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הודעה על חילופים של חברי הכנסת
לפי חוק הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיף 10א)3( לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, 
חברותו  פסקה   )2015 בדצמבר   27( התשע"ו  בטבת  ט"ו  ביום  כי 
לחוק–יסוד:   40 סעיף  לפי  שלום,  משה  סילבן  ציון  של  בכנסת 

הכנסת2, ובמקומו בא חבר הכנסת אמיר אוחנה.

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
)חמ 3-5134(

ירדנה מלר-הורוביץ  
מזכירת הכנסת  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ה, עמ' 251.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69.  2

מינוי יושבת ראש ועדת עררים
לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970

לנפגעי  התגמולים  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פעולות איבה, התש"ל-11970 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  העליון  המשפט  בית  נשיאת 
ברון,  ציפורה  את  ממנה  אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח 
שופטת בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושבת ראש ועדת עררים 

לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ' בכסלו התשע"ו )2 בדצמבר 2015(
)חמ 3-285(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשנ"ג, עמ' 90.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

מינוי יושבת ראש ועדת עררים
לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970

לנפגעי  התגמולים  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פעולות איבה, התש"ל-11970 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  העליון  המשפט  בית  נשיאת 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני ממנה את זהבה אני, שופטת 
בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת עררים לפי 

החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ' בכסלו התשע"ו )2 בדצמבר 2015(
)חמ 3-285(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשנ"ג, עמ' 90.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

ביטול מינוי פקידי גבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

הלאומי  הביטוח  לחוק  367)ב(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
של  מינוים  את  מבטל  אני  התשנ"ה-21995,  משולב[,  ]נוסח 

המפורטים להלן לפקידי גבייה, לעניין פקודת המסים )גבייה(3:
 

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2

חוקי א"י, כרך ב', עמ 1374.  3

דוד שמר4        בתיה מגן5
עליזה מזר6      בני פרחי7

באדר דלאשה8      יוספה כהנא9
דני כהן10      נגה לוי11

דניס קוזי12      שחר אלי13
ברכה ראובן14      פאולה גולדנטל15

לאה הרצוג16      שושנה קינגסברג17
שמואל לוי18      עליזה עידן19
אילנה שמאי20      פאיז קאסם21

אליעזר פלח22      צמח שמחה23 

י"ז בכסלו התשע"ו )29 בנובמבר 2015(
)חמ 3-229(

חיים כץ  
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשמ"ד, עמ' 2518.  4

י"פ התש"ס, עמ' 8.  5

י"פ התשמ"ב, עמ' 2123.  6

י"פ התשמ"ה, עמ' 942.  7

י"פ התשמ"ד, עמ' 1891.  8

י"פ התשמ"א, עמ' 1879.  9

י"פ התשמ"ב, עמ' 2936.  10

י"פ התשמ"ד, עמ' 1146.  11

י"פ התשמ"ד, עמ' 1146.  12

י"פ התשנ"ג, עמ' 919.  13

י"פ התשל"ה, עמ' 1201.  14

י"פ התשמ"ח, עמ' 762.  15

י"פ התשמ"ח, עמ' 762.  16

י"פ התשמ"ח, עמ' 762.  17

י"פ התשנ"ה, עמ' 4741.  18

י"פ התשל"ט, עמ' 1897.  19

י"פ התשמ"ב, עמ' 2936.  20

י"פ התשנ"ג, עמ' 594.  21

י"פ התשמ"ד, עמ' 1146.  22

י"פ התשס"א, עמ' 1713.  23

ביטול מינוי ממוני גבייה
 לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,

התשנ"ה-1995

הלאומי  הביטוח  לחוק  367)ב(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
של  מינוים  את  מבטל  אני  התשנ"ה-21995,  משולב[,  ]נוסח 

המפורטים להלן לממונה גבייה, לעניין פקודת המסים )גבייה(3:
משה פלד4

משה קופפר5

י"ז בכסלו התשע"ו )29 בנובמבר 2015(
)חמ 3-229(

חיים כץ  
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374.  3

י"פ התשמ"ג, עמ' 75.  4

י"פ התש"ס, עמ' 4202.  5
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הסמכה
לפי חוק זכויות הסטודנטים, התשס"ז-2007

 1 שבסעיף  לאומנות"  "מוסד  הגדרת  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק זכויות הסטודנטים, התשס"ז-12007 )להלן - החוק(, אני 
לאמנויות,  ספר  בתי  תחום  מנהלת  שדות,  מיכל  את  מסמיכה 
לאשר כי מתקיימים התנאים הקבועים בחוק ובתקנות זכויות 

הסטודנט )תנאים להיחשב מוסד לאמנות(, התשע"ה-22014.

י"ח בכסלו התשע"ו )30 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4344(  

מירי רגב  
שרת התרבות והספורט  

1  ס"ח התשס"ז, עמ' 320; התש"ע, עמ' 632.

2  ק"ת התשע"ה, עמ' 327.

הודעה בדבר עדכון הסכומים, התשע"ו-2015
לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011

ו–48 לחוק מיסוי רווחים ממשאבי  בהתאם לסעיפים 34)ג( 
שהיה  המדד  שינוי  עקב  כי  מודיע  אני  התשע"א-12011,  טבע, 
בינואר  ב–1  ידוע  שהיה  המדד  לעומת   2016 בינואר  ב–1  ידוע 

2015, החל ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( -

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 31 יהיה 52,000 שקלים   )1(
חדשים;

הסכום הקבוע בהגדרות "מקדם החיפוש" ו"מקדם ההקמה"   )2(
שבסעיף 4)ב()2()ג( יהיה 388,358,000 שקלים חדשים.

י"ט בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4568(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  
ס"ח התשע"א, עמ' 806; התשע"ו, עמ' 219; י"פ התשע"ה, עמ' 2679.  1

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו-1976, מינתה 
מועצת עיריית בית שאן, בישיבתה, מיום כ"ז בכסלו התשע"ו )9 
בדצמבר 2015(, את עורך דין משה גרמה ליושב ראש ועדת הערר 

)להלן - הוועדה(, במקום עורך דין ורואה חשבון אלי מנחם.

אבי פחימה וניסים בדוס ימשיכו לכהן כחברי הוועדה.

ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(
)חמ 3-265-ה1(

רפאל בן שטרית  
ראש עיריית בית שאן  

הודעה בדבר מימוש מלוא התקציב
לפי תקנות תכנון משק החלב )העברת מכסות בשנים 2014 עד 
2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר( )הוראת שעה(, 

התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי תקנה 12א)ב( לתקנות תכנון משק החלב 
)העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 

2014 בענף הבקר( )הוראת שעה(, התשע"ד-12014, מודיעה בזה 
הוועדה לקביעת מכסות חלב על מימוש מלוא התקציב שהוקצה 
 21( לפי החלטת הממשלה מס' 5177 מיום ה' בחשוון התשע"ג 

באוקטובר 2012(.
כ"ג בטבת התשע"ו )4 בינואר 2016(

)חמ 3-5187(
                                               מיכל קראוס

                                יושבת ראש הוועד לקביעת מכסות חלב

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,10310 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6298, 
התשע"א, עמ' 6737 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

מבנים ומוסדות ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ג,  שלב  שמואל,  חומת  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
בשלמותן   76  ,75 חדשות  חלקות   ,29938 כגוש  המזוהה 
לשעבר   62 וח"ח   29938 בגוש  לשעבר   40 כח"ח  )המזוהות 
)המזוהה   89 חדשה  חלקה   ,29939 גוש   ;)29939  בגוש 
כח"ח 62 ישנה(; חלקה חדשה 100 )המזוהה כח"ח 20 ו–62 
והמזוהות  בשלמותן(  לשעבר   23-21 וחלקות  לשעבר, 
כמגרשים 502, 503, 504, 509 לפי תכנית 10310 המאושרת, 
בצבע  והצבועים  מ"ר,  כ–16,453  להפקעה  שטח  הכול  סך 
חום מתוחם בקו בצבע חום כהה, כמסומן בתשריט תכנית 

10310 המאושרת ובתשריט ההפקעה.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ו בכסלו התשע"ו )8 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

                                      
ק"ת התשע"ד, עמ' 1044; התשע"ה, עמ' 1886.  1
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע, גוש 10562 -  .4

חלק
מחלקה 
רשומה

שטח 
החלקה 

רשום בדונם

שטח מיועד 
להפקעה 

בייעוד דרך 
בדונם

שטח מיועד 
להפקעה 
בייעוד 

שצ"פ בדונם

5715.0710.538

16015.0212.7480.327

העתקי התכנית ותשריט ההפקעות שנערך על פיה, מופקדים 
במשרדי הוועדה המקומית, ליד קיבוץ עין כרמל, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ה' בטבת התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' טב/3068 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 6068, התש"ע, עמ' 2171, מוסרת בזה 
)להלן  אל–טייבה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מכ/362/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6513, 
התשע"ג, עמ' 1545, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חוף הכרמל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
פתוח  ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

)אינטנסיבי(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בייעוד שצ"פ  חטיבת קרקע בעתלית, בשטח של 7,242 מ"ר   
וגוש   ,75  ,72 ח"ח   ,10534 כגוש  מזוהה  השטח  אינטנסיבי, 

10535, ח"ח 29.

כ"ח בכסלו התשע"ו )10 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/807,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  חכ/136, 
)להלן - התכנית(,   2018 2558, התשל"ט, עמ'  הפרסומים 
חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הכרמל 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך  ציבורי של דרך ושצ"פ.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1234, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2050, 
התשל"ה, עמ' 59, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב הסתונית, גוש 6714, חלקה   
הייעוד:  מ"ר,   336 של  בשטח   ,)180 )לשעבר  בשלמותה   315
הייעוד:  מ"ר בשלמות;  הייעוד: שצ"פ; 346  מ"ר,  שב"צ; 113 

דרך.

כ"ח בכסלו התשע"ו )10 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/830, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2521, התשל"ט, עמ' 1172, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

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

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור דרומית לקאנטרי, גוש 7839, ח"ח 6, 22,   
מגרשים 56/6, 3/22.

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

כ"ח בכסלו התשע"ו )10 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

שועאע מסארוה מנצור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אל טייבה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/96,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3511, 
התשמ"ח, עמ' 526, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך שב"צ ודרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3641, חלקה 56 בשלמותה;   
הייעוד:  בשלמותה;   122 חלקה   ,3644 וגוש  ודרך,  שב"צ  הייעוד: 

דרך.

י"ז בכסלו התשע"ו )29 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 
בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראש העין, בגוש 4274, ח"ח 23, 24, 25, 26, 27,   
28, 29, 30, 31; הייעוד: דרך מוצעת.

כ"ב בחשוון התשע"ו )4 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/8/74, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2645, 
התש"ם, עמ' 2101, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3698, חלקות 157, 263.  

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/3/74, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1168, התשכ"ה, עמ' 1564, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3698, חלקה 156.  

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18071, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6854, התשע"ד, עמ' 7320, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טבריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;15035 בגוש   85 כחלקה  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: מבני ציבור.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה    

                                          המקומית לתכנון ולבנייה טבריה
__________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18071, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6854, התשע"ד, עמ' 7320, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טבריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;15761 בגוש   210 כחלקה  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: מבני ציבור.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה    

                                          המקומית לתכנון ולבנייה טבריה
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18071, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6854, התשע"ד, עמ' 7320, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טבריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;15761 בגוש   ,49 כחלקה  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: מבני ציבור.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה    

                                          המקומית לתכנון ולבנייה טבריה
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10690, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3633, מוסרת בזה הוועדה המקומית  4885, התש"ס, עמ' 
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש 13944 -  
טבלת הפקעות:

חלקי 
חלקות

שטח רשום 
)מ"ר(

מס' מגרש 
להפקעה

שטח מופקע 
)מ"ר(

110,4851/1245

64,3346/199

92,3329/146

131,65713/123

142,74014/147

153,00315/164

167,47016/1162

221,65422/154

231,63123/159

799סך הכול הפקעה חדשה לדרך

הייעוד: דרך.  

ז' בכסלו התשע"ו )19 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2(

ישכר פרנקנטהל  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל  

__________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/9922, 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5094, התשס"ב, עמ' 3300, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר מנדא, המזוהה כגוש 17565, ח"ח 1,   
ששטחה 15,326 מ"ר; הייעוד: שטחים לצורכי ציבור.

כ"ד בכסלו התשע"ו )6 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

תיקוני טעויות
בהודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות שפורסמה   )1(
בילקוט הפרסומים 6624, התשע"ג, עמ' 6628, לעניין תכנית 
5117 )ירושלים(, בסעיף 4, בתיאור הקרקע, במקום "שכונת 
חומת שמואל, הידועה כהר חומה שבדרום מזרח ירושלים" 

צריך להיות "שכונת בית וגן";

בהודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות שפורסמה   )2(
בילקוט הפרסומים 7082, התשע"ה, עמ' 7564, בדבר תכנית 

רע/212/1, בסעיף 4, במקום המובא בו, צריך להיות:

"תיאור הקרקע -  

 ,378 ח"ח   ,6586 כגוש  המזוהה  ברעננה,  קרקע  חטיבת   
ששטח כ–71 מ"ר, וח"ח 379, ששטחה כ–71 מ"ר".

)חמ 3-2(

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור 
 4102תשע"ד  –)הוראת השעה( 

ההודע לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965  
 

 מחוז הדרום
 

 מרחב תכנון מקומי: אשקלון, חוף אשקלון, דרוםמחוז: 
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 .19, 11חלקי חלקות:  932גוש: 
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, 21, 29, 21, 91, 91, 2חלקות במלואן:  2111גוש: 
27 ,11 ,11 ,12. 

 .13, 18, 17חלקי חלקות:  2111גוש: 
 .281חלקות במלואן:  1712גוש: 
 .1, 2חלקות במלואן:  1788גוש: 
 .9, 1, 2חלקי חלקות:  1788גוש: 
 .293חלקות במלואן:  9122 גוש:

 .298חלקי חלקות:  9122גוש: 
 .39חלקות במלואן:  9121גוש: 
 .31, 32חלקי חלקות:  9121גוש: 
 .212חלקות במלואן:  9122גוש: 
 .211, 223חלקי חלקות:  9122גוש: 
 .227חלקות במלואן:  9121גוש: 
 .221חלקי חלקות:  9121גוש: 

 

 התכנית: מטרת
גרת תכנונית להקמת אזור מגורים, יצירת והתאמת מס

ציבור, מסחר, תעסוקה, שצ"פ ופארק עירוני  -למוסדות 
משולבים במערכת כבישים מותאמת. מרכז תחבורה 

 כולל תחנת רכבת ומחלף.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הנחיות לבניית שכונת מגורים הכוללת  . 2

יח"ד קטנות  9,221-יח"ד מתוכם כ 22,211
מסך הדירות( ששטחן העיקרי אינו  91%)המהוות 
 מ"ר כולל ממ"ד. 81עולה על 

 קביעת הנחיות והוראות למוסדות ציבור. . 1
 הנחיות לשטחים פתוחים ציבוריים ודרכים. . 9
. קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבנייה, 2

קביעת שמושים מותרים, הנחיות, זכויות ומגבלות 
מספר קומות, התפלגות  בנייה. לרבות קווי בניין,

 שטחי הבניה בין הקומות, גובה בניה מרבי וכיו"ב.
תכנון פארק עירוני לטובת תושבי אשקלון  . 1

והסביבה, וכן לתיירות ארצית תוך שימור האתר 
 והממצאים הארכיאולוגיים והכשרתם לקליטת קהל.

 התווית דרכים חדשות. . 1
 קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי. . 7
 יעת הנחיות סביבתיות.קב . 8
 קביעת הוראות לתשתיות ביוב, מים וחשמל. . 3

 קביעת הוראות למסחר ותעסוקה. . 21
 מתקנים טכניים. . 22
 מתחם תחבורה. . 21
 הקלה בקו בניין מציר מסילת ברזל. . 29
 קביעת הוראות לנחל. . 22

 

פורסמה בעיתונים בתאריך: הודעה על הפקדת התכנית 
, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 22/18/1121
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים  27/18/1121

 .22/18/1121בתאריך: 
 

הוועדה הארצית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 

ועדה  וכן במשרדי 11-1312282/1ירושלים  טלפון:  11
אשקלון  7אשקלון, הגבורה  מקומית לתכנון ולבניה

 כל המעוניין רשאי לעיין בה  18-1731911טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 
ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון: 

http://www.moin.gov.il/tichnun 
 

 ערן ניצן
 מועדפים לדיורלמתחמים עדה ויו"ר הו

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

דוד דיל רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-307503-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
תתכנס ביום 14.2.2016, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' השילוח 8, 
קריית מטלון, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר ג'רפי, עו"ד, מפרק  

אחים זיאדה בע"מ
)ח"פ 51-266520-9(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,15.2.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
כפר ינוח 25145, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

ובניירות של החברה.

אבו ריש ראיק, רו"ח, מפרק  

דיין מוצרי איוורור )1988( בע"מ
)ח"פ 51-271992-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
תתכנס ביום 16.2.2016, בשעה 16.00, במשרד עו"ד יורם וסרצוג, רח' 
אבן גבירול 68, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה דיין, מפרק  
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אנמוי אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-458601-5(

)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 
שמיר  צור  חברת  במשרד   ,9.00 בשעה   ,16.2.2016 ביום  תתכנס 
אחזקות בע"מ, רח' אפעל 35, קריית אריה, פתח תקווה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

בנימין אדר, עו"ד, מפרק  

קרטופרינט בע"מ
)ח"פ 51-191268-5(

)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 
 ,8 כנרת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,22.2.2016 ביום   תתכנס 
גני תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר פרלברג, מפרק  

שלו פלס חלפון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-476826-6(

)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   ,19.00 בשעה   ,24.2.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,29 היסוד  קרן 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל פלס חלפון, מפרק  

עציוני - קרן צבי בע"מ
)ח"פ 51-382884-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.2.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ליאונרדו 
דה וינצ'י 4, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד עציוני, מפרק  

ביו-ונט בע"מ
)ח"פ 51-381619-9(

)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 25.2.2016, בשעה 10.00, אצל משרד עו"ד הורן ושות', רח' ויצמן 
2, בית אמות השקעות, קומה 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר סילביה נוימן, מפרקת

שלמה ליפשיץ-ובניו בע"מ
)ח"פ 51-233495-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,59 משק  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,25.2.2016 ביום   תתכנס 
כפר חב"ד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון גת, עו"ד, מפרק  

ר.ר.מ 189 בע"מ
)ח"פ 51-285555-2(

)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 25.2.2016, בשעה 10.00, במשרד איתן, מהולל & שדות, 
עורכי דין ועורכי פטנטים, רח' אבא אבן 10, הרצליה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

ירון מהולל, עו"ד, מפרק  

פור - טים 2000 בע"מ
)ח"פ 51-293925-7(

)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 תתכנס 
ביום 25.2.2016, בשעה 10.00, במשרד איתן, מהולל & שדות, עורכי 
דוח  הגשת  לשם  הרצליה,  אבן 10,  אבא  רח'  פטנטים,  ועורכי  דין 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון מהולל, עו"ד, מפרק  
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ע. בירמן - הפקות מדיה בע"מ
)ח"פ 51-245509-8(

)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 
 ,23 רח' המתמיד  20.30, אצל המפרק,  26.2.2016, בשעה  ביום 
אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עוזי בירמן, מפרק  

יוקו כהן פתרונות חדשניים בע"מ
)ח"פ 51-465065-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  פויכטונגר,  רו"ח  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.2.2016 ביום  תתכנס 
הנחלים 5, יד בנימין 7681200, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוקו יונתן, מפרק  

סרינה קיי בע"מ
)ח"פ 51-392969-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה   ,27.2.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
יצחק מוסאל 29, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מייק סבג, מפרק  

קול שופר בע"מ
)ח"פ 51-460568-2(

)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 28.2.2016, בשעה 17.00, במשרד המפרק, מרכז מסחרי 
חספין, רמת הגולן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושע הרשקוביץ, עו"ד, מפרק  

מדיה ג'מבל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-424716-2(

)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 
מדינת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,28.2.2016 ביום  תתכנס 
היהודים 89, בניין E, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב סמבורסקי, מפרק  

10 רנק בע"מ
)ח"פ 51-418593-3(

)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 תתכנס 
אברמוביץ,  רוזנברג,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,28.2.2016 ביום 
 ,17 קומה  1, המגדל העגול,  עזריאלי  דין, מרכז  עורכי  שנלר, 
לשם   ,03-6081452 פקס'   ,03-6081451 טל'   ,67021 אביב  תל 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אבי אברמוביץ, עו"ד, מפרק  

אהל מצליח עגיב - אולמי רון נתניה בע"מ
)ח"פ 51-225842-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
כיכר  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,28.2.2016 ביום  תתכנס 
העצמאות 12, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורי מצליח, מפרק  

קודרסקום בע"מ
)ח"פ 51-426045-4(

)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 29.2.2016, אצל המפרק, רח' יקינתון 20, חיפה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל קוליש, מפרק  
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אולסטור ישראל בע"מ
)ח"פ 51-468483-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,1.3.2016 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,12/12 בילינסון 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן זהר, מפרק  

ג.ד.ן חברה ליצוא בע"מ
)ח"פ 51-154411-6(

)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 
ושות',  גלוזמן  עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה   ,6.3.2016 ביום  תתכנס 
מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 29, תל–אביב-יפו, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אליעד שלומוביץ', עו"ד, מפרק  

2001 שרותי מערכות ומחשבים בע"מ
)ח"פ 51-081158-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' רקאנטי 4,  ביום 6.3.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי יעקובוביץ', מפרק  

קו - מנחה אייס בע"מ
)ח"פ 51-469867-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.3.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יד חרוצים 12, 
תל–אביב-יפו 6770005, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמיר שלו, מפרק  

מעוף הציפור ניהול נכסי נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-418651-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.3.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 88, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גולן קאשי, עו"ד, מפרק  

סופרסוניק ישראל )ח.ל( )1992( בע"מ
)ח"פ 51-174244-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.3.2016, בשעה 10.00, במשרד שניידמן, ורצקי ושות', 
עורכי דין, רח' כנרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 7, בני ברק, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אביטל ורצקי, מפרקת  

איי.גי.אי פתרונות ויועצים פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-405154-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אזור  החברה,  במשרדי   ,16.30 בשעה   ,13.3.2016 ביום  תתכנס 
התעשייה טבריה עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל אברהם, עו"ד, מפרק  

קמור צמיגים בע"מ
)ח"פ 51-362231-6(

)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'  ביום 16.3.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק,  הנ"ל תתכנס 
לילינבלום 30, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון וייס, מפרק  
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אייפיירו בע"מ
)ח"פ 51-486039-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
עו"ד מיכאל הנטר  ביום 20.3.2016, בשעה 12.00, במשרד  תתכנס 
לשם  אביב,  תל   ,46 רוטשילד  שד'  ב',  קומה  אלרוב,  מגדל  ושות', 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עוזי פנחסי, עו"ד, מפרק  

ביסטרי פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-221615-1(

)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 24.3.2016, בשעה 17.30, אצל המפרק, רח' השרון 3, 
שכ' חבצלת, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה ביסטרי, מפרק  

אליענה פישלר תקשורת מקבוצת צור תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-468352-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,28.3.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,25 קומה   ,3 פריש  דניאל 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי תורג'מן, עו"ד, מפרק  

מופת רוזמרין הפקות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-269967-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,42 המסגר  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה  ביום 3.4.2016,   תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור שחטר, עו"ד, רו"ח, מפרק  

מ.א.ש תמ"א 38 הרב לוין ר"ג בע"מ
)ח"פ 51-453993-1(

)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 
ברשומות,  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס   הנ"ל 
בשעה 11.00, אצל רו"ח עופר רפאל, רח' מנחם בגין 32, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

ד"ר משה ברגר, מפרק  

מ.א.ש. - הסתדרות 4 בת ים בע"מ
)ח"פ 51-463534-1(

)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 
זו ברשומות, בשעה  ימים מיום פרסום הודעה  תתכנס לאחר 30 
רו"ח עופר רפאל, רח' מנחם בגין 32, תל אביב, לשם  11.00, אצל 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ד"ר משה ברגר, מפרק  

סודמיאקס בע"מ
)ח"פ 51-093206-4(

)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 2.10.2015, התקבלה החלטה 
ישראל ענדען, מרח'  עו"ד  ולמנות את  מרצון  החברה  את   לפרק 

נהר הירדן 14, בית שמש, טל' 072-2204514, 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.

ישראל ענדען, עו"ד, מפרק

סודמיאקס בע"מ
)ח"פ 51-093206-4(

)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 
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רח'  המפרק,  במשרד   ,17.30 בשעה   ,20.2.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
נהר הירדן 14, בית שמש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל ענדען, עו"ד, מפרק

חוות שוקק בע"מ
)ח"פ 51-381964-9(

)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 28.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שולמית קמינסקי, משדמות 

מחולה, ד"נ 1093200, טל' 050-5511640, 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.

שולמית קמינסקי, מפרקת

חוות שוקק בע"מ
)ח"פ 51-381964-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.3.2016, בשעה 17.00, אצל המפרקת, שדמות מחולה, 
ד"נ עמק המעיינות 1093200, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שולמית קמינסקי, מפרקת  

אדיוק סחר 1994 בע"מ
)ח"פ 51-199502-9(

)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 29.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר זאב הולנדר, עו"ד, משד' 

רוטשילד 49, תל אביב, טל' 03-5665005, 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.

ד"ר זאב הולנדר, עו"ד, מפרק

אדיוק סחר 1994 בע"מ
)ח"פ 51-199502-9(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.3.2016, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, משרד עורכי 
דין ונוטריון, שד' רוטשילד 49, תל אביב 6578405, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר זאב הולנדר, עו"ד, מפרק  

א. גרוס שיווק וסחר 1992 בע"מ
)ח"פ 51-172817-2(

)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 29.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר זאב הולנדר, עו"ד, משד' 

רוטשילד 49, תל אביב, טל' 03-5665005, 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.

ד"ר זאב הולנדר, עו"ד, מפרק

א. גרוס שיווק וסחר 1992 בע"מ
)ח"פ 51-172817-2(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.3.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, משרד עורכי 
דין ונוטריון, שד' רוטשילד 49, תל אביב 6578405, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר זאב הולנדר, עו"ד, מפרק  

התראה רפואית בע"מ
)ח"פ 51-284765-8(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.12.2015, התקבלה החלטה 
 ,117 מנחם  בר, מכפר  שי  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

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.

שי בר, מפרק

קיליאן ק.ש בע"מ
)ח"פ 51-314262-0(

)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 27.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עומר עידו, מרח' דרך 

מנחם בגין 125, תל אביב, 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.

עומר עידו, עו"ד, מפרק

יבולי גליל בע"מ
)ח"פ 51-140586-2(

)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 22.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  מזיוב,  אבירם  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

ז'בוטינסקי 7, 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.

אבירם מזיוב, עו"ד, מפרק

גדעון ברגמן בע"מ
)ח"פ 51-466918-3(

)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 5.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין חסן, מרח' הרצוג 14, 

גבעתיים, 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.

בנימין חסן, מפרק

שפושניק מערכות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-260353-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.12.2015, התקבלה החלטה 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון ספושניק, מרח' 

בן גוריון 22, הרצליה 4678525, 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.

אלון ספושניק, עו"ד, מפרק

מימון-מילצ'ן ייזום בע"מ
)ח"פ 51-410565-9(

)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 
התקבלה   ,27.12.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל מימון, מרח' 

הארבעה 6, תל אביב 6473906, 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.

ישראל מימון, מפרק

איי.טי.סי.ג'י - די. איקס בע"מ
)ח"פ 51-427660-9(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זהבית ברזילי, מרח' 

הכנסת 47, גבעתיים, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

זהבית ברזילי, עו"ד, מפרקת

סמארט קופון בע"מ
)ח"פ 51-458162-8(

)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 23.12.2015, התקבלה החלטה 
חיים  מרח'  ועקנין,  כפיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

דוד הלוי 8, פסגת זאב, 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.

כפיר ועקנין, מפרק

סיימר בע"מ
)ח"פ 51-093438-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  פויזנר,  יואב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המחשב 2, נתניה 4250712, 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.

יואב פויזנר, עו"ד, מפרק

רוק גלן במסגר )2010( בע"מ
)ח"פ 51-453255-5(

)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 24.12.2015, התקבלה החלטה 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  מלצר,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לוחמי הגטאות 43, עכו, 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.

יגאל מלצר, עו"ד, מפרק

מול הריביירה ותיירות בע"מ
)ח"פ 51-459243-5(

)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 17.12.2015, התקבלה החלטה 
משד'  סרויא,  יצחק  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ירושלים 18, אשדוד, טל' 08-8669392, 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.

יצחק סרויא, עו"ד, מפרק

אי 3 יזמות ופיתוח נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-494609-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.12.2015, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
21090, טל'  8048, מעלות  9, ת"ד  דוד דהאן, מרח' עוזי נרקיס 

04-6883831, 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 דהאן, עו"ד, מפרק

ניתוח פיננסי )נ.פ.( בע"מ
)ח"פ 51-153512-2(

)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 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דויד יוסף, מרח' כנפי 
נשרים 15, ירושלים, 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.

דויד יוסף, עו"ד, מפרק

אינפוויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-389204-2(

)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 25.12.2015, התקבלה החלטה 
 ,7 מרח' האלה  ארז,  יוגב  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

גבעת ברנר, 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.

יוגב ארז, מפרק

אזור תעשיה כ.מ.ס.ד. 2010 בע"מ
)ח"פ 51-449608-2(

)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 6.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  לבנון,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החילזון 6, רמת גן 52522, 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.

ארז לבנון, עו"ד, מפרק

ברטולי בע"מ
)ח"פ 51-336771-4(

)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 22.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברט המלי, אצל עו"ד אהרן 

פרקש, רח' גולדברג 6, תל אביב 65784, למפרק החברה.

מרח'  בינק,  ברק  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מנחם בגין 125, 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.

ברק בינג, עו"ד, מפרק

אלרוב מימון והנפקות )1986( בע"מ
)ח"פ 51-003566-8(

)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 
התקבלה   ,24.12.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
אלחכם,  מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

משד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, 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.

מאיר אלחכם, מפרק

אס. 2 טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-286653-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  מודחי,  חגית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אוסישקין 4, רחובות, טל' 052-3980419, 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.

חגית מודחי, עו"ד, מפרקת

 א.מ. צמחי מרפא ירושלים מחקר פיתוח גידול 
וייצור בע"מ

)ח"פ 51-525550-3(

)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 16.12.2015, התקבלה החלטה 
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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.

שי פינס, עו"ד, מפרק

אס. טי. אס מערכות תוכנה )1993( בע"מ
)ח"פ 51-182529-1(

)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 30.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור קסלר-דוידור, 

מרח' יגאל אלון 98, תל אביב, 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.

לימור קסלר-דוידור, עו"ד, מפרקת

צ'וזר בע"מ
)ח"פ 51-471494-8(

)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 
התקבלה   ,22.12.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ולמנות את אריאל הלוי, מרח'   החלטה לפרק את החברה מרצון 

דיזינגוף 263, 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.

אריאל הלוי, מפרק

רז סיפי מערכות בע"מ
)ח"פ 51-528251-5(

)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 
ביום 30.12.2015, התקבלה  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שבתאי שובל, מרח' 

הבשור 121, שוהם 6081041, 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.

ברט המלי, מפרק

מיקא פרוייקטים ניהול ופיקוח תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-271907-1(

)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 31.12.2015, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרטה ויקטור, מרח' 

משה לוי 1ב, נס ציונה, 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.

מרטה ויקטור, מפרקת

פיקסילה בע"מ
)ח"פ 51-365338-6(

)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 23.12.2015, התקבלה החלטה 
עו"ד  יהודר, אצל  יובל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

עופר דוידוב, שד' בן גוריון 6, חיפה, 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.

יובל יהודר, מפרק

עילרד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-154672-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  פינס,  שי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ 4, תל אביב 64238, 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.

יצחק ראט, מפרק

אדירה אנרגיה ישראל בע"מ
)ח"פ 51-419582-5(

)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 22.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדי לוין, מרח' עזריאל 108, 

לב השרון 45825, 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.

גדי לוין, מפרק

אפה קליניקה לאסטתיקה וקוסמטיקה רפואית בע"מ
)ח"פ 51-483665-9(

)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 17.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  מאור,  אבי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

חורב 61, חיפה, 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.

אבי מאור, רו"ח, מפרק

בלקוני פלוס בע"מ
)ח"פ 51-465765-9(

)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 20.12.2015, התקבלה החלטה 
זילברשלג, משד'  גד  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

שאול המלך 8, בית אמות משפט, 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.

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.

שבתאי שובל, מפרק

ג. יובל גל שירותים 2012 בע"מ
)ח"פ 51-470908-8(

)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 20.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק ראט, מרח' המדע 1, 

רחובות, 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.

יצחק ראט, מפרק

יניש בע"מ
)ח"פ 51-525029-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה בש, מרח' השיירות 24, 

ירושלים, 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.

רבקה בש, מפרקת

שלי מדיקל גרופ בע"מ
)ח"פ 51-502216-8(

)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 20.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק ראט, מרח' המדע 1, 

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

נמרוד חן, מפרק

קול קייק אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-482182-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לנדא, מרח' הגיא 163, 

הר אדר 90836, 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 לנדא, מפרק

פוזיטיבאיידי מכשור רפואי בע"מ
)ח"פ 51-477201-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב, מרח' ויצמן 4, 

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.

אשר דובב, עו"ד, מפרק

ג'י.אל.אי. דיימונדס בע"מ
)ח"פ 51-380762-8(

)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 3.12.2015, התקבלה החלטה 
עו"ד  אצל  שוחט,  ברוך  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

צבי ואתורי, מרח' היצירה 3, רמת גן 52521, , למפרק החברה.

ברוך שוחט, מפרק

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

גד זילברשלג, עו"ד, מפרק

דוג-סנטר בע"מ
)ח"פ 51-357922-7(

)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 18.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן שלח, מרח' בית אל 99, 

כוכב יאיר, 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.

חנן שלח, מפרק

גלוב מערכות סליקה בע"מ
)ח"פ 51-456994-6(

)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 21.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  ביני,  בן–ציון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

נעורים 2, רמת גן 52391, 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.

בן–ציון ביני, עו"ד, מפרק

באטרפלייס קלאב בע"מ
)ח"פ 51-496272-9(

)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 30.12.2015, התקבלה החלטה 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד חן, מרח' הזוהר 16, 

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.
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תתכנס ביום 15.2.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' יפו 
216, קומה 8, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב בניטה, עו"ד, מפרק  

אילנית נכסים בע"מ
)ח"פ 51-400826-7(

)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   ,23.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

הלל, מרח' ז'בוטינסקי 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,23.3.2016 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.
דורון הלל, מפרק

שלום מישראל )י.ת.ר( בע"מ
)ח"פ 51-198799-2(

)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   ,27.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  רוטר,   יצחק 

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.

 ,27.3.2016 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 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יצחק רוטר, מפרק

בל-עד שירותי תעשייה )1995( בע"מ
)ח"פ 51-221123-6(

)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 
התקבלה   ,10.12.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן ברזג, משד' 

רוטשילד 113, תל אביב, למפרק החברה.
אלן ברזג, מפרק

צ'אטפיש בע"מ
)ח"פ 51-498508-4(

)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 25.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שהם לוי, מרח' בר אילן 45, 

רעננה, למפרק החברה.
שהם לוי, מפרק

מקית סושי רובוט בע"מ
)ח"פ 51-380868-3(

)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 
שכל  לאחר   ,20.12.2015 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 

רונית פרבר, מרח' ענבר 23, קיסריה, למפרקת החברה.
רונית פרבר, מפרקת

בית המצבר לרכב בע"מ
)ח"פ 51-266732-0(

)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 
תתכנס ביום 15.2.2016, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' מעלה 
השחרור 21, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום בן אהרון, מפרק  

אריחי נוי בע"מ
)ח"פ 51-261560-0(

)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 
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התקבלה   ,29.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל 
רונן פריד, רח' פלאוט 10, רחובות, טל'   שמואל נשר, אצל עו"ד 

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.

 ,29.3.2016 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 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מיכאל שמואל נשר, מפרק

מועדוני כ.נ.ס. בע"מ
)ח"פ 51-090584-7(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.2.2016, בשעה 11.30, במשרד עו"ד 

לוין פישר, דרך בן גוריון 1, מגדל בסר 2, קומה 25, בני ברק.

ומינוי  החברה  דירקטוריון  בדו"ח  דיון  היום:  סדר  על 
מפרק לחברה.

צבי פישר, עו"ד  
בא כוח החברה

העמותה הישראלית לתיאטרון ולאומנויות הבמה 
)ע"ר 58-050334-0(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 27.12.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 

מרצון ולמנות את ענת לוי ברשצסקי, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
ענת לוי ברשצסקי, מפרקת

 עמותת קבוצת בעלי הזכויות ברצועת ההשלמה 
עין יעקב אבן יהודה 

)ע"ר 58-053357-8(

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   ,19.12.2015 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את בועז הראל, מרח' הבנים 80, אבן 

יהודה, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
בועז הראל, מפרק

טלמנג' ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-222334-8(

)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   ,27.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  ברזני,   יורם 

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.

 ,27.3.2016 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 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יורם ברזני, מפרק

א.כ. ניקוי הארי בע"מ
)ח"פ 51-406148-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  איטח,   אבי 

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.

 ,28.3.2016 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.

אבי איטח, מפרק

מוניציפל בע"מ
)ח"פ 51-129286-4(

)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 
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המוגבלת שדות זריהן זהבה, פרשה מהשותפות, וכי במקומה 
הצטרף כשותף מוגבל בשותפות אייל הלוי.

יובל הלל, עו"ד
בא כוח השותפות

אפי קפיטל השקעות מים 
)ש"מ 55-024949-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 27.12.2015, 
השותף המוגבל Cross Mills Company Limited העביר את 
 New International Investments אל  בשותפות  חלקו  מלוא 

.Company Limited
אפי שקדי, יו"ר הדירקטוריון בשותף הכללי

נילסן אינובייט פאנד
)ש"מ 55-024575-7(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 22.12.2015, 
 AGB Nielsen Media Research השותפה המוגבלת הקיימת
העברה  העבירה   ,34151003 שמספרה  הולנדית  חברה   ,B.V.
אשר  פישר,  ליצחק  בשותפות  מזכויותיה   10% בסך  חלקית 

הצטרף לשותפות המוגבלת כשותף מוגבל נוסף.

אסתר ברק לנדס 
באת כוח השותף הכללי

טנא - קרן להשקעות בתעשיה הקיבוצית
)ש"מ 55-021847-3(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,11.2.2015 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
 ,52-003134-5 ח"פ  בע"מ,  תעשיות  גרינסטון  המוגבל  השותף 
 Vintage Investment העביר את מלוא זכויותיו בשותפות לידי
 ,MC-68744 שותפות  מספר   ,Partners VI (Cayman) L.P.
ולידי .Vintage Investment Partners VI (Israel) L.P, מספר 

.MC-71130 שותפות
                            דורי בראון          אלי אייל אטיה

מורשי חתימה מטעם השותף הכללי   

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בתיק פש"ר 36161-04-15

שם החייב: חיים כראדי.

 ,23 בגין  ומענו: עו"ד מרדכי מיכאלי, מדרך מנחם  שם הנאמן 
תל אביב.

סוג הדיבידנד: נושים בדין קדימה ונושים רגיל.

ו–35%  קדימה  בדין  לנושים  דיבידנד   100% הדיבידנד:  אחוז 
דיבידנד לנושה בדין רגיל.

מרדכי מיכאלי, עו"ד, נאמן

עמותת בשביל התקווה 
)ע"ר 58-040903-5(

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   ,22.12.2015 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את פנחס ענתבי, מרח' ביאליק 3, חיפה, 

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.
פנחס ענתבי, מפרק

הגוררים שרותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-462444-4(

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה 
מיוחדת  החלטה  התקבלה   ,26.12.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
לבטל את הליכי פירוק החברה ואת ההחלטה מיום 8.11.2015, 

לפרק את החברה.
טבאגה עולה, דירקטורית

בוס החדש שרותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-351499-2(

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה 
מיוחדת  החלטה  התקבלה   ,24.12.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
לבטל את הליכי פירוק החברה ואת ההחלטה מיום 8.11.2015, 

לפרק את החברה.
טבאגה עולה, דירקטורית

נטע לין בע"מ
)ח"פ 51-181001-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון והחלפת מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.12.2015, התקבלה החלטה 
ולמנות  להחליף את מפרק החברה בפירוק מרצון משה מרום 
במקומו את אהרן בקשי, מרח' מדינת היהודים 50, הרצליה, טל' 

03-9030056, למפרק החברה.
אהרן בקשי, מפרק

לולה וקובה
)ש"מ 55-024410-7(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפה  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 




