח' סוקולוב 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 90, חלק חלקה 59חלקות:    59559גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 תוספת אחוזי בניה לרבות לגליזציה לבניה קיימת . 

 

כל המעוניין 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 פרסומה של  90ות תוך רשאי להגיש התנגד

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
, נהריה, 58נון ובניה, שד' הגעתון הועדה המקומית לתכ

. העתק ההתנגדות יומצא 00 -8958985טלפון: 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה 

 (. 00-9109109 נצרת עלית, טלפון:
 

לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן  התנגדות לתכנית
הוגשה בכתב בפרוט 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 נהריה
 מספר הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 2914271-902 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

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

550-0590051 . 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

  0055ת   ג/שינוי לתוכני
  9911שינוי לתוכנית   ג/
  9505שינוי לתוכנית   ג/

 

  91בהתאם לתוכנית   תמ"א 
 8/ 5בהתאם לתוכנית   תמ"מ 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 .9, 9, רחוב יסמין נהריהרשות מקומית: 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
  559,  551חלקות:   59505גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
ת איחוד חלקות, הגדלת צפיפות, הגדלת תכסית ותוספ

 יח"ד .  1שטחי שרות עבור הקמת בניין 
 

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

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
, נהריה, 58נון ובניה, שד' הגעתון הועדה המקומית לתכ

. העתק ההתנגדות יומצא 00 - 8958985טלפון: 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה 

 ( .00- 9109109, טלפון: )נצרת עלית
 

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

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

 ז'קי סבג
 הועדה המקומית יו"ר

 נהריהלתכנון ולבנייה 
 
 

 צפתמרחב תכנון מקומי 
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 

 .00צפ/מק/
נון לחוק התכ 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המקומית  ,5891-והבניה,תשכ"ה
  פרלתכנון ולבניה צפת, מופקדת תכנית מפורטת מס

 .559צפ / מק / 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

 55955כפיפות   ג / 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 9עד:     9מחלקה:     59098גוש: 
 שלם 0עד:     0מחלקה:     59098גוש: 

 

 מטרות התכנית:
 הגדלת אחוזי בניה

 שינוי קווי בנין
 

 עיקרי הוראות התכנית:
( 59מ"ר לפי סעיף קטן ) 10-הגדלת אחוזי הבנייה ב -א

 בנייה לא רוויה. 
 מ' עם פתחים.  5 -ללא פתחים ו 0 -שינוי קו בניין ל -ב
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 לכיוון הסמטה/רחוב.  0תותר בניית פתחים בקו  -ג
 . 90%תוספת שטחי שירות למטרות עיקריות  -ד

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
דים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין שהמשר

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

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

ת, רחוב למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה צפ
 פקס:  .00-9855091, צפת, טלפון: 10ירושלים 

00-9855055 . 
 

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

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

 אילן שוחט
 יו"ר הועדה המקומית

 צפתלתכנון ולבנייה 
 
 

 קצרין -מרחב תכנון מקומי 
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

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

לתכנון ולבניה קצרין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון מופקדת תכנית מפורטת "פארק 

המהווה , 550-0909859המשפחה, קצרין" שמספרה, 
 בתוקף. 59999ג/ בתוקף 50900שינוי ל: ג/

 

  השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
 מועצה מקומית קצרין.רשות מקומית: 

, דרומית לרחוב 58 -, חלקה: חלק מ505000גוש: 
 זוויתן.

 

הסדרת הוראות בנייה עבור הקמת  מטרת התוכנית:
 פארק משפחה. 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת הוראות בנייה לצרכי ציבור בשטח ציבורי פתוח, 
קביעת גובה מקסימלי לבנייה, קביעת שטח מקסימלי 

 וי קווי בניין. לבנייה, שינ
 

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

 

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

 90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500לפי סעיף 
ההודעה המאוחרת מבין ימים מיום פרסומה של 

הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 , קצרין, טלפון:59ולבנייה קצרין, שכתובתה: ת.ד.

00-9898990. 
 

המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה 
המחוזית, מחוז הצפון, שכתובתה: משרד הפנים, נצרת 

. התנגדות לתכנית לא 00-910109עלית, טלפון: 
תתקבל ולא תידון אלא אםכן הוגשה בכתב בפרוט 
הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 

 היא מסתמכת. 
 

 דימי אפרצב
 ומיתיו"ר הועדה המק
 קצריןלתכנון ולבנייה 

 
 

 קריית שמונה הועדה המקומית לתכנון ובניה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר: 

 01.9קש/מק/
לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  

בדבר אישור תכנית מפורטת , 5891-ה, התשכ"הוהבני
התכנית מהווה שינוי לתוכנית , 5995מספר: קש/מק/

 . 9085ג/מס' 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 59רחוב: עירית  שמונה-ישוב: קריית

מתכנית  50מגרש: , 5חלק מחלקה: , 59591גוש: 
 9085ג'/

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 9085שינוי בקוי בניין הקבועים בתכנית ג/

הגדלת מספר יחידות דיור במגרש ללא הגדלת סך כל 
 השטחים למטרות עיקריות

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך: 
בתאריך: ד' , 9195ובילקוט הפרסומים מספר:  0.0.50
 .5590עמוד:  1.5.59התשע"ג   בשבט

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 95שכתובתה: רחוב הרצל  לתכנון ובניה קריית שמונה,

 :טלפון ,55058, מיקוד: 5ד "יית שמונה תקר
וכן במשרדי הועדה המחוזית מחוז , 00-9809055

הצפון שכתובתה: משרד הפנים קריית הממשלה, נצרת 
כל , 00-9109109טלפון:  ,55000מיקוד:  עילית

המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 ניסים מלכה
 יו"ר הועדה המקומית

 קריית שמונהלתכנון ולבנייה 
 
 

 מרחב תכנון מקומי גולן
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

29127.1-902 
התכנון  לחוק 98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המקומית , 5891 –והבניה התשכ"ה 
לתכנון ובניה גולן מופקדת תכנית מפורטת מקומית 

לתכניות תכנית זו מהווה שינוי , 558-0590591מספר: 
 59595הבאות: ג/
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 השטחים הכלולים בתכנית וממוקמים:  
 ישוב:  נטור

 50ח"ח:   500000גוש: 
 

 עיקרי הוראות התכנית :
הארכת דרך ע"מ לאפשר גישה למבני ציבור , לפי  .א

 .5)א(א 95סעיף 
 (.5א א) 95המגרשים הסמוכים אליה ע"פ סעיף 

איחוד שלושה מגרשי מגורים ואירוח כפרי ע"פ  .ב
( והוספת מבנים במגרשים הנ"ל 5א א ) 95יף סע

 (.95א א ) 95ע"פ סעיף 
 (0א א ) 95שינוי קו בנין ע"פ סעיף  .ג

  .ד

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר 
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 

לחוק , רשאי להגיש התנגדות  500לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת  90תוך 

מבין הפרסומים בעיתונים , למשרדי הוועדה המקומית 
מועצה אזורית גולן ת.ד. לתכנון ובניה גולן שכתובתה: 

. המתנגד ימציא 00-9898555/5טל'   55800קצרין  59
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית, מחוז הצפון 

משרד הפנים קרית הממשלה נצרת עילית  שכתובתה:
 .00-9109109טל'  55155

 

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

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

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

 מרחב תכנון מקומי גולן
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 2.4.1..-902 
חוק התכנון ל 98נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המקומית  5891 –והבניה התשכ"ה 
לתכנון ובניה גולן מופקדת תכנית מפורטת מקומית 

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות , 558-0909199מספר: 
 ובכפיפות לתכנית: 5805ג/-ו 50085הבאות: ג/

 55955ג/נ
 

 השטחים הכלולים בתכנית וממוקמים:  
 ישוב:  רמת מגשימים

 50ח"ח:   500000: גוש
 

 עיקרי הוראות התכנית :
איחוד וחלוקה בין שטח מבני משק לשטח מלאכה  .א

 .5)א(א 95ותעשיה קלה, לפי סעיף 
הסטת דרך מאושרת ע"י אחוד וחלוקה עקב מבנה  .ב

 .5)א(א95קיים . לפי סעיף 
 הסדרת קווי בנין לפי הקיים. .ג

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר 
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין  90

לתכנון  הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית
 59ובניה גולן שכתובתה: מועצה אזורית גולן ת.ד. 

. המתנגד ימציא 00-9898555/5טל'   55800קצרין 
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית, מחוז הצפון 

משרד הפנים קרית הממשלה נצרת עילית  שכתובתה:
 .00-9109109טל'  55155

 

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

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

 מרחב תכנון מקומי גולן
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 2.179.1-902 
חוק התכנון ל 98בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה 

כי במשרדי הועדה המקומית , 5891 –והבניה התשכ"ה 
לתכנון ובניה גולן מופקדת תכנית מפורטת מקומית 

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות , 558-0915599מספר: 
 59595הבאות: ג/

 

 השטחים הכלולים בתכנית וממוקמים:  
 ישוב:  נטור

 50ח"ח:   500000גוש: 
 

 הוראות התכנית :עיקרי 
תוספת שטח למבנים ומוסדות לחינוך ע"פ סעיף  .א

לחוק התו"ב וקביעת קווי בניין לפי  9א)א(95
 א)א(95ס'

לצורך  50ומס'  1הארכת דרכים מאושרות מס'  .ב
 5גישה למתחם החינוך ולצורך גישה לדרך מס' 

( לחוק 5א)א()95שמדרום למתחם החינוך ע"פ 
 התו"ב.

( ע"פ 59איחוד וחלוקה של המגרש )תא שטח  .ג
 לחוק התו"ב 5א)א(95סעיף 

 קביעת שימושים מותרים  .ד
  .ה

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות 
כל מעוניין  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
המאוחרת מבין הפרסומים  ממועד פרסומה של ההודעה

, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן בעיתונים
  55800קצרין  59שכתובתה: מועצה אזורית גולן ת.ד. 

. המתנגד ימציא העתק התנגדותו 00-9898555/5טל' 
 זית , מחוז הצפון שכתובתה:למשרדי הועדה המחו

טל'  55155משרד הפנים קרית הממשלה נצרת עילית 
00-9109109. 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, 

 .5898 -כויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמ
 
 

 מרחב תכנון מקומי גולן
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 מושב יונתן  29114.7-902
חוק התכנון ל 555נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית מפורטת , 5891 –והבניה התשכ"ה 
תכנית זו מהווה שינוי , 558-0591095מקומית מספר: 
 55109ג/ לתכניות הבאות 

 

 : מושב יונתןשטחים הכלולים בתכנית וממוקמים בה
 8ח"ח: 505000גוש : , יונתן

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הסטת תוואי דרך ויצירת סובה ע"י איחוד וחלוקה   א.

באזור המשקי לצורך הרחבת מחלבה קיימת לפי 
 5א )א( 95סעיף 

 .0א )א) 95בנין לאורך הדרך לפי סעיף שינוי קווי   ב.
 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
האחרון( ובילקוט  )תאריך פרסום בעיתון58.5.51

 55.1.51התשע"ה בתאריך  5095הפרסומים מס' 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
-00טל:  55800שכתובתה: קצרין  לתכנון ובניה גולן,

וכן במשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון  9898555
-00שכתובתה: קרית הממשלה נצרת עלית טל: 

וכל המעוניין רשאי לעיין בה, בימים ובשעות  .9109109
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 אלי מלכה
 יו"ר הועדה המקומית

 גולןלתכנון ולבנייה 
 
 

 מקומי הגלבועמרחב תכנון 
 מפורטת מספר  כניתהודעה בדבר הפקדת שינוי לת

2912294-924 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

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

לתכנון ובניה מחוז צפון, מופקדת שינוי לת. מפורטת  
 . 500-0590050מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 50595שינוי   ג /  

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

 נעורהישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     55019גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
יח"ד בתוכנית  15 -כ 5א)א(95איחוד וחלוקה ע"פ סעיף 

    50595תואמות זכויות בניה ע"פ תוכנית ג/
כל המעוניין 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  90רשאי להגיש התנגדות תוך 

ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בי
ע מיקוד הועדה המקומית לתכנון ובניה, דואר נע גלבו

העתק ההתנגדות יומצא , 00 – 9199515טל':  59550
קרית כתובת: משרדי הועדה המחוזית מחוז צפון, ל

טלפון:  55000מיקוד: , נצרת עלית 181הממשלה ת.ד  
91091590-00 

 

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 
 

 עובד נור
 יו"ר הועדה המקומית

 יה הגלבועלתכנון ולבני
 
 

 מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

 4.0/00012מק/גמ/
וק התכנון לח 98נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המקומיות  , כי5891-והבניה, תשכ"ה
לתכנון ולבניה גליל מזרחי, ובמשרדי הועדה המחוזית 

מופקדת תכנית מס' לתכנון ובנייה מחוז צפון 
 .095/55510מק/גמ/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: מ.מ. מג'אר

 

 גושים חלקות לתכנית:
 55חלקות בחלקן: , )מוסדר( 51119גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
 ( לחוק.5א)א()95א. הרחבת דרך ע"פ סעיף 

 ( לחוק.0א)א()95ב. קביעה ושינוי קווי בניין ע"פ סעיף 
 ( לחוק.1א)א()95שינוי הוראות בדבר בינוי ע"פ סעיף ג. 

( 5א)א()95ד. הקטנת גודל מגרש מינימלי ע"פ סעיף 
 לחוק.

מ"ר ע"פ סעיף  5,000ה. תוספת זכויות בנייה של 
 ( לחוק.59א)א()95

 

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

בניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו , בבקרקע
 500נפגע על יד התכנית , וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
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מקומית לתכנון ובניה גליל בעיתונים, למשרדי הועדה ה
תבור טל' רב קווי כפר  151, מגדל השעון, ת.ד. מזרחי

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה  00-9555999
המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון )כתובת: קריית 

 (.00-9109109: נצרת עלית, טלפון 181ד "ממשלה תה
 

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

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

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

 אבי קרמפה
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה גליל מזרחי
 
 

 מרחב תכנון מקומי גליל עליון
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

2941141-91. 
לחוק התכנון  555נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
שינוי גאומטרי בין  –כפר בלום  – 519-0501109מספר 

 שטח תעשיה למבני משק.
 המהווה שינוי לתכניות הבאות:

  5519שינוי   ג/
  555שינוי   גע/מק/

 9/ב/90כפיפות   תמא/
 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 הגליל העליוןרשות מקומית: 

 כפר בלוםישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     59085גוש: 
 חלקי 0עד:     0מחלקה:     59085גוש: 
 חלקי 1עד:     1מחלקה:     59085גוש: 
 חלקי 55עד:    55מחלקה:    59085גוש: 
 חלקי 1עד:     1מחלקה:     59080גוש: 

 

 מטרות התכנית:
שינוי צורה גאומטרית של מגרש לתעשייה ע"י איחוד 
וחלוקה מחדש בהסכמה, קביעת גודל מגרש ושינוי קווי 

 בנין. 
 

 הוראות התכנית: 
 איחוד וחלוקה מחדש  בהסכמה.  .5
 שינוי קווי בנין.  .5
 דונם.  5-קביעת גודל מגרש מינימלי במבנה משק ל .9
הרחבת דרך ופריסתה מחדש לצורך יצירת נגישות  .0

 למגרש. 
 קביעת תכסית בניה. .1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
עמוד , 5598ובילקוט פרסומים מספר  50/09/5051

 .0/55/5051 , בתאריך899
 

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, 55500לתכנון ובניה, גליל עליון, ד.נ.  גליל עליון 

במשרדי הועדה המחוזית, מחוז  00-9959959טלפון: 
 .00-9109109צפון, קרית הממשלה נצרת עלית טלפון: 

כל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 האמורים פתוחים לקהל.

 
 

 ב תכנון מקומי גליל עליוןמרח
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

 2.01...-91. 
לחוק התכנון  555נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת                , בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
איחוד וחלוקת  –להבות הבשן  – 519-0951999מספר 

 סיעודי.בית  –שטחי תעסוקה ומבני ציבור 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות:

 59991שינוי   ג/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 הגליל העליוןרשות מקומית: 

 להבות הבשןישוב: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 5עד:     5מחלקה:     59588גוש: 
 חלקי 9עד:     9מחלקה:     59588גוש: 

 

 מטרות התכנית:
קיים ע"י איחוד וחלוקה של הרחבת מבנה סיעודי 

   שטחים ללא שינוי סה"כ גודלם. 
 הוראות התכנית: 

הסדרת צורה גאומטרית של מגרש תעסוקה ומבני  .5
ללא שינוי סה"כ  -ציבור ע"י אחוד וחלוקה ובהסכמה

 . 5א )א(95שטחים וזכויות בניה. לפי סעיף 
למגרש "תעסוקה ומבנים ומוסדות  שינוי תכסית .5

לפי  90% - 55.1% -( מ955ציבור" )תא שטח 
 . 8א )א( 95סעיף 

ניוד שטחים לבניה בתוך אותו יעוד קרקע בין תאי  .9
השטח )תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור( לתא 

 . 955שטח 
שינוי קווי בנין על פי מבנים קיימים בתאי שטח  .0

 . 0א(א )95. לפי סעיף  955-959,509-500
הקטנת גודל מגרש מינימלי  בשטח לתעסוקה,  .1

 . 5א )א(95מבנים ומוסדות ציבור לפי סעיף 
 מתן הנחיות בינוי והוראות בהתאם. .9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
עמוד , 5598ובילקוט פרסומים מספר  50/09/5051

 .0/55/5051 , בתאריך898
 

הועדה המקומית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי
, 55500לתכנון ובניה, גליל עליון, ד.נ.  גליל עליון 

במשרדי הועדה המחוזית, מחוז  00-9959959טלפון: 
 צפון, קרית הממשלה נצרת עלית טלפון: 
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.כל המעונין רשאי לעיין בה בימים 00-9109109
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 מובחר-בני בן
 יו"ר ועדת המשנה

 לתכנון ולבנייה גליל עליון
 
 

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה 

 2912.42-917המקומית מספר 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המקומית , כי במשרדי 5891 -והבניה, תשכ"ה 
מבוא העמקים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה 

לתכנון ובניה מחוז צפון מופקדת תכנית בסמכות הועדה 
 . 515-0598900המקומית מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:  
  9091ג / 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 ישוב: משהד

 

 גושים / חלקות לתכנית: 
   חלקי 55עד:    55מחלקה:    55098גוש: 
  חלקי 51עד:    51מחלקה:    55098גוש: 

 

     עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים    

 שינוי בגובה מבנה מותר    
 שינוי בקווי בניה לפי סעיף מבנים קיימים  

 

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

אה את עצמו נפגע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרו
לחוק,  500כל הזכאי לכך על פי סעיף ע"י התכנית וכן 

ימים ממועד פרסומה  90רשאי להגיש התנגדות תוך 
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, 

"מבוא די הועדה המקומית לתכנון ולבניה למשר
עלית טלפון:  , נצרת 1העמקים"  כתובת: רח' ציפורן 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה  00-9099191
נצרת  58המחוזית, מחוז צפון כתובת: רח' מעלה יצחק 

 . 00-9109109עלית, טל': 
 

לחוק התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

לתקנות  העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 -התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות( תשמ"ט

5898 . 
 
 

 קיםמבוא העממרחב תכנון מקומי 
הודעה בדבר אישור תכנית בסמכות הועדה המקומית 

 021/  1111/ מעמק /  1מספר 
לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית בסמכות 5891-והבניה, תשכ"ה
 . 509/  9199/ מעמק /  9הועדה המקומית מספר 

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
  9199ג / 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 ישוב: כפר כנא

 

 גושים / חלקות לתכנית: 
  חלקי 59עד:    55מחלקה:    55998גוש: 
 חלקי 15עד:    15מחלקה:    55998גוש: 

 

     עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בקווי בניין לפי קו אדום מקווקו בתשריט.     -
 שינוי תכסית קרקע.     -
 חלוקת מגרש לשני מגרשים בהסכמה.     -
 שינוי בגודל מגרש מינימלי.     -
בר כלי רכב, הולכי רגל זיקת הנאה למעקביעת  -

 ותשתיות.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
,  עמוד 9958ובילקוט פרסומים מספר  00/05/5050

 . 05/05/5050, בתאריך 9155
 

קומית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המ
, 1כתובת: רח' ציפורן , לתכנון ובניה מבוא העמקים

, ובמשרדי הועדה 00-9099191עילית. טלפון: נצרת 
נצרת  58מחוז צפון כתובת: רח' מעלה יצחק  המחוזית,

ין רשאי לעיין בה יכל המעונ .00-9109109עלית,  טל': 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 

 דאוד חאתם
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
 
 

 מחוז הדרום
 

 מרחב תכנון מקומי אילת
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 

2911111-129 
, לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 -והבניה , תשכ"ה 
אילת מופקדת תכנית  ב"ש ובמשרדי הועדה המקומית

על תכנית זו חלות כל , 905-0599999מפורטת מס'  
, למעט השינויים 55/550/09/5תכנית מס'  הוראות

 הכלולים בתכנית זו.
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 מ"ר. 5,955 

, 00008, גוש 99אילת, שכונת המאפיה, רח' האלמוגים 
 .59 -ו 55, 550ח"ח 

              בתיה חץ.המבקש:  
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
מאושר: קו בנין צפוני  שינוי בקווי בנין עפ"י תשריט

 מ'. 0ומזרחי 
 מ'. 1קו בנין מערבי ודרומי 
 מ'. 0מוצע   : קו בנין צפוני 

 מ' )עפ"י  תשריט(. 0-0קו בנין מזרחי 
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 מ' )עפ"י תשריט(. 0-9קו בנין דרומי מערבי 
 , "שינוי קו בנין הקבוע בתכנית".0א)א(95עפ"י סעיף 

 

בשעות כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ו
כל המעוניין  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את בקרקע
לכך על פי סעיף  עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי

ימים ממועד  90לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך  500
בין הפרסומים  פרסומה של ההודעה המאוחרת

רח'  -כתובת מקומית אילת.בעיתונים, למשרדי הועדה  
 .09-9995550אילת טלפון:   50חטיבת הנגב , ת.ד.

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז 
שבע  -באר 99, ת.ד. 0רח' התקווה  -כתובת  הדרום.
 09-9599950טלפון:  90500

 

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  
ת ובליווי תצהיר המאמת ובפירוט הנמקו הוגשה בכתב

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

 .5898 -, תשמ"ט סמכויות וסדרי עבודתו(
 

 משה אלמקייס
 ממלא מקום יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה אילת
 
 

 שבע -מרחב תכנון מקומי באר 
 207.4.1-121הודעה בדבר אישור תכנית מס' 
לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

-901בדבר אישור תכנית מס'  5891 –והבניה, תשכ"ה 
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס':  0559091

5/558/09/1,5/558/09 / 
 ם: מהשטחים הכלולים בתכנית ומקו

 559 ,550שכי רמות, מג'  :כתובת
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקי 55עד:    55מחלקה:    99999גוש: 
 שלם 9עד:     9מחלקה:     99995גוש: 
 שלם 0עד:     0מחלקה:     99995גוש: 
 חלקי 90עד:    90מחלקה:    99995גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
באזור  550במגרשים מס'  5/588/09/1שינוי לתכנית 

באזור מגורים ב' עם    חזית מסחרית  559 -מגורים ג' ו
 על ידי : 

 איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים  
 : שינוי קווי בניין עבור מרפסות זיזיות .   550. במגרש 5
: ניוד שטחי שרות תת 559 -ו 550. במגרשים 5

שרות על קרקעיים  קרקעיים לא ממומשים לשטחי
)משימוש מגורים למגורים( שלא מיועדים לחניה 
 וללא שינוי של סה"כ השטח המותר למטרות שרות. 

. הגדלת מספר יחידות הדיור : הוספת יח"ד אחת 9
  559יח"ד במגרש  9,  550במגרש 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך: 
תאריך , ב5900, עמ' 5099 בילקוט פרסומים

59.5.5051. 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
שבע  –באר , 51ת.ד.  5לתכנון ובניה ככר מנחם בגין  

  09:  9099910טל:
 
 

 שבע -מרחב תכנון מקומי באר 
 2992714-121הודעה בדבר אישור תכנית מס' 
לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

-901בדבר אישור תכנית מס'  5891 –והבניה, תשכ"ה 
 : המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' 0550590

 5/  9/ במ /  1,  9/  5במ /  / 1
 

 ם: מהשטחים הכלולים בתכנית ומקו
 באר שבע  ישוב:

 59 זק"ש נלי ת:בכתו
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 505עד:   505מחלקה:   99590גוש: 
 חלקי 585 עד:  585מחלקה:   99590גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
במגרש/  5/9/במ/1, 9/9/במ/1שינוי לתכניות מס' 

משפחתי עם קיר משותף באזור  –חד  550Bמס'
 מגורים א' על ידי: 

 מ"ר  509 -מ"ר ל 515 -. הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ5
 מ"ר.  590 -מ"ר ל 590 -שטח עיקרי: מ  -
עבור :  -מ"ר  09 -מ"ר ל 55 -שטחי שרות: מ -

 51מ"ר, ממ"ד  9מ"ר, מחסן  51סככת רכב 
 מ"ר.  1מ"ר ברוטו וגגון קירוי כניסה 

 . שינוי הבינוי הסטנדרטי .  5
 .   00% -. שינוי תכסית קרקע מרבית ל9
 . קביעת קו בניין לממ"ד .  0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך: 
, 9898, עמ' 5095בילקוט פרסומים: , 59/09/5051

 .5.5.5051התאריך 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
שבע  –באר , 51ת.ד.  5לתכנון ובניה ככר מנחם בגין  

  09:  9099910טל:
 
 

 שבע -מרחב תכנון מקומי באר 
 29179.7-121הודעה בדבר אישור תכנית מס' 
לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 

-901בדבר אישור תכנית מס'  5891 –והבניה, תשכ"ה 
  המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס': 0595595

1  /05  /505  /595 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
 באר שבעישוב:  

     910מג' מס'    שריג נחום כתובת:    
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 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 8עד:     8מחלקה:     99950גוש: 
 חלקי 59עד:    59מחלקה:    99950גוש: 
 חלקי 55עד:    55מחלקה:    99950גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
 910במגרש מס'  595/505/05/1שינוי לתוכנית מס' 

( מבא"תם ב' עם חזית מסחרית )ייעוד לפי באזור מגורי
 מ . 1.0 –מ ל 9.0 –על ידי שינוי קו בניין אחורי מ 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך: 
, 5905, עמ' 5099 וט פרסומיםבילק, 55/09/5051

 59.5.5051בתאריך 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
שבע  –באר , 51ת.ד.  5לתכנון ובניה ככר מנחם בגין  

  09:  9099910טל:
 

 על-טל אל
 המשנה יו"ר ועדת

 לתכנון ולבנייה באר שבע
 
 

 מרחב תכנון מקומי נתיבות
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 2022120-122 
 011,012שם תכנית:  תוספת זכויות בניה למגרשים 

 שכונת החורש,נתיבות
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

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

 ,908-0580905מספר 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

 51/505/05/55שינוי 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 שכונה: החורש
 ישוב: נתיבות 

 

 לתכנית:  גושים/ חלקות
     5עד:     5מחלקה:     500558גוש: 

 

 מטרות התכנית: 
, תוך שינוי 599ו  590הוספת זכויות בנייה למגרשים 

 קו בניין. 
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה למגורים  . 5

.בכל מגרש ישנה 500%-ב 599-ו 590במגרשים 
מ"ר לשטח העיקרי מעל   501תוספת של 

מ"ר לשטחי השרות מתחות לקרקע ו  51הקרקע,
מ"ר לשטחי השרות מעל הקרקע. וכל זאת  01

 א 95ע"פ סעיף 
 5.9-מ' ל 9מ 590שינוי קו בניין ציידי בתאי שטח  .  5

 (. 0א)א() 95כמסומן בתשריט ע"פ סעיף מ' 
מ'  50.1מ 599שינוי קו בניין ציידי בתא שטח  .  9

 (. 0א)א() 95כמסומן בתשריט   ע"פ סעיף  8.1ל

 0תותר הקמת פרגולה בקו בנין  599. במגרש מס' 0
 (. 0א)א() 95כמסומן בתשריט  ע"פ סעיף 

 

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל, )טלפון לבירורים: 

(. ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל 09-8899515
ובתאום מראש. 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 

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ובניה, נתיבות, העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: קריית 

 באר שבע טלפון:  0הממשלה, רח' התקווה 
09-9599585 .) 

 

ית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן התנגדות לתכנ
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 נתיבות
 טת מספרהודעה בדבר הפקדת תכנית מפור

 2941111-122 
 שם תכנית:  חמ"מ נתיבות

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

לתכנון ולבניה נתיבות, ובמשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ובניה מחוז דרום, מופקדת תכנית מפורטת 

 .908-0501999מספר 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

 9/500/09/55שינוי 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רחוב: אזה"תיישוב: נתיבות, 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 90   90עד:    90מחלקה:    98199גוש:  
 5    5עד:     5מחלקה:     98190גוש:  

 

 מטרות התכנית: 
 הסדר מגרש תעשייה 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
כמסומן  0מ' לקו בניין  9.1-א. שינוי קוי בנין נקודתי מ
 . 0א )א( ס"ק 95בתשריט. עפ"י סעיף 

א )א( 95עפ"י סעיף  91%ל 90%ב. הגדלת תכסית מ
 . 1ס"ק 

 . 8א )א( ס"ק 95ג. ניוד שטחים בין הקומות עפ"י סעיף 
 

שבהם כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל, )טלפון לבירורים: 

(. ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל  09-8899515
ובתאום מראש. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל 
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לחוק, רשאי להגיש  500הזכאי לכך ע"פ סעיף 
עד פרסומה של ההודעה יום ממו 90התנגדות תוך 

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ובניה, נתיבות, העתק ההתנגדות 

ובת: קריית יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כת
 טלפון: , באר שבע, 0הממשלה, רח' התקווה 

09-9599585  .) 
 

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 
 
 

 מרחב תכנון מקומי נתיבות
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

2.9202.-122 
 , 724-ו .72שם תכנית:  שינוים במגרשים 

 , נתיבות.שכונת מערב, פלח 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

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

מופקדת תכנית מפורטת  ובניה מחוז דרום.לתכנון 
 .908-0958589מספר 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 5059/מק/55שינוי 
 555/05/55שינוי 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 שכונה: נתיבות מערב

 ישוב: נתיבות 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
    90עד:    90מחלקה:    98915גוש:  
    95עד:    95מחלקה:    98915גוש:  

 

 מטרות התכנית: 
  509,500שינוים במגרשים 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
א 95איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים לפי סעיף  . 5

 (. 5)א( )
( 5א )א95שטחי בניה לפי סעיף  90%הוספת  . 5

 (. 0( )א( )5)
( 5( )5א )א95מ' 9-מ' ל1-שינוי קווי בנין צדדיים מ . 9

 (. 5)א( )
קומות  55-קומות מותרות ל 9-הוספת קומות מ . 0

 א(. 0א )א( )95לפי סעיף 
 (. 1א )א( )95שינוי בהוראות בינוי לפי סעיף  . 1
   (. 9א )א( )95הוספת יח"ד לפי סעיף  . 9

שבהם  כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל, )טלפון לבירורים: 

(. ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל  09-8899515
ובתאום מראש. 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 

ועד פרסומה של ההודעה יום ממ 90התנגדות תוך 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ובניה, נתיבות, העתק ההתנגדות 

ובת: קריית יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כת
 טלפון: , באר שבע, 0הממשלה, רח' התקווה 

09-9599585  .) 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
תב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכ

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

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

 מרחב תכנון מקומי נתיבות
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

 2..1.14-122 
  121-ו 727Aשם תכנית: מגרשים 

 שכונת נתיבות מערב
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

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

 ,908-0991990מספר 
 תכניות הבאות: המהווה שינוי ל

 5059/מק/55שינוי 
 555/05/55שינוי 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 ישוב:  נתיבות

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 89   89עד:    89מחלקה:    98915גוש:  
 90   90עד:    90מחלקה:    98915גוש:  
 91   91עד:    91מחלקה:    98915גוש:  
 509  509עד:   509מחלקה:   98915גוש:  
 505  505עד:   505מחלקה:   98915גוש:  
 509  509עד:   509מחלקה:   98915גוש:  
 15   15עד:    15מחלקה:    98919גוש:  

 

 מטרות התכנית: 
הוספת קומות, יח"ד,  וזכויות והוראות בניה במגרשים 

,505A 901-ו . 
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה למגורים   א.

 505Aכך ש במגרש  901-ו 505Aבמגרשים ,
מ"ר לשטחים העיקריים ו  5101תהיה תוספת של 

מ"ר לשטחי השרות מעל הקרקע. ובמגרש  950
מ"ר לשטחים  5889תהיה תוספת של  901

 העיקריים 
, 505Aמ"ר במגרש  510העברת שטחי שרות בסך  ב. 

מ"ר לפי  085שטחי שרות בסך  901ובמגרש 
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אשר בלתי ממומשות, ממתחת  555/05/55תכנית 
למפלס הכניסה הקובעת  אל מעל למפלס הכניסה 

 הקובעת וזאת בסמכות הועדה המקומית ע"פ סעי 
יח"ד.  55-יח"ד ל 01-,מ505Aהוספת יח"ד במגרש  ג. 

יח"ד  15-יח"ד ל 50-, מ901הוספת יח"ד במגרש 
 . 9א )א( סעיף קטן 95ע"פ סעיף 

 8-קומות ל 1-מ 505Aקומות במגרש  0הוספת  ד. 
 8-ל 0-קומות מ 1הוספת  901קומות ובמגרש 

א )א( 95וזאת בסמכות הועדה המקומית ע"פ סעיף 
 א. 0סעיף קטן 

 

ל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם כ
הל, )טלפון לבירורים: המשרדים האמורים פתוחים  לק

(. ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל 09-8899515
ובתאום מראש. 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 

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ובניה, נתיבות, העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: קריית 

 טלפון: , באר שבע, 0התקווה הממשלה, רח' 
09-9599585  .) 

 

כנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן התנגדות לת
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 נתיבות
 2917402-122מספר  הודעה בדבר אישור תוכנית
רח' גרשונוביץ מגרש -שם תכנית:  נחלת יששכר

 ,הסדרת זכויות בניה020
לחוק התכנון  555נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 , בדבר אישור  תכנית מפורטת5891 -והבניה, תשכ"ה 
 .908-0595058מספר 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 519/505/09/55שינוי 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: נתיבות

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 בשלמות 11עד:    11מחלקה:    98158גוש:  
 חלקי 10עד:    10מחלקה:    98158גוש:  
 חלקי 19עד:    19מחלקה:    98158גוש:  
 חלקי 59עד:    59מחלקה:    98158גוש:  
 חלקי 81  עד:  81מחלקה:    98158גוש:  

 

 מטרות  התכנית: 
י"ד לתא שטח  55הקמת מסגרת תכנונית לתוספת 

505.  
 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
יח"ד (  55)תוספת  15-ל 90-הגדלת מספר יח"ד מ . 5

ללא הגדלת סה"כ השטחים למטרות עיקריות  ע"פי 
 (. 9א)א( )95סעיף 

הגדלת השטח הכולל המותר לבניה בתחום רשות  . 5
 590מ"ר לשטחים העיקריים ו  5000-עירונית ב

( )א( 5( )5א )א95מ"ר לשטחי השרות  ע"פי סעיף 
(5 .) 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך  
 .5059ובילקוט פרסומים מס'  55/05/51

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית  
ובמשרדי הועדה המחוזית,  לתכנון ובניה נתיבות

באר שבע,  0כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 
כל המעוניין רשאי לעיין בה , 09-9599585טלפון: 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  
 

 זוהר יחיאל
 יו"ר הועדה המקומית

 נתיבותלתכנון ולבנייה 
 
 

 מערבימרחב תכנון מקומי נגב 
 מקומית מס'  הודעה בדבר אישור תכנית מתאר

2029112-110 
לחוק התכנון  555נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 5891 –והבניה התשכ"ה 
 שינוי לתכניות הבאות: 915-0585118מקומית מס' 

 1/905/05/5; 09/במ/5לתכנית מפורטת: 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בשלמותה 90, חלקה 500909 -גוש

 צוחרשוב: יי
 עיקרי הוראות התכנית: 

מ'.  9.0תיקון סטיות בקווי בניין צדדיים במקום עד  -  
 5.15עד  95מ' ולצד חלקה  5.55לצד שצ"פ יהיה עד 

מיקום   -יהיה קו בניין אפס. למצללה בצד שצ"פ -מ'.
העברת זכויות בנייה מקומה א' לקומת   -מחסן נפרד .

 קרקע ללא שינוי סה"כ השטח.
 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום 
 .5055. ובילקוט הפרסומים מספר 59.5.5051

 .59.00.5051בתאריך: 
 

התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה נגב הדרום ו

מערבי וכל המעוניין רשאי לעיין בה, בימים ובשעות 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 מרחב תכנון מקומי נגב מערבי
 מקומית מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר

 2921179-110 
לחוק התכנון  555נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 5891 –התשכ"ה והבניה 
 915-0509955מקומית מס' 

 שינוי לתכניות הבאות לתכנית מפורטת: 
959/05/5 ;590/09/5;5/590/09/5 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 9, מגרש: 5, חלקה: 500905גוש: 

 יושיביהישוב: 
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
מ'  1.0מ' במקום  0.9שינוי קו בניו קדמי נקודתי  .5

 לפי המסומן בתשריט.
מ' במקום  5.9 -מ' ו 5.5שנוי קו בנין צפוני נקודתי,  .5

 מ' לפי המסומן בתשריט. 0
 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום 
 .9905 . ובילקוט הפרסומים מספר51/05/5059

 .55/01/5051בתאריך: 
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התוכנית 
הדרום וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה נגב 
מערבי וכל המעוניין רשאי לעיין בה, בימים ובשעות 

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 

 אלי ברונשטיין
 יו"ר הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה נגב מערבי
 
 

 מרחב תכנון ובנייה תמר
111-הפקדת תכנית מפורטת מספר הודעה בדבר 

 02/.1/0.2/2לתכנית מס'  המהווה שינוי 2920779
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

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

מופקדת תכנית מפורטת  מספר  ובניה מחוז דרום,
 .51, גרסת תשריט 50. גרסת הוראות 919-0505555

 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9/598/09/50    שינוי  
   500/05/50    כפיפות
 1/598/09/50    כפיפות
  55/5תמ"א/     כפיפות
 91תת"ל/     כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תמררשות מקומית: יישוב: עין בוקק, 

 

 גבולות תוכנית: 
X590101 
Y195089 

 

 

 גושים/ חלקות לתכנית:
מספרי  בשלמות 59עד:  59מחלקה:  500055גוש: 

 9חלקות בחלקן: 
 

 מטרת התכנית:
לתקנות  התכנון  59תוספת שטחי שירות על פי תקנה 

והבנייה  )חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות 
  5885 ובהיתרים(, התשנ"ב

 

 עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש ללא שינוי בשטח הכולל של  .1

 כל יעוד קרקע וללא שינוי ביעודי הקרקע.
 שינוי בקווי בניין והתאמה לתכנון. .2
 סה"כ קומות כולל קומת הקרקע, מעל קומת המרתף. .3
 שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי. .4
יצול הפרשי הוספת קומת מרתף חלקית, לצורך נ .5

הגובה כתוצאה מהטופוגרפיה במגרש האמור 
 ולצרכים טכניים.

, וקומה 9%הקלות כמותיות: הגדלת שטחי בניה  .6
 .9.1%סה"כ  5.1%אחת נוספת 

מ"ר למטרת מבואות  5599תוספת שטחי שרות  .7
ומעברים, חדרי מדרגות, מחסנים, קומת עמודים 
מפולשת, חנייה, פריקה וטעינה, בהתאם לתקנה 

ב( לתקנות התכנון והבנייה )חישוב שטחים ) 59
. 5885ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים(, התשנ"ב 

למען הסר ספק, שטחי השירות המבוקשים 
במסגרת סעיף זה לא כוללים את כל המרפסות, 
המתקנים והמערכות והמקלטים הדרושים בכל 

 קומות הבניין.
התאמת המלון לתקנים הפיזיים לתכנון מתקני  .8

תיירותי, ולחוזר מנכ"ל משרד התיירות  אכסון
או חוזר מנכ"ל שיהיה בתוקף בעת בניית  1/5008

 המלון.
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
לקהל וכן באתר האינטרנט  המשרדים האמורים פתוחים
 .Tamar.bartech-net.co.ilשל הוועדה המקומית תמר 

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר 
הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך 

 90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500ע"פ סעיף 
יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 

 .09-9999905, טלפון: ובניה, נווה זוהר ד.נ. ים המלח
 

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 

העתק  .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: 

 , ב"ש, טלפון: 0קריית הממשלה רח' התקווה 
09-9599990.) 

 דב ליטבינוף
 הועדה המקומיתיו"ר 

 תמרלתכנון ולבנייה 
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

להלן נתונים בעניין האגודות:

שיתופית  אגודה   - והעמק  הגליל  אפרוחי  האגודה:  שם   )1(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005988-1.

המען: שריד, דואר שריד 3658900.

תאריך רישום: ז' בחשוון התשע"ו )20 באוקטובר 2015(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שיתופית  אגודה   - קואופרטיב  בר  מוזיקו  האגודה:  שם   )2(
לשירותים בע"מ.

מס' האגודה: 57-005989-9.

המען: רח' אבן שפרוט 17, ירושלים.

תאריך רישום: ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015(.

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.

סוג משני: שירותים.

חקלאית  שיתופית  אגודה   - השקמה  מטעי  האגודה:  שם   )3(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005990-7.

המען: ד"נ חוף אשקלון, ארז 7915000.

תאריך רישום: ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שיתופית  אגודה   - אמי  טוב  עוף  אפרוחי  האגודה:  שם   )4(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005991-5.

המען: ד"נ שדה גת, משואות יצחק 79858.

תאריך רישום: ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שיתופית  אגודה   - אורטל  ואנרגיה  רוח  האגודה:  שם   )5(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005992-3.

המען: ד"נ רמת הגולן, אורטל 12430.

תאריך רישום: ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: קואופרטיב המחרשה - אגודה שיתופית בע"מ.  )6(

מס' האגודה: 57-005993-1.

המען: המכללה האקדמית ספיר.

תאריך רישום: ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015(.

סוג ראשי: צרכנות.

סוג משני: צרכנות.

ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015(

 
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: דגן בגלבוע - אגודה שיתופית בע"מ.

השם החדש: דגן גלבוע - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005274-6.

מיום: ט' בחשוון התשע"ו )22 באוקטובר 2015(.

ט' בחשוון התשע"ו )22 באוקטובר 2015(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

לינדה גיבון תעש-מור בע"מ
)ח"פ 51-150294-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' זרחין 10, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי סיימון, מפרק  

קינטיס בע"מ
)ח"פ 51-434437-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,9.00 בשעה   ,18.12.2015 ביום   תתכנס 
ברק 19, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'ואנה לנדאו, מפרקת  

ד"ר דן ברק בע"מ
)ח"פ 51-228526-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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 הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' 
בן גוריון 6, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר דוידוב, עו"ד, מפרק  

אופנת כריזמה בע"מ
)ח"פ 51-265357-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יד  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.12.2015 ביום  תתכנס 
חרוצים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל פניני, רו"ח, מפרק  

נעמה ועוז בע"מ
)ח"פ 51-480004-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קרן  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.12.2015 ביום  תתכנס 
היסוד 38, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל צ'ין, עו"ד, מפרק  

בנלנד פיתוח בע"מ
)ח"פ 51-310351-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רוזנברג,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,24.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
1, המגדל העגול,  דין, מרכז עזריאלי   אברמוביץ, שנלר, עורכי 
קומה 17, תל אביב 67021, טל' 03-6081451, פקס' 03-6081452, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ארי רוזנברג, עו"ד, מפרק  

חג'בי את חג'בי בע"מ
)ח"פ 51-241037-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.12.2015, בשעה 18.00, אצל המפרקת, משק 6, 

מושב יכיני, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודית קורן, רו"ח, מפרקת  

מקזקה בע"מ
)ח"פ 51-359472-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,25.12.2015 ביום  תתכנס 
אבן גבירול 58, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענת רינון, עו"ד, מפרקת  

יצחק שני - ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-409308-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, אצל המפרק, רח'  26.12.2015, בשעה   הנ"ל תתכנס ביום 
דובנוב 25, 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 יפה, עו"ד, מפרק  

לייט-טייפ ישראל בע"מ
)ח"פ 51-443509-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.12.2015, בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
המדע 1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עומר נשר    שלומי גרנדס
מ פ ר ק י ם

 
יוסי בוקובזה תשתיות וצנרת בע"מ

)ח"פ 51-348940-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.12.2015, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' 
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רח' רמב"ם 33, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנה ליבנה-זמר, עו"ד, מפרקת  

יצחק לרנר מזון קפוא בע"מ
)ח"פ 51-127161-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2015, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' 
הנרייטה סולד 1, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי אמסלם, עו"ד, מפרק  

ג.א.ר.א. הנדסה ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-279570-9(

)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 28.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סמדר רוקח בכר, מרח' 

הבנים 5, הוד השרון, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

סמדר רוקח בכר, עו"ד, מפרקת

ג.א.ר.א. הנדסה ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-279570-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,3.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הבנים 5, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סמדר רוקח-בכר, עו"ד, מפרקת  

לאופר - אמון בע"מ
)ח"פ 51-314934-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

החוחית 8, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף בוכובזה, מפרק  

אלרם הנעה סולארית בע"מ
)ח"פ 51-465442-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
גשר העץ 34, אזור תעשייה עמק חפר, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

פרוספר מאיר ביטון, מפרק  

לוקאל אייס בע"מ
)ח"פ 51-482353-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,30.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ששת הימים 28, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה רואש, עו"ד, מפרק  

יובי לבס בע"מ
)ח"פ 51-487594-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,30.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ששת הימים 28, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה רואש, עו"ד, מפרק  

ששי סבג החזקות )2013( בע"מ
)ח"פ 51-486944-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2015, בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
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המפרק, במשרד   ,10.00 בשעה   ,5.1.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
י. ריכטר, הרצברג, יוגב, ושות', רח' אגריפס 42, ירושלים, טל' -02

לשם הגשת דוח סופי של המפרק,   ,02-6247144 פקס'   ,6247141
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כל פנייה בעניין יש להפנות לב"כ החברה, עו"ד אלי יוגב

אלי יוגב, עו"ד, מפרק

לי ההצלחה בע"מ
)ח"פ 51-431303-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,10.1.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל בורנשטיין, מפרק  

מוסך גמע )1991( בע"מ
)ח"פ 51-154418-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
2, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המתכת 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר רויט, רו"ח, מפרק  

בינה קרנות גידור בע"מ
)ח"פ 51-361630-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שפיגלמן,  עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה   ,14.1.2016 ביום  תתכנס 
קורן, ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עידן ריבה, עו"ד, מפרק  

אלובין תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-048555-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

הנ"ל תתכנס ביום 3.1.2016, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
הוורדים 14, סביון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפי סויד, מפרק  

דדין בע"מ
)ח"פ 51-281530-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 3.1.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
משה לוי 11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניב סימון, עו"ד, מפרק  

אלדד גת טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-124205-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 4.1.2016, בשעה 16.00, במשרד עו"ד וינברגר 
את אוחיון, רח' אחד העם 38, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

עמיחי ויינברגר, עו"ד, מפרק  

נכסי דנאורי בע"מ
)ח"פ 51-299257-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.1.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' פלי"ם 2, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעד שחם, עו"ד, מפרק  

צח-ניר הובלות בע"מ
)ח"פ 51-139070-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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מצות הר כרמל בע"מ
)ח"פ 51-267839-2(

)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 6.1.2016, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' ז'בוטינסקי 83, 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד וולף, עו"ד, מפרק  

מכטק תכנון ופיתוח פלוס בע"מ
)ח"פ 51-467371-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.10.2015, התקבלה 
ולמנות את אלכס ברסון, מרח'   החלטה לפרק את החברה מרצון 

לוי אשכול 17, נתניה, 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.

אלכס ברסון, מפרק

מכטק תכנון ופיתוח פלוס בע"מ
)ח"פ 51-467371-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 6.1.2016, בשעה 17.00, אצל רו"ח באום, רח' החשמונאים 100, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכס ברסון, מפרק  

חבר סוכנות לביטוח 1998 בע"מ
)ח"פ 51-263013-8(

)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 22.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי אביב, מרח' בר יהודה 147, 

נשר, למפרק החברה.

10.00, אצל המפרק, כרם  הנ"ל תתכנס ביום 31.1.2016, בשעה 
מהר"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

סגל גל, מפרק  

מוניות הזוהר גדרה בע"מ
)ח"פ 51-386609-5(

)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 
 ,25 רמז  רח'  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.2.2016 ביום  תתכנס 
גדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל פוקס חנינה, עו"ד, מפרקת  

ש.פ. דנטל מדיקל יבוא ושווק בע"מ
)ח"פ 51-118227-1(

)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 
תתכנס ביום 17.1.2016, בשעה 12.30, אצל המפרק, המבורגר, עברון 
ושות', משרד עורכי דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

שי פינס, עו"ד, מפרק  

מצות הר כרמל בע"מ
)ח"פ 51-267839-2(

)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 15.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד וולף, מרח' פנקס 44, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד וולף, עו"ד, מפרק
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נאש לטף בע"מ
)ח"פ 51-187457-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה אודם, ממושב כפר 

הס, 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.

אריה אודם, מפרק

נאש לטף בע"מ
)ח"פ 51-187457-0(

)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 
תתכנס ביום 5.1.2016, בשעה 14.00, אצל המפרק, מושב כפר הס, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אריה אודם, מפרק  

פז הדפסות בע"מ
)ח"פ 51-095588-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.12.2015, בשעה 8.00, במשרד רו"ח מישר ושות', 
רח' סמטת אלברט 1, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב פוזילוב, מפרק

גולדנהאוס א.ו בע"מ
)ח"פ 51-391483-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.12.2015, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' 
סופי  דוח  50, הוד השרון, לשם הגשת  דירה   ,10 גולדה מאיר 

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.

יוסי אביב, מפרק

חבר סוכנות לביטוח 1998 בע"מ
)ח"פ 51-263013-8(

)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   ,15.00 בשעה   ,5.1.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
יהודה 147, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  בר 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי אביב, מפרק  

סמארט-קיו מערכות בע"מ
)ח"פ 51-418870-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה טאוב, מרח' הפזית 40, 

נווה ים, ראשון לציון, 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.

משה טאוב, מפרק

סמארט-קיו מערכות בע"מ
)ח"פ 51-418870-5(

)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 
 ,40 רח' הפזית  ביום 5.1.2016, בשעה 16.00 אצל המפרק,  תתכנס 
נווה ים, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה טאוב, מפרק  
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הנ"ל תתכנס ביום 30.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
כרמלי 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלינור ניסנסון, מפרקת

ואי טו בי )2012( בע"מ
)ח"פ 51-479739-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ה' 
באייר 38, ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונתן גוייכמן, מפרק

איתן קוריס בע"מ
)ח"פ 51-456099-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מושב  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,1.1.2016 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  בלפוריה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן קוריס, מפרק

לקסיג'ין בע"מ
)ח"פ 51-506539-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מדינת  רח'  המפרקת,  אצל   ,16.00 בשעה   ,3.1.2016 ביום  תתכנס 
היהודים 89, בניין E, הרצליה הפיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מירי פולציק, מפרקת

יוניפנס-גרנט קלרם מערכות בטחון בע"מ
)ח"פ 51-240658-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אברהם אגרנטי, מפרק

טופ סבן בע"מ
)ח"פ 51-405287-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,9.00 בשעה   ,25.12.2015 ביום  תתכנס 
אבן גבירול 58, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענת רינון, עו"ד, מפרקת

מלונות הנגב ש.ת. )1996( בע"מ
)ח"פ 51-220469-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' גיבורי 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בריג'יט תשובה, עו"ד, מפרקת

דיוואן קום 2010 בע"מ
)ח"פ 51-437532-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.12.2015, בשעה 11.00, במשרד פריג' עארף, רח' 
עומר בן אלח'טאב 82, כפר קאסם 48810, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אגבריה מג'די, עו"ד, מפרק

טיפנגו בע"מ
)ח"פ 51-487080-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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תתכנס ביום 11.1.2016, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, רח' יעל 
10, תל–אביב-יפו 6437223, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל ספיר, עו"ד, מפרקת

ווינפגיימס בע"מ
)ח"פ 51-408741-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.1.2016, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' דוד 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,5 פינסקי 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור מאור, עו"ד, מפרק

סטודיו סנדהיל בע"מ
)ח"פ 51-417090-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.1.2016, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' דוד 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,5 פינסקי 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור מאור, עו"ד, מפרק

מ.א.ד. לפרסום בע"מ
)ח"פ 51-442179-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,24.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
25, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' ארלוזורוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדי מאור, עו"ד, מפרק

י.כ. עתיד הגלבוע בע"מ
)ח"פ 51-492167-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

הנ"ל תתכנס ביום 10.1.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' קרן 
היסוד 61/5, קריית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאור יעקובוביץ', מפרק

דלקסן מחזור בע"מ
)ח"פ 51-494479-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.1.2016, בשעה 13.00, אצל המפרקת, רח' גיבורי 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירנה לזבניקוב )רבינוביץ(, עו"ד, מפרקת

ד.י החברה לפיתוח ולהשקעות במגזר הדרוזי 
בישראל בע"מ

)ח"פ 51-155029-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.1.2016, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, רח' יעל 
10, תל–אביב-יפו 6437223, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל ספיר, עו"ד, מפרקת

מ.ה.ד מרכז להשמת דירקטורים בע"מ
)ח"פ 51-119114-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.1.2016, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, רח' יעל 
10, תל–אביב-יפו 6437223, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל ספיר, עו"ד, מפרקת

תיגר שרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-118165-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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שרקג'ובס בע"מ
)ח"פ 51-460417-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' רפידים 
24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד אילון, מפרק

חלקה 466 בגוש 6045 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 510307960(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד  במשרדי   ,10:00 בשעה   ,31/12/2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רם אפרתי, רח' יגאל אלון 120, תל–אביב-יפו, טל' 03-6093111, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

רם אפרתי, עו"ד, מפרק

ידיד אנרג'י קסטינה בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514404417(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/09/2015 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם  דרור, מרח' 

ספיר 231, סתריה, טל' 054-2211003, למפרק  החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

מנחם דרור, מפרק 

בית נחשון 
)בפירוק מרצון(

)ע"ר 580367258(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,29/10/2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 

המפרק,  במשרד   ,15.00 בשעה   ,24.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
25, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' ארלוזורוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדי מאור, עו"ד, מפרק

ד.ט. שיווק ירקות ופירות בע"מ
)ח"פ 51-170799-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד טיבולי, ממושב ישע 

8543000, 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.

דוד טיבולי, מפרק

ד.ט. שיווק ירקות ופירות בע"מ
)ח"פ 51-170799-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.1.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, מושב 
ישע 8543000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד טיבולי, מפרק

שרקג'ובס בע"מ
)ח"פ 51-460417-2(

)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 22.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד אילון, מרח' רפידים 

24, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גלעד אילון, מפרק
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/11/2013  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עמיקם חרל"פ, מרח' בצלאל 7, רמת גן, טל' 03-7549966, 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.

עמיקם חרל"פ, עו"ד, מפרק 

סולה מסחר ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-188780-4(

)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   ,2.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אורי זמברג, משד' החשמונאים 15/7, מודיעין, טל' 052-8331335, 

למפרק החברה.

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

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

 ,2.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורי זמברג, עו"ד, מפרק

ש. רינת בע"מ
)ח"פ 51-331070-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 

ראובני, מרח' מחולה 11, רמת אפעל, למפרק החברה.

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

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

 ,28.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 

החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות את עו"ד שלמה נח  
02-5022444, למפרק   טל'  ירושלים,   ,6 סמואלס, מרח' המעלות 

העמותה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה נח סמואלס, עו"ד, מפרק

ספה-לי 1995 בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 512246000(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה    04/11/2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר  ביטון, מרח' 

הרצל 10, נס ציונה, טל' 03-5759465, למפרקת  החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

תמר ביטון, מפרקת 

דולפין - סגנון מערכות בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 512369463(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/11/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שמעון האן, מרח' הלל  18, ירושלים, טל' 02-5025544, 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.

שמעון האן, עו"ד, מפרק 

נגריית השומרון בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 510873219(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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מסע אינטרקטיב בע"מ
)ח"פ 51-388967-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל אל 

עמי, מרח' בצלאל 4, רמת גן, טל' 050-4058800, למפרק החברה.

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

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

 ,16.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גיל אל עמי, מפרק

PGE WAVE
)ח"פ 51-515734-5(

)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   ,22.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
יאן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

בליאבסקי, מרח' קרן היסוד 18, מעלות, 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.

 ,22.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

יאן בליאבסקי, מפרק

ע.ט.ר. שיווק ופיננסים בע"מ
)ח"פ 51-220387-8(

)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   ,22.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שמואל ראובני, מפרק

עסיס בראון הפקות בע"מ
)ח"פ 51-481516-6(

)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   ,4.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שירלי 

עסיס, מרח' הורד 32, ראשון לציון, 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.

 ,28.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שירלי עסיס, מפרקת

פרטול בע"מ
)ח"פ 51-496468-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרננדו 
למפרק  רחובות,   ,38 הראשון  הנשיא  מרח'  פטולסקי,  מרטין 

החברה.

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

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

 ,28.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
פרננדו מרטין פטולסקי, מפרק
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 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יוסף מחלוף, מפרק

ליסטאר בע"מ
)ח"פ 51-286492-7(

)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   ,25.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ירושלים 9102301, טל'  יחזקאלי, מרח' הלל 18, ת"ד 2413,  אילן 

02-6248876, למפרק החברה.

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

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

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אילן יחזקאלי, עו"ד, מפרק

צמיגי קיסריה 2008 בע"מ
)ח"פ 51-413379-2(

)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   ,28.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מוני עזורה, מרח' הרברט סמואל 37, חדרה, למפרק החברה.

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

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

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מוני עזורה, עו"ד, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 
דינמון, מרח' אחד העם 5, אזור, 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.

 ,22.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דורון דינמון, מפרק

פקה חברה לפיתוח ובניה בשרון בע"מ
)ח"פ 51-079085-0(

)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   ,28.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6969002 טל'  אביב,  תל   ,58 גבירול  אבן  מרח'  רינון,  חיה 

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.

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,12.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
חיה רינון, עו"ד, מפרקת

נוי את יובל הובלות בע"מ
)ח"פ 51-312834-8(

)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   ,26.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

מחלוף, ממושב בית שיקמה 49, 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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התקבלה   ,27.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את חיון  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

סלקה, מרח' שילר 12, כפר סבא, 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.

 ,27.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
חיון סלקה, מפרק

עדי אופק בע"מ
)ח"פ 51-474839-1(

)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   ,18.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד 
 ,052-3834440 טל'  ירושלים,   ,6/10 שילה  משכן  מרח'  ברוכים, 

למפרק החברה.

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

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

 ,1.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גלעד ברוכים, מפרק

שיא יו אול
)ח"פ 51-465474-8(

)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   ,18.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
פקס'   ,072-2555999 טל'  גמזו,   ,69 האלון  מרח'  קרנר,  חיה 

072-2555678, 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.

ביג בלו פרוט בע"מ
)ח"פ 51-434439-9(

)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   ,4.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד 
אלמוג, מרח' דיזינגוף 142/2, תל אביב, טל' 052-3371248, 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.

 ,6.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גלעד אלמוג, מפרק

ישראפרש 2013 בע"מ
)ח"פ 51-500148-5(

)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   ,24.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את חנא  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

חדאד, מרח' יצחק נדב 3/9, טל' 054-6783400, 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.

 ,9.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
חנא חדאד, מפרק

הסעות עונג בע"מ
)ח"פ 51-426649-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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סאפ טו דייט בע"מ
)ח"פ 51-324194-3(

)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   ,10.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיקם 
שמואלי, מרח' הנורית 1, חדרה, טל' 054-5932808, למפרק החברה.

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

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

 ,10.1.2016 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.

עמיקם שמואלי, מפרק

ליזנסק בע"מ
)ח"פ 51-456789-0(

)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   ,8.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
שמואל כהן, מרח' רחבת רותם 7, קריית גת, טל' 052-6994071, 

למפרק החברה.

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

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

 ,20.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 20.00, 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.

שמואל כהן, מפרק

סושי בר השרון בע"מ
)ח"פ 51-418054-6(

)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   ,27.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

 ,18.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיה קרנר, מפרקת

גרדינר בע"מ
)ח"פ 51-263077-3(

)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   ,22.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עמוס טל, מרח' חבצלת השרון 37, הרצליה, למפרק החברה.

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

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

 ,24.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח'  ושות',  שבלת  במשרד  רהב,  גל  עו"ד  אצל   ,11.00  בשעה 
ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס טל, מפרק

שטח - מרכז ניהול וקידום פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-150509-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,6209308 אביב  תל   ,16 באייר  ה"א  מרח'  פליסר,  מיכל   עו"ד 

03-6952086, פקס' 03-6918999, 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 3.1.2016, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל פליסר, עו"ד, מפרקת
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 ,27.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד אדיר לשם, 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.

רונן פריד, מפרק

גחליליות בע"מ
)ח"פ 51-372521-8(

)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   ,6.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
גילי מייזלר, מרח' רמב"ם 12, גבעתיים 53425, טל' 054-4564356,  

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 8.2.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילי מייזלר, מפרק

נ.פ. נר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-363972-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אליהו אלוני, משד' ויצמן 47, קריית ביאליק, 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.

 ,21.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי א.א. אלום בע"מ, רח' הבנייה 9, קריית חיים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אליהו אלוני, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר 
טל'  רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  הרוש,  בן 

08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,27.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר בן הרוש, מפרק

וויש-מרקט בע"מ
)ח"פ 51-475697-2(

)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 
 ,27.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 את רון טופול, אצל עו"ד רונן פריד, רח' פלאוט 10, רחובות, טל' 

08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,27.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון טופול, מפרק

וואי.וואי.אר. מישקף ניהול בע"מ
)ח"פ 51-399711-4(

)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   ,27.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  לשם,  אדיר  עו"ד  אצל  פריד,   רונן 

08-9477080, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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מיטל כהן-הלל, מכיכר העצמאות 4/12, נתניה, טל' 077-2001517, 
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 28.2.2016, בשעה 
10.00, במשרד המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיטל כהן-הלל, עו"ד, מפרקת

כהן ציון חברה לסחר וחקלאות בע"מ
)ח"פ 51-253786-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמדר 

כהן, מרח' השלושה 22, זיתן, 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.

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.30, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סמדר כהן, מפרקת

לולה ביקב בע"מ
)ח"פ 51-388359-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
אילן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יחזקאל, מרח' נייברג 21, טבריה, טל' 052-5641115, למפרק החברה.

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

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

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן יחזקאל, מפרק

אורקה מועדון צלילה בע"מ
)ח"פ 51-120288-9(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,054-8113860 טל'  גן,  רמת   ,189 דוד  אלוף  מרח'  פרגן,  נפתלי 

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.

 ,21.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.

נפתלי פרגן, עו"ד, מפרק

מרדיר בע"מ
)ח"פ 51-013732-6(

)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   ,22.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
מיכאל מרטון, מרח' בודנהיימר 34, תל אביב, טל' 052-5221212, 

למפרק החברה.

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

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

 ,25.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רמת   ,40 סוקולוב  רח'  קנבל-יוקל,  קרין  עו"ד  אצל   ,11.30 בשעה 
השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל מרטון, מפרק

אמנון סגל מפעל לגילול חיתוך ושיווק נייר בע"מ
)ח"פ 51-129235-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
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למפרק   ,42272 נתניה   ,43 אוסישקין  מרח'  שטינברג,  אלכסנדר 
החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר שטינברג, מפרק

א.א. פרפר שווק ומסחר אופנועים )1996( בע"מ
)ח"פ 51-241860-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מאיה הדס, מרח' עוגב 11, ראש העין, טל' 072-2839418, למפרקת 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2016, בשעה 
סופי של  דוח  11.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה הדס, עו"ד, מפרקת

בן אולדמן בע"מ
)ח"פ 51-425353-3(

)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   ,28.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יהושע דוד, מרח' האורן 21/1, מבשרת ציון, טל' 054-8083915, 

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 3.3.2016, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושע דוד, עו"ד, מפרק

ברוח ספורטיבית בע"מ
)ח"פ 51-413876-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יפעת בז'רנו-קופפרשמיד, מרח' השיר 5, ת"ד 5789, כרכור, טל' 

073-7433378, 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.

 ,29.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפעת בז'רנו-קופפרשמיד, עו"ד, מפרקת

סופר טי הרובע בע"מ
)ח"פ 51-274428-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עמוס ובר, אצל עו"ד אלון אופנר, רח' בן יהודה 34, מגדל העיר, 

קומה 5, ירושלים, טל' 02-6508005, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2016, בשעה 
10.00, במשרד עו"ד אלון אופנר, 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.

עמוס ובר, מפרק

בריגדון בע"מ
)ח"פ 51-499328-6(

)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   ,22.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
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 ,050-5286705 טל'   ,2495300 הילה  מצפה   ,14 ת"ד  כהן,  שרון 
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.

 ,31.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון כהן, עו"ד, מפרק

יראון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-215132-5(

)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 12.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן ניר, מקיבוץ יראון, ד"נ 

מרום הגליל 1385500, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן ניר, מפרק

ג'יי.איי.סי חברת אוורנווטית ירושלמית בע"מ
)ח"פ 51-141058-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאב צ'רני, 

משד' גלוסקין 32, רחובות, 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.

ליאב צ'רני, עו"ד, מפרק

א.ש.פ. הבוטיק בע"מ
)ח"פ 51-497187-8(

)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 16.10.2015, התקבלה החלטה 

הרמן הסעות בע"מ
)ח"פ 51-401698-9(

)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   ,21.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אלירן אזולאי, מרח' דוד אלתר 10, ראשון לציון, טל' 03-9507080, 

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.

 ,21.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלירן אזולאי, מפרק

תאריק קבוצת עיצוב בע"מ
)ח"פ 51-443337-4(

)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   ,28.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ירושלים   ,3 קומה   ,A12 הדפוס  בית  מרח'  מובשוביץ,  משה 

9548316, טל' 052-6071078, למפרק החברה.

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

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

 ,28.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה מובשוביץ, עו"ד, מפרק

אוטומובילה מימון )1997( בע"מ
)ח"פ 51-246231-8(

)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   ,27.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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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.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

מצפה שמואל בע"מ
)ח"פ 51-238101-3(

)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 25.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  מיזל,  דנה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שיינקין 64א, ת"ד 14204, תל אביב 61141, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דנה מייזל, עו"ד, מפרקת

הולדר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-424333-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד כמיל גרייב, 
מרח' העצמאות 132, חיפה, טל' 04-8511335, פקס' 04-8511338, 

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.

כמיל גרייב, עו"ד, מפרק

מ.א. אלה סחר בינלאומי 2007 בע"מ
)ח"פ 51-400261-7(

)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 26.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את כרמל ארז, מקיבוץ שפיים 

60990, טל' 09-9568753, למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון טל, אצל עו"ד רונן 
פריד, רח' המדע 1, רחובות 76703, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שרון טל, מפרק

"ברו" - חברה לייצור והרכבת משקיטים בע"מ
)ח"פ 51-071337-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.10.2015, התקבלה 
מור,  צבי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' הנאמנים 12, חיפה 3326430, 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.

צבי מור, רו"ח, מפרק

חלקה 1008 בגוש 6902 בע"מ
)ח"פ 51-039145-1(

)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 22.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים, מרח' 

נירים 3, 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.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

קופימדיה בע"מ
)ח"פ 51-270635-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליהו עמר, 

מרח' הלל יפה 11, חדרה, למפרק החברה.
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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 המפרקת הנ"ל.

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

לימור קסלר-דוידור, עו"ד, מפרקת

צרפתי פרדיום 38, רח' חורגין 9 רמת גן בע"מ
)ח"פ 51-505147-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפית טהרי, מרח' הרצל 91, 

ראשון לציון, למפרקת החברה.
יפית טהרי, מפרקת

אגרולוג בע"מ
)ח"פ 51-368052-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.5.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניב סימון, מרח' משה 

לוי 11, ראשון לציון, 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.

ניב סימון, עו"ד, מפרק

פרי-זון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-237618-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.5.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניב סימון, מרח' משה 

לוי 11, ראשון לציון, 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.

ניב סימון, עו"ד, מפרק

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.

כרמל ארז, מפרק

אחוזת חדרה בע"מ
)ח"פ 51-396197-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אטרי לוי, מרח' ארבע 

אגודות 1, חדרה, טל' 04-6323184, 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.

אטרי לוי, מפרק

ספיידר תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-227624-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור קסלר-דוידור, 

מרח' יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

לימור קסלר-דוידור, עו"ד, מפרקת

נורמלייט בע"מ
)ח"פ 51-262068-3(

)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 1.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור קסלר-דוידור, 

מרח' יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, למפרקת החברה.
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טיונצ'י בע"מ
)ח"פ 51-403246-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמה הלוי דוידוב, מרח' 

אשר ברש 32, הרצליה, למפרקת החברה.

רח'  לכתובת:  לחברה  לפנות  מתבקשים  החברה  נושי 
דין  רובינשטיין, תל אביב, אצל משרד עורכי  בית   ,20 לינקולן 
הירש-פלק ושות', לידי עו"ד יובל אורן, בתוך 14 ימים ממועד 

פרסום הודעה זו בתביעת חוב בציון סכום החוב וביסוסו.

נעמה הלוי דויודוב, מפרקת

מ.ס.כ. - מועדון ספורט כרמל בע"מ
)ח"פ 51-227659-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.10.2015, התקבלה 
שפירא,  בתיה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' התאנה 6, נורדיה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

בתיה שפירא, מפרקת

יוראיסולושינז בע"מ
)ח"פ 51-406796-6(

)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 28.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידית קוזניצקי, מרח' 

רבינא 3, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עידית קוזניצקי, עו"ד, מפרקת

נכסי שלזינגר בע"מ
)ח"פ 51-310276-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.5.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניב סימון, מרח' משה 

לוי 11, ראשון לציון, 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.

ניב סימון, עו"ד, מפרק

בי-בלון בע"מ
)ח"פ 51-353049-3(

)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 21.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל מרכוס, מרח' ראול 

ולנברג 18, רמת החייל, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דניאל מרכוס, מפרק

פרודייפרס בע"מ
)ח"פ 51-462269-5(

)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 6.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה בנבנשתי, מרח' מישר 

36, ראש העין, טל' 050-6624666, 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.

קרין מנור-חברוני, עו"ד
באת כוח המפרק והחברה
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אקסטרייד-יזמות ויעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ
)ח"פ 51-133702-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.11.2015, התקבלה החלטה 
תוסייה-כהן,  אלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' החבצלת 17, ירושלים, למפרק החברה.

אלי תוסייה-כהן, עו"ד, מפרק

ב.י.ג. נווד בע"מ
)ח"פ 51-375275-8(

)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 
שכל  לאחר   ,20.10.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

איגור גרצ'יקוב, מרח' הברקן 31, ראשון לציון, למפרק החברה.

איגור גרצ'יקוב, מפרק

פלנטאר בע"מ
)ח"פ 51-289686-1(

)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 
שכל  לאחר   ,26.10.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

מאיר שקד מדלסי, מרח' הנביאים 20, חיפה, למפרק החברה.

מאיר שקד מדלסי, מפרק

מדרך הטבע בע"מ
)ח"פ 51-260828-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,26.10.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את ישראלה ברקוביץ', מרח' הרב שפירא 4, בני ברק, למפרקת 

החברה.
ישראלה ברקוביץ', מפרקת

תרופות פפטידיות בע"מ
)ח"פ 51-351557-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיורא גוטמן, 

מרח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

לינקאגן בע"מ
)ח"פ 51-302310-1(

)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 1.11.2015, התקבלה החלטה 
באר  מרח'  מתוקי,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גנים 42, אבן יהודה, 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.

איתן מתוקי, מפרק

גאוווקאל בע"מ
)ח"פ 51-484012-3(

)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 3.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא משה בואנוס, מרח' בן 
חור 5, פתח תקווה, ואת קובי מורד, מרח' שיבת ציון 10, ראשון 

לציון, למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

גיא משה בואנוס          קובי מורד
ם י ק ר פ מ    



ילקוט הפרסומים 7142, כ"ט בחשוון התשע"ו, 11.11.2015  1094

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.

יוסי ניזרי, עו"ד, מפרק

רומי מיה דיימונדס בע"מ
)ח"פ 51-447202-6(

)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 16.8.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים, מרח' 

נירים 3, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

אפרטנרס נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-430659-6(

)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 31.8.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נבו אלקבץ, מרח' שד' שאול 

המלך 8, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נבו אלקבץ, מפרק

אל.אי.פי.די ישראל בע"מ
)ח"פ 51-368442-3(

)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 31.8.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל רייף, מרח' מנחם 

בגין 11, רמת גן, למפרק החברה.

נטבורג טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-448127-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,26.10.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

אורן עברון, מרח' הדקל 130, אלישמע, למפרק החברה.

אורן עברון, מפרק

רובונט בע"מ
)ח"פ 51-287352-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,26.10.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את סולומון גולרקנסקי, מרח' חסידי אומות העולם 29א, חיפה, 

למפרק החברה.
סולומון גולרקנסקי, מפרק

אדמירל משחקים ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-292637-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,29.10.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

אברהם תקווה, מרח' הערבה 69, נווה ימין, למפרק החברה.

אברהם תקווה, מפרק

ד"ר עברי שמעון
)ח"פ 51-435025-5(

)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   ,5.6.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  ניזרי,  יוסי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ירושלים 4, ת"ד 2983, עפולה, למפרק החברה.
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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.

מיכאל הנטר, עו"ד, מפרק

אשירה סוכנות בע"מ
)ח"פ 51-197620-1(

)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 27.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל דונט, אצל לב רוממה 
בע"מ, רח' מסילת ישרים 17, ירושלים, טל' 02-5376575, למפרקת 

החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל דונט, מפרקת

חמה ורוח - אנרגיות מתחדשות בע"מ
)ח"פ 51-385183-2(

)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 16.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף שם–טוב, ממשרד 
עו"ד גלוזמן ושות', מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 29, 

תל–אביב-יפו, 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.

יוסף שם–טוב, עו"ד, מפרק

דדין בע"מ
)ח"פ 51-281530-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  סימון,  ניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

משה לוי 11, ראשון לציון, 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.

אייל רייף, עו"ד, מפרק

וויביפי בע"מ
)ח"פ 51-495220-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.9.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הילה בורל, מרח' גורדון 85, 

תל אביב, למפרקת תהחברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

הילה בורל, מפרקת

ניו דיאבטיק סולושנס
)ח"פ 51-422386-6(

)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 16.9.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  הנטר,  מיכאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

רוטשילד 46, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל הנטר, עו"ד, מפרק

ניו דנטיסטרי דוייזס
)ח"פ 51-422389-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  הנטר,  מיכאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

רוטשילד 46, תל אביב, למפרק החברה.
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ממשרד רוזנברג, אברמוביץ, שנלר - עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, 
פקס'   ,03-6081451 טל'   ,67021 אביב  תל   ,17 קומה  העגול,   הבניין 

03-6081452, דוא"ל: avi@rosak-law.com למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי אברמוביץ, עו"ד, מפרק

שפריר רומנו אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-252251-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.10.2015, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שפריר רומנו, מרח' 

בן עובדיה יוסף 45, ראשון לציון 7511522, 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.

שפריר רומנו, מפרק

ק.מ.פ. )11/7( בע"מ
)ח"פ 51-177892-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  ווקס,  אנטוני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אחוזה 96, רעננה, 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.

אנטוני ווקס,  עו"ד, מפרק

ריטר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-259732-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2015, התקבלה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניב סימון, עו"ד, מפרק

אלמי יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-153569-2(

)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 20.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  ניר,  חיים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 3, רמת גן, 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.

חיים ניר, עו"ד, מפרק

קמור צמיגים בע"מ
)ח"פ 51-362231-6(

)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 20.10.2015, לאחר שכל בעלי 
קיום  בדבר  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו  המניות 
האסיפה, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
בע"מ(,  תנועה  אביזרי  ראלי  מטעם  החתימה  )מורשה  וייס  רון 

מרח' לילינבלום 30, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רון וייס, מפרק

10 רנק בע"מ
)ח"פ 51-418593-3(

)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 21.10.2015, התקבלה החלטה 
אברמוביץ,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 



1097 ילקוט הפרסומים 7142, כ"ט בחשוון התשע"ו, 11.11.2015 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2015, התקבלה החלטה 
חוזה-אזרד,  אפרת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' יגאל אלון 98, תל אביב, טל' 03-6078607, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אפרת חוזה-אזרד, עו"ד, מפרקת

משב הרים
)ח"פ 51-494246-5(

)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 26.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוריס חרלמפ, מרח' 

גיבורי ישראל 40, ת"ד 8453, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוריס חרלמפ, עו"ד, מפרק

סרינה קיי בע"מ
)ח"פ 51-392969-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2015, התקבלה  המניין של החברה 
מרח'  סבג,  מייק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

יצחק מוסאל 29, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מייק סבג, מפרק

שיצו הפקות בע"מ
)ח"פ 51-452720-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולדימיר ריטר, מרח' 
משה שרת 19, קריית ים 2902706, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ולדימיר ריטר, מפרק

סיצארי - אייטש.טי.פי בע"מ
)ח"פ 51-372774-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא הדר, משד' אבא 

אבן 10, הרצליה 4612002, 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.

גיא הדר, עו"ד, מפרק

רכב נצרת בע"מ
)ח"פ 51-054030-5(

)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 25.10.2015, התקבלה החלטה 
רו"ח סאמר סלמאן, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
חרמון 1/58, ת"ד 1982, נצרת עילית 1750222, טל' 04-6570593, 

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.

סאמר סלמאן, רו"ח, מפרק

מוסך קובי בע"מ
)ח"פ 51-153351-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל איתי טלמור, 

מרח' יוסף קיציס 2, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל איתי טלמור, עו"ד, מפרק

דילקרוקודיל בע"מ
)ח"פ 51-454981-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
2.11.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי שניידר, מרח' 

השלום 18, אבן יהודה 40500, 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.

אורי שניידר, מפרק

הלסיון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-493834-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  נחום(,  )יעקב  קובי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
אוריאל אקוסטה 21, תל אביב, טל' 054-2279499, 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.

קובי נחום, מפרק

זליכוב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-340748-6(

)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 4.11.2015, התקבלה החלטה 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי לוקץ, משד' בן ציון 34, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי לוקץ, מפרק

בוני ספיר בע"מ
)ח"פ 51-425354-1(

)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 26.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך סער, מרח' דובנוב 33, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברוך סער, מפרק

טומלי בע"מ
)ח"פ 51-305173-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהוד לסלו, מרח' דרך 
בן גוריון 11, בני ברק 51260, טל' 03-6160538, 052-2854024, פקס' 

03-6160537, 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.

אהוד לסלו, עו"ד, מפרק

שאקטי - העצמה נשית בע"מ
)ח"פ 51-458511-6(

)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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תתכנס ביום 30.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' אבא 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,16 סילבר  הלל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנה יגור, עו"ד, מפרקת

מנשה ראובני, רואה חשבון
)ח"פ 51-339663-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.12.2015, בשעה 11.00, אצל עו"ד, רו"ח ששי לוי, 
שד' רוטשילד 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ששי לוי, עו"ד, רו"ח, מפרק

סאני תקשורת )1994( בע"מ
)ח"פ 51-203676-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על דחיית כינוס אסיפת נושים של נושי החברה

החברות  לפקודת   323 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
נושי  של  הכללית  האסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בשעה   ,1.11.2015 ביום  להתכנס  אמורה  היתה  אשר  החברה 
  ,12.00 בשעה   ,1.12.2015 ביום  תתקיים  והיא  נדחתה,   ,12.00
במשרדי לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ, רח' ברודצקי 

19, רמת אביב.

יוגש  לאסיפה  החברה.  של  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
דו"ח מלא על מצס עסקיה של החברה. האסיפה תהיה רשאית 
להציע אדם שיהיה מפרק לעסקי החברה וחלוקת נכסיה, וכן 
ועדת ביקורת. כל אדם הטוען שהוא נושא החברה, יגיש למען 
הנ"ל או לפקס' 03-6417246, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, 

את הוכחת החוב.
יעקב לוקסנבורג, דירקטור  

ליטל פיס 
)ע"ר 58-052313-2(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,17.9.2015 ביום  שהתכנסה 
 ,72 ויצמן  רון פרידמן, מרח'  ולמנות את עו"ד  העמותה מרצון 

תל אביב 6230801, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
רון פרידמן, עו"ד, מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, 
יהוד 56478, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צביקה גרוס, מפרק

מוניות הזוהר גדרה בע"מ
)ח"פ 51-386609-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.11.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל פוקס 

חנינה, מרח' רמז 25, גדרה, למפרקת החברה.

מיכל פוקס חנינה, עו"ד, מפרקת

נוסל תעש-מור בע"מ
)ח"פ 51-150284-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' זרחין 10, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי סיימון, מפרק

מערבלי בטון אלהלאל בע"מ
)ח"פ 51-443836-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.12.2015, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' עומר 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,48810 קאסם  כפר   ,82 אלח'טאב  בן 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פריג' עארף, עו"ד, מפרק

שונצימונים בע"מ
)ח"פ 51-259720-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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אף.איי.טי.2 וודגסן גרמניה השקעות נדלן
)ש"מ 55-025276-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי בהתאם לשינויים 
שנערכו בשותפות הנ"ל, השותף המוגבל אידו אוחנה, מעביר 
כך  צדוק,  לאבנר  בשותפות  וחובותיו  זכויותיו  כל  את  בזה 
יהיה  צדוק  אבנר  בשותפות,  מוגבל  שותף  מלהיות  שיחדל 

לשותף מוגבל בשותפות במקומו.

יגיל מנוביץ          צח חרמון
מורשי חתימה בשותפות          

הודעה על דבר חלוקת דיבידנד לנושים

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 2313/06

שם החייב: יוסף משולם.

שם הנאמן ומענו: עו"ד מאיר ליבר, רח' יוחנן הסנדלר 4, כפר סבא.

סוג הדיבידנד: ראשון וסופי, באופן מיידי.

מאיר ליבר, עו"ד, נאמן

הודעה על דבר חלוקת דיבידנד לנושים

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 1820/06

שם החייב: אילן לוי.

שם הנאמן ומענו: עו"ד מאיר ליבר, רח' יוחנן הסנדלר 4, כפר סבא.

סוג הדיבידנד: ראשון וסופי, באופן מיידי.

מאיר ליבר, עו"ד, נאמן

הודעה על דבר חלוקת דיבידנד לנושים

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 1811/05

שם החייב: חיים הרי ארונוביץ.

שם הנאמן ומענו: עו"ד מאיר ליבר, רח' יוחנן הסנדלר 4, כפר סבא.

סוג הדיבידנד: ראשון וסופי, באופן מיידי.

מאיר ליבר, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 11025-04-13

שם החברה החייבת: ביסטרו ויין בע"מ, ח"פ 51-409032-3.

שם המנהל המיוחד ומענו: עו"ד מור נרדיה, מרח' אבן גבירול 
124, תל אביב 62038.

אביב,  בתל  בית המשפט המחוזי  כי  הודעה  בזאת  ניתנת 
אישר בהחלטתו מיום 7.9.2015, )בקשה 11( חלוקת דיבידנדים 
של  בשיעור  קדימה,  בדין  החייבת  החברה  לנושי  סופיים 

כ–100% מסכום הנשייה בדין קדימה.
מור נרדיה, עו"ד
ד ח ו י מ ל  ה נ מ

סנטרישן )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-344481-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון והסרת מינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה, כי בהחלטת בעלי המניות של החברה 
הנ"ל שהתכנסה ביום 28.10.2015, התקבלה החלטה במניין חוקי 
להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויה של 

רוני גורדון למפרקת החברה.
רוני גורדון, מפרקת

אקרו לב העיר צ.א.ר )2015(
)ש"מ 55-026195-2(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,20.9.2015 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,  ייזום  נדל"ן  אקרו  המוגבל,  השותף   העביר 
בשותפות,  והתחייבויותיו  זכויותיו  מלוא  את   ,51-465794-9
אקרו  לבנייני  בשותפות,  הזכויות  מסך   99.9% מהוות  אשר 

בשחקים א.ר.ב )2015(, ש"מ 55-026158-0.

יצחק ארבוב          שמואל סימן טוב
                     מורשי חתימה בשותף הכללי

קרן פינוי בינוי הרב לוי בת ים
)ש"מ 55-025657-2(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי - 

השותף המוגבל, דוד פרנקל, מדולב, ד"נ מודיעין, העביר   )1(
מוגבל,  כשותף  זכויותיו  מלוא  את   ,19.10.2015 ביום 
המהוות 50 שקלים חדשים בהון השותפות, לידי השותף 
להיות  ויחדל  מודיעין,  ד"נ  מדולב,  פרנקל,  תמר  המוגבל 

שותף מוגבל בשותפות;

)2( השותף המוגבל, עמלול השקעות בע"מ, ח"פ 51-454406-3, 
העביר ביום 19.10.2015, את מלוא זכויותיו כשותף מוגבל, 
המהוות 50 שקלים חדשים בהון השותפות, לידי השותף 
המוגבל גלי ליברמן, מרח' אחווה 8, תל אביב ויחדל להיות 

שותף מוגבל בשותפות.
שי צביה, עו"ד
בא כוח השותפות

מפעלי מלט הר טוב
)ש"מ 55-026121-8(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
מוגבל,  שותף  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
גאנגר תעשיות בע"מ, ח"פ 51-394892-7, העביר חלק מזכויותיו 
 ,51-476816-7 ח"פ  בע"מ,  השקעות  מאיה  למירב  בשותפות 
אשר הצטרף בכך כשותף מוגבל בשותפות, נוסף על השותפים 

המוגבלים הקיימים.
מיכאל גופר, עו"ד
בא כוח השותפות




