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הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
ועדת  כי  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 
הבחירה בישיבתה מיום י"ד באדר א' התשע"ו )23 בפברואר 2016(,  

החליטה לבחור במפורטים להלן:

עורך הדין רועי פוליאק, נבחר לכהונת שופט של בית הדין   )1(
הארצי לעבודה;

של  שופטת  לכהונת  נבחרה  גלפז-מוקדי,  רננה  השופטת   )2(
בית המשפט המחוזי בנצרת; 

השופט סאאב דבור, נבחר לכהונת שופט של בית המשפט   )3(
המחוזי בנצרת;

בית  של  שופט  לכהונת  נבחר  טאהא,  ערפאת  השופט   )4(
המשפט המחוזי בנצרת;

בית  של  שופט  לכהונת  נבחר  משניות,  אהרן  הדין  עורך   )5(
המשפט המחוזי בבאר שבע;

בית  לכהונת שופט של  נבחר  דורות,  עורך הדין אביגדור   )6(
המשפט המחוזי בירושלים;

עורכת הדין ירדנה סרוסי, נבחרה לכהונת שופטת של בית   )7(
המשפט המחוזי בתל אביב;

הרשמת דניה דרורי, נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין   )8(
האזורי לעבודה בחיפה;

עורכת הדין יפית מזרחי לוי, נבחרה לכהונת שופטת של   )9(
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה;

הרשמת דפנה חסון זכריה, נבחרה לכהונת שופטת של בית   )10(
הדין האזורי לעבודה בתל אביב;

נבחרה  ברלינר,  מיכל  והגבייה  האכיפה  רשות  רשמת   )11(
לכהונת שופטת של בתי משפט השלום במחוז הצפון; 

רשמת רשות האכיפה והגבייה אפרת הלר, נבחרה לכהונת   )12(
שופטת של בתי משפט השלום במחוז הצפון;

בתי  של  שופט  לכהונת  נבחר  טל,  אלעד  הבכיר  הרשם   )13(
משפט השלום במחוז הצפון; 

עורכת הדין אביבית נחמיאס, נבחרה לכהונת שופטת של   )14(
בתי משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז הצפון; 

עורך הדין זיו אריאלי, נבחר לכהונת שופט של בתי משפט   )15(
השלום במחוז חיפה;

עורכת הדין שלומית בן יצחק, נבחרה לכהונת שופטת של   )16(
בתי משפט השלום במחוז תל אביב; 

עורך הדין יוסף ברכיה, נבחר לכהונת שופט של בתי משפט   )17(
השלום במחוז תל אביב;

לכהונת  נבחרה  הובר-היימן,  אושרית  הבכירה  הרשמת   )18(
שופטת של בתי משפט השלום במחוז המרכז; 

בתי  של  שופט  לכהונת  נבחר  חסדיאל,  יאיר  הדין  עורך   )19(
משפט השלום במחוז תל אביב;

 
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370; התשנ"ד, עמ' 218.  1

עורך הדין אמיר לוקשינסקי-גל, נבחר לכהונת שופט של   )20(
בתי משפט השלום במחוז מרכז;

שופט  לכהונת  נבחר  תדמור-ברנשטיין,  משה  הדין  עורך   )21(
של בתי משפט השלום במחוז תל אביב;

בתי  של  שופט  לכהונת  נבחר  אליאס,  עובד  הדין  עורך   )22(
משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז מרכז;

של  שופטת  לכהונת  נבחרה  ג'וליאן,  עידית  הדין  עורכת   )23(
בתי משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז מרכז;

בתי  של  שופטת  לכהונת  נבחרה  גיל,  קרן  הדין  עורכת   )24(
משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב;

הרשמת נלי רוסמן-גליס, נבחרה לכהונת שופטת של בתי   )25(
משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב;

עורכת הדין מיכל דבירי-רוזנבלט, נבחרה לכהונת שופטת   )26(
של בתי משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז ירושלים;

הרשמת הבכירה סיגל אלבו, נבחרה לכהונת שופטת של   )27(
בתי משפט השלום במחוז ירושלים;

בתי  של  שופטת  לכהונת  נבחרה  מילר,  קרן  הדין  עורכת   )28(
משפט השלום במחוז ירושלים;

עורכת הדין אפרת שהם-דליות, נבחרה לכהונת שופטת   )29(
של בתי משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז הדרום;

שופטת התעבורה רבקה שורץ, נבחרה לכהונת שופטת של   )30(
בתי משפט השלום במחוז הדרום;

)31( שופטת התעבורה נועה חקלאי, נבחרה לכהונת שופטת של 
בתי משפט השלום במחוז הדרום;

שופט התעבורה אבישי קאופמן, נבחר לכהונת שופט של   )32(
בתי משפט השלום במחוז חיפה;

רשמת  לכהונת  נבחרה  גינור,  צור  שרונה  הדין  עורכת   )33(
בכירה של בתי משפט השלום במחוז הצפון; 

עורך הדין נאשף קייס, נבחר לכהונת רשם בכיר של בתי   )34(
משפט השלום במחוז תל אביב;

עורכת הדין אלישבע חן, נבחרה לכהונת רשמת בכירה של   )35(
בתי משפט השלום במחוז ירושלים.

י"ד באדר א' התשע"ו )23 בפברואר 2016(
)חמ 3-1803-ה2(

איילת שקד  
   שרת המשפטים

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

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

מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בנצרת.

כ"ח באדר א' התשע"ו )8 במרס 2016(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.
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 מינוי חברים בוועדת פיקוח אחר עמידה ביעדי 
רשות הפטנטים

לפי מסמך המסגרת להקמת רשות הפטנטים
אני מודיעה, כי בתוקף סמכותי לפי 6.6.1 למסמך המסגרת 
בינואר   4( התשס"ו  בטבת  ד'  מיום  הפטנטים  רשות  להקמת 
2006(, מיניתי את הרשומים מטה לחברים בוועדת פיקוח אחר 

עמידה ביעדי רשות הפטנטים:

השופט )בדימוס( עמירם בנימיני

נציגי ציבור:

גדעון פרחומובסקי

אביטל איתן.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ד באדר א' התשע"ו )23 בפברואר 2016(
)חמ 3-1498-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

הודעה על אצילת סמכות
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 242א)א( לחוק סדר הדין הפלילי 
המדינה  לפרקליט  אוצל  אני  התשמ"ב-11982,  משולב[,  ]נוסח 
לחוק  354)ג(  סעיף  לפי  לי  הנתונות  הסמכויות  את  ולמשנהו 

העונשין, התשל"ז-21977.

כ"ו באדר א' התשע"ו )6 במרס 2016(
)חמ 3-1423(

אביחי מנדלבליט   
היועץ המשפטי לממשלה  

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ד, עמ' 329.

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מבחנים לחלוקת כספים של משרד הבריאות לצורך 
תמיכה בבתי חולים ציבוריים-כלליים במצוקה

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  החוק(,   - )להלן 
משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים  בזה  מתפרסמים 
הבריאות לבתי חולים ציבוריים-כלליים במצוקה, כמפורט להלן:

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון בעניין  )א( 
בקשות  להגשת  הנוהל  לפי  המשרד  מתקציב  תמיכה 
בהן  ולדיון  ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה 

)להלן - הנוהל(2.

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  התמיכה  )ב( 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.
 

1    ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

2    י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 

 ;1628 ועמ'   402 עמ'  התשס"א,   ;3264 עמ'  התש"ס,   ;1710
התשס"ב, עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, 
עמ' 298 ועמ' 2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140; התשע"ג, 
עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה, עמ' 658.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת  )ד( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין; הוועדה תנמק את החלטותיה.

מטרת התמיכה  .2

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא לסייע לבית חולים   
יכולתו  על  המאיימת  פירעון  חדלות  סף  על  הנמצא 
להמשיך במתן שירותים רפואיים באופן סביר ולקיים את 
הכוללת  פיננסי  לייצוב  תכנית  קיום  באמצעות  מטרותיו, 
סיוע ממשלתי, שמטרתה להביא את בית החולים לאיזון 

תקציבי שוטף ולצמצום הגירעון הצבור.  

התנאים למתן התמיכה  .3

בית חולים יהיה זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה, אם הוא   
עומד בתנאים המפורטים להלן:

רואה חשבון שמונה לכך מטעם משרד הבריאות קבע כי   )1(
בית החולים נמצא בגירעון תקציבי על סף חדלות פירעון 
אשפוז  שירותי  במתן  להמשיך  יכולתו  על  המאיים 
באופן תקין ולקיים את מטרותיו, וזאת בלא קיום תכנית 

התייעלות וסיוע ממשלתי לצמצום הגירעון הצבור;

הוא "בית החולים ציבורי-כללי" לפי פסקה )4( בהגדרת   )2(
בית חולים ציבורי-כללי שבסעיף 19 לחוק לשינוי סדרי 
עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנים 2013 ו–2014(, התשע"ג-32013, וניתנה לו הודעה 

על תקרות ורצפות צריכה לפי סעיף 22 לחוק האמור;

הוא פועל לפי תעודת רישומו;  )3(

כספי  לחלוקת  מבחנים  לפי  בעבר  נתמך  לא  הוא   )4(
 - ציבור  במוסדות  הבריאות  משרד  של  תמיכות 
תמיכה בבתי חולים ציבוריים כלליים שהם מרכזי-על 
המצויים בהסדר הבראה, בדרך של מענקים והלוואות 

לשם שמירה על רציפות פעולתם4.

תמיכה מקדמית  .4

חולים  בית  ו–)ג(,  )ב(  קטנים  בסעיפים  לאמור  בכפוף  )א( 
מקדמית  תמיכה  יקבל    2 סעיף  תנאי  בו  שמתקיים 
סעיף  לפי  שמונה  חשבון  רואה  בהמלצת  בהתחשב 

3)1(, עוד בטרם חתימת הסכם כאמור בסעיף 5. 

בית  יתחייב  המקדמית  התמיכה  להעברת  כתנאי  )ב( 
 ,5 בסעיף  כאמור  הסכם  על  לחתימה  בכתב  החולים 
בתוך 90 ימים מעת קבלת התמיכה, ובכפוף לחתימת 
אם  התמיכה,  להחזרת  התחייבות  על  החולים  בית 
לא ייחתם הסכם כאמור, מכל סיבה שהיא; להבטחת 
או  קיזוז  הוראת  החולים,  בית  יפקיד  ההתחייבות, 
המחאה בלתי חוזרת שלפיה יוכל המשרד, לקבל חזרה 
את הסכום מן המוסד לביטוח לאומי )להלן - המוסד(, 

מתוך כספים המגיעים לבית החולים מן המוסד. 

כתנאי להעברת התמיכה המקדמית, בית החולים יתחייב  )ג( 
בכתב כי ינקוט צעדים מיידיים לצמצום הגירעון, לרבות 
נגזרות  שאינן  שכר  ותוספות  דרגות  קידומי  הקפאת 
מהסכמי השכר הקיבוציים, הקפאת בינוי ופיתוח וצמצום 
ובלבד שאין בצעדים אלה כדי לפגוע  בעלויות תפעול, 

ביכולתו של בית החולים לספק שירותים רפואיים. 
 

3    ס"ח התשע"ג, עמ' 116.

4    י"פ התשע"ד, עמ' 7838.
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ההסכם יגובש בשים לב להסכמים אחרים שנערכו על  )ה( 
פי מבחנים דומים, ויאושר בידי היועץ המשפטי של 

המשרד.

גיבוש תנאי ההסכם ייעשה בדרך של משא ומתן בין  )ו( 
נציגי  ובהם  המדינה,  מטעם  המתאימים  הגורמים 

המשרד, ובין נציגי בית החולים.

תוקף  .6

 31( התשע"ז   בטבת  ב'  יום  עד  אלה  מבחנים  של  תוקפם   
בדצמבר 2016(; תוקפם של הסכמים שנחתמו לפי מבחנים 
אלה בתקופת תוקפם של המבחנים לא ייפגע בשל פקיעתם.

י"ב באדר ב' התשע"ו )22 במרס 2016(
)חמ 3-1888(

)803-35-2016-000131(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

זרים,  עובדים  לחוק  ו–1י1)ו(  1י)ד(  סעיפים  לפי 
ירידת  עקב  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"א-11991 
לעומת   ,2015 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד 
כ'  מיום   ,2014 דצמבר  בחודש  לצרכן שפורסם  מדד המחירים 
בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, התעדכנו סכומי האגרות ודמי 

ההיתר בסעיפים האמורים כלהלן:

יבוא   "1,200" 1י)א( לחוק - במקום  אגרת בקשה שבסעיף   )1(
"1190"; לעניין "600" לא חל שינוי ובמקום 900 יבוא "890";

אגרה שנתית שבסעיף 1י)א( לחוק - לעניין אגרה שנתית   )2(
עבודה  למטרת  ביקור  לישיבת  ורישיון  אשרה  כל  בעבור 
 "1,200" במקום   ,"9,500" יבוא   "9,600" במקום   - בישראל 

יבוא "1190" ובמקום "7,200" יבוא "7,130";

דמי היתר שבסעיף 1י1)ב( לחוק - במקום הסכום הנקוב בו   )3(
יבוא "12,120".

ח' באדר א' התשע"ו )17 בפברואר 2016(
)חמ 3-3038-ה1( 

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

התשע"ד,  י"פ   ;488 עמ'  התש"ע,   ;112 עמ'  התשנ"א,  ס"ח    1 

עמ' 5668.
מינוי פוקד

לפי חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא ההגנה לישראל, 
התשמ"ז-1987

בתוקף סמכותי1 לפי סעיפים 27)2(, 29)ד( ו–36 לחוק רישום 
)להלן  התשמ"ז-21987  לישראל,  ההגנה  לצבא  וגיוסו  ציוד 
- החוק(, אני ממנה את פנחס חבר אזולאי לפוקד לפי החוק, 

לעניין ציוד הנדסי עודף.

תוקף של המינוי כל עוד המתמנה משמש בתפקיד במשרד 
התחבורה.

י' באדר ב' התשע"ו )20 במרס 2016(
)חמ 3-2062-ה1(

ישראל כ"ץ  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

1  י"פ התשע"ו, עמ' 754.

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 56.

ההסכם שבמסגרתו תינתן התמיכה  .5 

התמיכה תינתן במסגרת תכנית לייצוב פיננסי )להלן  )א( 
- התכנית(, שתעוגן בהסכם שייחתם בין  הממשלה  
מטרתה  ואשר  ההסכם(,   - )להלן  החולים  בית  לבין 
לפעול  לו  שיאפשר  למצב  החולים  בית  את  להביא 
באיזון תקציבי לאורך זמן; התכנית תכלול בין השאר 

את כל המפורטים להלן:

בהתאמה  העברתה  ושלבי  התמיכה,  סכום   )1(
התכנית,  של  בביצועה  שהושגה  להתקדמות 

ולאבני הדרך שנקבעו בהסכם;

הפחתה  ובכללם  התייעלות  צעדי  ביצוע   )2(
תוספות  אי–מתן  לרבות  תפעוליות,  בהוצאות 
שכר, והפחתת הוצאות שכר, והכול לפי המלצות 

רואה חשבון שמונה בהתאם לסעיף 3)1(; 

החולים  לבית  מלווה  חשבון  רואה  מינוי   )3(
שסמכויותיו יהיו בהתאם לסעיף 37ג לחוק ביטוח 

בריאות ממלכתי5. 

סכום התמיכה שיעוגן בהסכם, ייקבע באופן שוויוני  )ב( 
לב  בשים  לתמיכה,  הזכאים  הציבור  מוסדות  לכל 
לממדי הגירעון ביחס לנפח הפעילות ולתנאי התכנית 

שבהם חויב כל אחד מהם, לפי העניין.

החולים  בית  בעמידת  מותנית  התמיכה  העברת  )ג( 
בביצוע התכנית לפי תנאים ושלבים שייקבעו בהסכם 

כמפורט להלן:

תכנית  הבריאות  למשרד  יציג  החולים  בית   )1(
לפעול  לו  המאפשרים  שונים  צעדים  הכוללת 
באיזון תקציבי שוטף שהוא בר–קיימא ומתקיים 

לאורך זמן;

למתן  כתנאי  בהסכם,  יתחייב  החולים  בית   )2(
הפנימיים  ממקורותיו  לגייס,  התמיכה, 
והחיצוניים, ולהעביר לקופת החוב שתנוהל לפי 
ההסכם האמור בסעיף זה )להלן - קופת החוב(, 
התמיכה  מסכום  יפחת  שלא  בהיקף  סכומים 

שתיתן לו הממשלה;

לקופת  הממשלה  תעביר  לא  זמן  נקודת  בכל   )3(
שסכום  לכך  שיביא  כספי  בהיקף  תמיכה  החוב 
התמיכה הכולל של הממשלה בבית החולים עד 
לאותה שעה על פי מבחנים אלה, למעט התמיכה 
המקדמית ולפי סעיף 4, יעלה על סך כל הסכומים 
ממקורות  החולים  בית  החוב  לקופת  שהעביר 

חיצוניים.

סך כל התמיכה על פי מבחנים אלה, לרבות התמיכה  )ד( 
החוב  מחצית  על  יעלה  לא   ,4 סעיף  לפי  המקדמית 
זה,  סעיף  לעניין  החולים.  בית  של  לטיפול  המוכר 
החולים  בית  התחייבות   - לטיפול"  המוכר  "החוב 
כדי  בהם  שאין  חשבונאיים  מרכיבים  למעט  לנושיו 
בית  של  הכלכלי  מצבו  על  הקצר  בטווח  להשפיע 
בית  של  השוטפים  נכסיו  שווי  ובניכוי  החולים, 
החולים  בית  של  מחובותיו  חלק  והפחתת  החולים 
החשבון  רואה  המלצות  לפי  והכול  החוב,  לבעלי 

המלווה שמונה בהתאם לסעיף 5)א()3(.
 

5    ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.
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 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

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

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש ינואר 2016 

היה 3.39 אחוזים.

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(
)חמ 3-2468-ה1(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965

וציונים  מקור  כינויי  הגנת  לחוק   8 לסעיף  בהתאם 
בקשה  התקבלה  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  גאוגרפיים, 

לרישום כינוי מקור מס' 1011, שפרטיה להלן.

בתוך  רשאי,  המקור  כינוי  לרישום  להתנגד  המעוניין  כל 
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר 
הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור 
חוץ(,  ארץ  היא  מקורם  שארץ  מקור  כינויי  של  רישום  )סדרי 
התשכ"ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של 

כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל(, התשכ"ו-31966. 

ספורט  אגודת  רח'  היא:  המסחר  סימני  לשכת  כתובת 
קבלת   .96951 ירושלים   ,5 מס'  בניין  הטכנולוגי,  הגן   ,1 הפועל 
קהל בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 13:30. בימי ו' וערבי 

חגים אין קבלת קהל.

VALTELLINA CASERA

Appellation No. 1011 מספר כינוי

Application date 18/12/15 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29

Cheese

Conditions/Disclaimers

Translation of the appellation: Cheese from Valtellina

Producing area                                                אזור ייצור

The entire territory of the province of Sondrio

Owners בעלים

Name: שם

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
eForestali

הארכת הסמכת אגודה
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   562 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התאגידים  של  ההסמכה  את  מאריך2  אני  התשכ"א-11961, 
האמורות  לתקנות  ט'  חלק  לעניין  כאגודה  להלן  המפורטים 
לתקופה נוספת מיום י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016( עד 

יום י"ב בתשרי התשע"ז )14 באוקטובר 2016(:

מועדון מכוניות וסיירות בישראל )מ.מ.ס.י(, ע"ר 58-003007-0;  )1(

טלדור מערכות בע"מ, ח"פ 51-099500-4.  )2(

י' באדר ב' התשע"ו )20 במרס 2016(
)חמ 3-83א(

ישראל כ"ץ  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

1  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ט, עמ' 1326.

2  י"פ התשע"ה, עמ' 3018.

מינוי מבקרים
לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, 

התשי"ז-1957

של  יצוא  על  לפיקוח  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, 
האלה  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובדי  את  ממנה  אני 

למבקרים לעניין החוק:

אביב קרן

רון הלפרין.

תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנים משמשים במשרתם 
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"ח באדר א' התשע"ו )8 במרס 2016(
)חמ 3-1223-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 44.

מינוי מפקחים
לפי פקודת מחלות בעל חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משרד  עובדי  את  ממנה  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
למפקחים  האלה  המשרד(   - )להלן  הכפר  ופיתוח  החקלאות 

כמשמעותם בחיקוק האמור:

אביב קרן

רון הלפרין.

תוקף המינוי כל עוד הממונים מורשים לעסוק כמפקחים 
לעניין החיקוק האמור וכל עוד הם משמשים במשרתם במשרד.

כ"ח באדר א' התשע"ו )8 במרס 2016(
)חמ 3-1469-ה3(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.

                                      
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.

2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1446.

3  ק"ת התשכ"ו, עמ' 2206.
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Adress:

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - Italy

 Consorzio per la Tutela dei Formaggi Valtellina Casera
e Bitto

Address: Via Bormio, 26 - 23100 - Sondrio - Italy

כ"ג באדר א' התשע"ו )3 במרס 2016(
)חמ 3-973-ה1(

אסא קלינג  
רשם הפטנטים המדגמים  

וסימני מסחר                                         

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

הפיקוח  להסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
על כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע על תיקון הודעה בדבר 
כך  ברצועה2,  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים 
שבפסקה 19 שעניינה גינת כלבים מאחורי רח' מעפילי אגוז 73 

)שכונת נווה חן(, בסופה יבוא:

"בין השעות 7:00 עד 14:00 וכן 16:00 עד 22:00 מדי יום."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

ט"ז באדר א' התשע"ו )25 בפברואר 2016(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

1   ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

2   י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194    

ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 ועמ' 
5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; התשע"ב, 
עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791, עמ' 4989 ועמ' 
7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181 ועמ' 4182; התשע"ה, 

עמ' 1753 ועמ' 3046; התשע"ו, עמ' 424 ועמ' 3643.

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה 
מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור
תמ"א 31/ א/ 7/ 1 - קביעת זכויות בנייה ושימושים 
למבנה תפעול ובקרה בדרך מהירה מס' 6 באזור יקנעם

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
2016(, החליטה  בינואר   5( בטבת התשע"ו  כ"ד  מיום  בישיבתה 
על העברת תמ"א 31/א/1/7 - קביעת זכויות בנייה ושימושים 
למבנה תפעול ובקרה בדרך מהירה מס' 6 באזור יקנעם )להלן - 
התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון 

והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

                                      
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 214.

מטרת התכנית: הסדרה סטטוטורית למיקום מבנה תפעול 
יקנעם לסומך( של דרך מהירה מס'  )בין  ובקרה לחלק הצפוני 
והשימושים  זה  למבנה  בנייה  והוראות  זכויות  קביעת  תוך   6

המותרים בו.

תיאור המקום: רחוב הכרמל ביקנעם, בסמוך למחלף יקנעם.

מרחב תכנון  מקומי: יקנעם עילית; רשות מקומית: עיריית 
יקנעם עילית.

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

גוש
סוג 
גוש

חלק/כל 
הגוש

חלקות 
בשלמותן

חלקות 
בחלקן

18, 19, 20, 21, 22  -חלקמוסדר11495

הכול על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

בארכיב  נמצאת  האמורה,  התכנית  התכנית:  הצגת  מקום 
טל'  ירושלים,   ,2 קפלן  רח'  גוריון,  בן  קריית  התכנון,  מינהל 
02-6701556/446, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה, רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
http:// הפנים  משרד  של  האינטרנט  באתר  לקבל  ניתן  נוסף 

.www.moin.gov.il

הרואה  אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בקרקע,  המעוניין  כל 
הערותיו  את  להגיש  רשאי  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את 
 )2016 )5 במאי  בניסן התשע"ו  כ"ג  יום  עד  והשגותיו לתכנית 
למזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ת"ד 6158, ירושלים 
בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית  למועצה  הפנייה   .9195016
העתקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס, 
נייד, דואר אלקטרוני(. הפנייה תלווה בתצהיר המאמת  טלפון 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן לפני עורך 

דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

י"ד בשבט התשע"ו )24 בינואר 2016(
)חמ 3-697-ה2(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה                                         



4693 ילקוט הפרסומים 7236, י"ט באדר ב' התשע"ו, 29.3.2016 

והבנייה, התשכ"ה-1965 התכנון חוק לפי הודעות

ירושלים מחוז
  

שמש בית ולבנייה לתכנון מקומי תכנון   מרחב
לתכנית שינוי המהווה תכנית הפקדת בדבר הודעה

  0337048-102' מסמפורטת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרה לחוק

התשכ"ה המקומית1965 –והבנייה הועדה במשרדי כי
שינוי המהווה תכנית מופקדת שמש בית ולבנייה לתכנון

מס תכנית הנקראת מפורטת    102-0337048' לתכנית
  

מספר לתכנית שינוי   .853מי/במ/:המהווה
  

ומיקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שמש, גוש בית . 15חלקה5942ישוב: שכ' ב', רמת

רוחב קואורדינטות בין וקואודינטות199561השטח
  .626116אורך

  

התכנית הוראות עיקרי
ג'  א.  ממגורים קרקע יעוד מבא"ת)  1שינוי לפי (לא

ב'. למגורים
קיימות.  ב.  ליחידות דיור הרחבת לצורך בניה קביעת
ב  ג.  בניה שטח7721מתוכםמ"ר9710-קביעת מ"ר

ו שרות.1989 -עיקרי שטח מ"ר
מ  ד.  קומה ל 4 -תוספת שיא 5 -קומות וקביעת קומות

ב מ'. 17.10 -גג
בתשריט.   ה.  לסימון בהתאם וקביעתן בנין קווי שינוי
בנקודות  ו.  בנינים בין מינימלי מרחק הקטנת

הבינוי. ובנספח בתשריט המסומנות
להיתר  ז.  תנאים בניה.קביעת הוראות וקביעת בניה

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי התכנית, וכל ע"י נפגע  100עצמו
תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי יום

של הפרסומיםפרסומה בין המאוחרת ההודעה
המקומית, נחל הועדה בעיתונים, למשרדי המתנגדים

טלפון: 8שורק שמש בית , העתק02-9900778, רמת
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא להתנגדות

המלכה רח' שלומציון ירושלים מחוז ירושלים 1ולבנייה
  .  02-6290222טלפון : 

  

תתק לא לתכנית כןההתנגדות אם תידון, אלא ולא בל
תצהיר ובליווי הנימוקים בפירוט בכתב הוגשה
מסתמכת היא שעליהן העובדות כל את המתאמת
נוהל והבניה (סדרי התכנון לתקנות ובהתאם
עבודתו), תשמ"ט וסדרי סמכויות לתכנית -בהתנגדויות

1989.  
  

מונטגמ   שה
המשנהועדיו"ר   ת

ול   ירושליםבנייהלתכנון
  
  

אביב מחוז  תל
  

בני מקומי תכנון   ברק-מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר   מס'הודעה

0320507-501  
ל ק.ב. והרחבות התכנית: שינוי מ"ר 140 –שם
ברח' אביעד קיים   8בבניין
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 –והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי כי
בני ולבניה המחוזית-לתכנון הועדה ברק, ובמשרדי
תל ולבנייה מפורטת-לתכנון תכנית אביב, מופקדת

  501-0320507מספר:
  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
  /אגפים105, בב/מק/501-0139931, 547/ב, בב/105בב/

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  מ"ר1721

מקומית ברקרשות   בני
  5אביעדכתובות:

  671חלקה/ות: , 6195גוש: 
  

התכנית:    מטרות
של  .1 כולל לשטח עד יח"ד עפ"י 140הרחבת מ"ר

  ).12א(א)(62סעיף
סעיף  .2 עפ"י בנין בקווי   ).4א(א)(62שינויים

  

התכנית: הוראות   עיקרי
כולל    . 1 לשטח עד הקיימות יח"ד של הרחבה תותר

על יעלה הבניין140שלא קווי במסגרת מ"ר
תקפות.  ותוכניות זו בתכנית   המותרים

וזו  . 2 זו תכנית עפ"י שהורחבו יח"ד חלוקת תותר לא
ניכרת.  סטייה   תהיה

אחר  . 3 למקום נוצל שלא שטח העברת תותר לא
  בבניין. 

ת  . 4 עפ"י יהיו בחזיתההרחבות למעט אגפים ב"ע
שלם. באגף   שיהיו

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

וכדו'.  החזית   וציפוי
לקדמותן  . 6 יוחזרו הבניין קווי ייהרס הבניין   אם
עם  . 7 בתאום הבנייה בהיתר ייקבע החלונות מיקום

  מה"ע. 
ת.י. ההרחב  . 8 עפ"י תיבנה אדמה.  413ה   לרעידות
יהיה  . 9 הציבורי המעבר לכיוון הדרומי הבניין  2.25קו

בשיעור הקלה הבניין10%מ' (במסגרת ) וקו
יהיה לרח' גרינברג הקומות.  2.5המזרחי   מ' לכל

ולאחריה.   . 10 הבנייה בזמן הקיים הבניין יציבות   תובטח
הניתן  . 11 ככל יוצמדו הקיימיםהעמודים לעמודים

הקיים.  לבניין למטרד יגרמו שלא כך   ויתוכננו
שעפ"י  . 12 הבניין לקווי מחוץ הקיימים הבניין חלקי

קיים.  הבניין עוד כל יותרו זו   תכנית
שמש  . 13 ומרפסות סוכות למעט בליטות יותרו לא

זו.  שבתכנית הבניין לקווי   מעבר
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בתכנית, בימים לעיין רשאי מעונין ובשעותכל
מעוניין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים
עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבניין
סעיף פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע

תוך 100 התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי ימים
הפרסומים שבין המאוחרת ההודעה של פירסומה

המק הועדה בניבעיתונים, למשרד ולבניה לתכנון -ומית
המלך  .03 –5776579ברק, טל' - , בני11ברק, רח' דוד

המחוזית הועדה למשרדי יומצא התנגדות העתק
בגין הממשלה, דרך אביב).125(כתובת: קריית   , תל

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ע"י חתום תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
מסתמכת היא שעליהן העובדות את המאמת עו"ד
נוהל והבנייה (סדרי התכנון לתקנות ובהתאם
עבודתו)  וסדרי חוקר סמכויות לתכנית בהתנגדויות

מד1989-תשמ"ט וכתובת טלפון לציין יש של, וכן ויקת
  המתנגד. 

  
  

בני מקומי תכנון   ברק-מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר מס': הודעה תכנית

0325423-501  
ברח' שח"ל ותוספות התכנית: שינויים  32שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המקומית1965 –והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי כי

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

  

מספר:  מפורטת   .501-0325423תכנית
  

הבאות:  לתכניות שינוי   255/ב, בב/105בב/המהווה
  

ומקומם:   בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  ברקרשות   בני

  32שח"לכתובות:  
  624חלקה/ות: , 6192גוש: 

  

התכנית:   מטרות
סעיף עפ"י בבנייה חדש בבניין   א(א): 62שינויים

עד1 בשיעור שטח סעיף (20%. תוספת   ). 16עפ"י
סעיף (2 עפ"י בניין בקווי   ). 4. שינויים
סעיף (3 עפ"י בינוי  ).5. שינויי

  

התכנית: הוראות עיקרי
של  . 1  שינוי והדרומי (חזיתיותר המזרחי הבניין קווי

בליטה) ל2.10מ' (3.50-לשביל) מ 2.10-לאחר
  מ'.

של  .  2 בשיעור לבניה המותר השטח הגדלת תותר
הקלות.20%   כולל

אחוזי  .  3 ניצול לצורך הקומות בין שטחים ניוד יותר
המותרים.   הבניה

בנספח  . 4 הקרקע, כמסומן קומת הגבהת תותר
  הבינוי.

הבקשה  .  5 בזמן מה"ע עם יתואם הסופי הבינוי
החזיתות, עיצוב ציפוי לעניין בניה, לרבות להיתר

המגרש. ופיתוח   אדריכלי

הקודש  .  6 ארון הבלטת בליטה (למעט כל תותר לא
נפרד)  בהליך כנסת לבית שימוש ויאושר במידה
תכנית שעפ"י והמזרחי הדרומי הבניין לקווי מעבר

סטייה תהיה ניכרת.זו, וזו
  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעונין כל
מעוניין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים
עצמו הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבניין
סעיף פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע

תוך 100 התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי ימים
ההודעה של הפרסומיםפירסומה שבין המאוחרת

בני ולבניה לתכנון המקומית הועדה -בעיתונים, למשרד
המלך  .03 –5776579ברק, טל' - , בני11ברק, רח' דוד

המחוזית הועדה למשרדי יומצא התנגדות העתק
בגין הממשלה, דרך אביב).125(כתובת: קריית   , תל

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ב ע"יהוגשה חתום תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט כתב

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

של1989-תשמ"ט מדויקת וכתובת טלפון לציין יש , וכן
  המתנגד. 

  

זייברט   חנוך
המקומיתיו"ר   הועדה
ולבנייהלת ברקכנון   בני

  
  

ים בת מקומי תכנון   מרחב
מס'  מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

  מרפסות) -/מק1/510(בי/ 0358069-502
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית ,1965- והבניה,תשכ"ה הועדה במשרדי כי
ולבניה לתכנוןלתכנון המחוזית הועדה ים, ובמשרדי בת

מפורטת תכנית אביב, מופקדת תל   פרמסובניה
502-0358069.  

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
יחס:   פירוט   סוג

מיוחסת:       502-0216473מס' תוכנית
יחס:   שינוי   סוג

מיוחסת:    בי /    / א 2מס' תוכנית
יחס:   שינוי   סוג

מיוחסת    339:    בי / מס' תוכנית
יחס:   פירוט   סוג

מיוחסת:    בי /     538מס' תוכנית
יחס:   כפיפות   סוג

מיוחסת:    תמא /     4/ א /  23מס' תוכנית
יחס:   כפיפות   סוג

מיוחסת:    תמא /     3מס' תוכנית
יחס:   כפיפות   סוג

מיוחסת:    תמא /     38מס' תוכנית
יחס:   כפיפות   סוג
מיוחסת     38/  2:    תמא / מס' תוכנית
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יחס:   כפיפות   סוג
מיוחסת:    תמא /    38/  3מס' תוכנית

יחס:   כפיפות   סוג
מיוחסת:    תמא /     4/  2מס' תוכנית

יחס:   כפיפות   סוג
מיוחסת:    תממ /      5מס' תוכנית

יחס:   כפיפות   סוג
מיוחסת:    תממ /    5/  1מס' תוכנית

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
ים בת העיר מרחב   כל

  

התכנית:   מטרות
מרפסות. לתכנון גמישות ויצירת תכנון שיפור

  

התכנית: הוראות עיקרי
המתאפשרות .1 מרפסות על יחולו התכנית הוראות

הוראות כוללות שאינן מאושרות תב"ע ע"פ
מרפסות.  בעניין מפורטות

ע .2 למרפסות בניין קווי סעיףקביעת  -4א (א) 62"פ
קו 2 -מ' לאחור, ו 3מ' לצדדים,  2 מ' לפנים.  יותר

מ קטן למרפסות קדמי התנאים 2-בניין מ' בהינתן
במצטבר:  הבאים

הוא  א.  למרפסות הקיים הקדמי הבניין מ'  4.5קו
מרפסת רוחב לאפשר פחות (ע"מ   מ')  2.5או

בגובה  ב.  מרפסות כוללת אינה מ'  6הבקשה
מכך. מהרחוב נמוך   או

למרפסות.  ג.  הבניין קו לשינוי מה"ע המלצת   ניתנה
שירות .3 מרפסות בעניין בינוי הוראת ביטול -שינוי

של מינימלי בשטח שירות מרפסת לבניית החובה
המותרים. 4 העיקריים השטחים סך ע"ח מ"ר

הושלמה .4 שבנייתן ביח"ד מרפסות שטחי הגדלת
סעיף ע"פ התכנית תחילת לפני לפחות שנים עשר

של -12א  (א) 62 ל 8תוספת עיקרי מ"ר 12- מ"ר
ל ועד חוק ע"פ המותרים מקסימום,  20-עיקרי מ"ר

יח"ד באותה לבנייה המותר הכולל שהשטח ובאופן
על יעלה   מ"ר .  140לא

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
מעוניין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
ב המאוחרת ההודעה של פרסומה הפרסומים, ממועד ין

ים, העתק בת ובניה לתכנון המקומית הועדה למשרדי
המחוזית (כתובת:  הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות

בגין מנחם דרך   ת"א, טלפון: 125ק.ממשלה
03-7632580.(  

  

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

שעל לתקנותהעובדות ובהתאם מסתמכת היא   יהן
  
  
  

לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 –סמכויות

  

בכר   יוסי
המשנה ועדת   יו"ר

ולבנייה יםלתכנון   בת
  
  

מחוז  חיפה
  

השומרון מקומי תכנון   מרחב
מקומית מפורטת תכנית אישור בדבר ס' מהודעה

0188839-353.  
לחלקה בניין קווי התכנית: הקטנת    261שם

בפרדיס11288גוש
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 117נמסרת לחוק

במשרד1965–והבניה, התשכ"ה המקומית, כי הוועדה י
ולבניה המחוזיתלתכנון הוועדה ובמשרדי השומרון

חיפה מחוז ובניה   לתכנון
  

לתכנית:    גושים/ חלקות/מגרשים
  חלקי/שלם:  שלם, 261עד:  261מחלקה: 11288גוש: 

  

בדונם :  התכנית   0.644          שטח
  

קודמות מאושרות תכניות לבין התוכנית בין יחס
מס' תוכנית : מק / ש /  יחס: כפיפות   950סוג

יחס:    / ט 156/ חכ / 1384/ מס' תוכנית : שכפיפותסוג
מס' תוכנית : ש / יחס:סוג   391שינוי

מס' תוכנית : ש / במ /  יחס: שינוי   558סוג
יחס:    1481מס' תוכנית : ש / מק / כפיפותסוג
יחס: מס' תוכנית : ש / מק / סוג   / א 950כפיפות

  

התכנית   מטרת
ואחורי .  צדדי בניין וקו קדמי בניין קו שינוי

ע"פ המותרים הבניה שטחי חלוקת תכניתשינוי
  558ש/במ/

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
סעיף ע"פי בניין קו קטן62שינוי    .4א(א)  סעיף

לפי בניה שטחי חלוקת קטן62שינוי    .6א(א) סעיף
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר23/10/2015 פרסומים , בתאריך: 7129ובילקוט
20/10/2015  

  

נמצאת האמורה המקומיתהתכנית הועדה במשרדי
ובניה יעקב, 52"השומרון", המייסדים –לתכנון , זכרון

המחוזית, מחוז04-6305522טלפון:  הועדה ובמשרדי
חיפה. טלפון: 15חיפה, כתובת: שד' הפלי"ם   /ב

בימים .04-8616252 בה לעיין רשאי המעוניין כל
לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות
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השומרון מקומי תכנון   מרחב
מקומית מפורטת תכנית אישור בדבר מס' הודעה

0265926-353.  
בחלקה קומה ותוספת בנין קוי התכנית: שינוי  6שם

יעקב11306גוש , זכרון
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 117נמסרת לחוק

המקומית1965–והבניה, התשכ"ה הוועדה במשרדי , כי
המחוזית הוועדה ולבניה "השומרון" ובמשרדי לתכנון

חיפה מחוז ובניה   לתכנון
  

התכנית: חלה שבהן   כתובות
  5רחוב: האורנים  מס' בית:    

  

לתכנית:    גושים/ חלקות/מגרשים
    חלקי/שלם:  שלם, 6עד:  6מחלקה: 11306גוש: 

  

בדונם :  התכנית   0.436          שטח
  

קודמות מאושרות תכניות לבין התוכנית בין יחס
יחס: מס' תוכנית : חפאג / סוג   41כפיפות

מס' תוכנית : ש /  יחס: שינוי   11סוג
מס' תוכנית : ש /  יחס: כפיפות   / א1121סוג

יחס:  מס' תוכנית : ש / סוג   207כפיפות
יחס:    / א 383: ש / מק / מס' תוכניתכפיפותסוג

  

התכנית   מטרת
הוראות   וקביעת בניה שטח בניין, תוספת קווי שינוי

בניה. 
  

התכנית:  הוראות   עיקרי
סעיף  א)   לפי בנין קוי ) ולפי4א (א) ס.ק (62שינוי

   המפורט:
קדמי בנין    מ'. 10מ' במקום6-6.4קו

שמאלי צידי בנין    מ'. 4מ' במקום1.4-4קו
בנין    מ'. 5מ' במקום1.9-5אחוריקו

סעיף  ב)   לפי הגג על יציאה חדר לשם קומה תוספת
   ).5א (א) ס.ק (62

סעיף  ג)   ב"גשר" לפי לבנין לכניסה אפשרות   מתן
   ).5א (א) ס.ק (62

סעיף50תוספת  ד)   לפי עיקרי שטח   מ"ר
  ).16א(א) ס.ק (62

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר17/12/2015 פרסומים ,  7167ובילקוט

  16/12/2015בתאריך: 
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובניה יעקב, 52השומרון, המייסדים –לתכנון , זכרון

המחוזית, מחוז04-6305522טלפון:  הועדה ובמשרדי
חיפה. טלפון: 15חיפה, כתובת: שד' הפלי"ם   /ב

המ .04-8616252 בימיםכל בה לעיין רשאי עוניין
לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות

  
  
  
  
  
  

השומרון מקומי תכנון   מרחב
מקומית מפורטת תכנית אישור בדבר מס' הודעה

0277749-353.  
בניין קווי ושינוי בניה שטחי התכנית: תוספת שם

בבנימינה.10201גוש 112חלקה
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 117נמסרת לחוק

המקומית1965–והבניה, התשכ"ה הוועדה במשרדי , כי
המחוזית הוועדה ולבניה "השומרון" ובמשרדי לתכנון

חיפה מחוז ובניה   לתכנון
  

התכנית: חלה שבהן   כתובות
  32רחוב: הנשר  מס' בית:   

  

לתכנית:    גושים/ חלקות/מגרשים
    חלקי/שלם:  שלם, 112עד:  112מחלקה:  ,10201גוש: 

  

בדונם :  התכנית   1.142          שטח
  

קודמות מאושרות תכניות לבין התוכנית בין יחס
יחס: מס' תוכנית : מק / ש / סוג   / א 301כפיפות
יחס: מס' תוכנית : מק / ש / סוג   / ג 961כפיפות
יחס: מס' תוכנית : ש / סוג   / א1122כפיפות

  / א 23מס' תוכנית : ש / יחס: שינויסוג
יחס: מס' תוכנית : ש / סוג   / ב 23כפיפות

יחס: כפיפות   522מס' תוכנית : ש / במ / סוג
יחס: מס' תוכנית : ש / מק / סוג   / ג1122כפיפות
יחס: מס' תוכנית : ש / מק / סוג   / א 383כפיפות

יחס: כפיפות   / ז 522מס' תוכנית : ש / מק / סוג
  

התכנית   מטרת
בנין .  קווי ושינוי בניה שטחי תוספת

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
של    א.  הבניה שטחי סעיף50.0תוספת פי מ"ר .ועל

השטחים . 16א(א)ס.ק )62    תוספת
ועל  ב.   בתא המזרחית הדיור ליחידת הבניין בקו שינוי

סעיף תוספת 4א (א) ס.ק62פי פי לחוק ,על
הקיימת מהבניה שונה הקדמי הבניין - בשטח ,קו

ש/במ/מ'.  3.9-מ' ל 5.0 תכנית חלות 522הוראות
תוספת וכן קדמי בנין בקו שינוי למעט התכנית על

של עקרי    מ"ר .   50.0שטח
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר27/11/2015 פרסומים , בתאריך: 7155ובילקוט
29/11/2015  

  

המקומיתהתכנית הועדה במשרדי נמצאת האמורה
ובניה יעקב, 52השומרון, המייסדים –לתכנון , זכרון

המחוזית, מחוז04-6305522טלפון:  הועדה ובמשרדי
חיפה. טלפון: 15חיפה, כתובת: שד' הפלי"ם   /ב

בימים .04-8616252 בה לעיין רשאי המעוניין כל
לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות

  

גלעדי   ארנון
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה   השומרוןלתכנון
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המרכז מחוז
  

הוד מקומי תכנון   השרון-מרחב
מפורטת תוכנית הפקדת בדבר   מס':הודעה

0194027-423  
התוכנית : הר/מק/   72/346שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזאת התכנון 89נמסרת לחוק
התשכ"ה המקומית ,1965והבניה הועדה במשרדי כי

ובניה "הודלת ת-כנון הנקראתהשרון" מופקדת כנית
מס'    .423-0194027תוכנית

  

הבאות: לתוכניות שינוי   המהווה
, 33/346הר/מק/, /א10/346, הר/10/346הר/ ,4/346הר/

  .1001והר/ 4/ת/160הר/ ,1/1001הר/מק/
  

ומיקומם: בתוכנית הכלולים     השטחים
  201חלקה: , 6574גוש: 

  השרון-הוד 6כתובת: רח' המכבים
  

התוכנית:   מטרות
בחוק .1 סעיף לפי בניין קווי  .4א (א)  62שינוי
בחוק .2 סעיף לפי אנגלית חצר גובה א (א)  62שינוי

 .9א (א)  62 5
בחוק .3 סעיף לפי מעבר זכות לעניין הוראות קביעת

  . 19א (א)  62
  

התוכנית: הוראות    עיקרי
בניין  .א קו משינוי בלבד קיימים למבנים ימני  4- צידי

התב"ע. 2- מ' ל בתשריט מ', כמסומן
של  .ב ברוחב מעבר בצד 4זיקת עורפית מ' ליחידה

של וברחוב החלקה של הדרומי 1.3הצפוני מ' לצד
הבינוי, אשר ובנספח בתשריט החלקה, כמסומן של

סעיף להוראות בהתאם  .6תירשם
מ  .ג רמתיים לדרך אחורי בניין קו  20-מ' ל 50-שינוי

מ'.
מגובה  .ד אנגלית חצר גובה  1.5: במקום0.00שינוי

ל– חוק פי המרתף.0.00- מ' על רצפת   +מ' ממפלס
  

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

את והרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין
התוכ ידי על נפגע פיעצמו על לכך הזכאי כל נית, וכן

בתוך 100סעיף התנגדות להגיש יום  60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום

למשר ולבניהבעיתונים לתכנון המקומית הועדה -הודדי
גמלאהשרון בן טלפון:  45265השרון-הוד  28רחוב

למשרדי .09 –7759666 יומצא ההתנגדות העתק
הרצלהו מרכז, רחוב מחוז ובניה לתכנון המחוזית עדה
  .   08 -9788444, רמלה, טלפון:  91

  

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתוכנית ההתנגדות
המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות   את

  
  

בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי לתוכניתהתכנון
עבודתו), תשמ"ט   וסדרי   .1989סמכויות

  

אדיב   חי
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה השרוןלתכנון   הוד
  
  

סבא כפר מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מס':תוכנית

0366435-405  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

הוועדה1965 -והבניה, תשכ"ה במשרדי המקומית, כי
כפר ולבניה המחוזית-לתכנון הועדה סבא, ובמשרדי

מתאר שינוי תכנית מרכז, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
  .405-0366435מספר

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
סבא מקומית: כפר   רשות

    2רחוב: ארלוזורוב  מס' בית:    
   39רחוב: סוקולוב  מס' בית:   

סבא   ישוב: כפר
  

וחלקות:    גושים
  שלם  חלקי/שלם:,  45חלקה:, 6426גוש:

  

התכנית:   מטרות
למרפסות.  בניה קווי לשנות באה   תכנית

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ למרפסות : צפוני בניה קו מ', מערבי 0.5-ל 3.5-שינוי

מ 0.4-ל 3.6-מ סעיף 1.0-ל 4.0- מ', דרומי פי מ' על
והבניה.  4א(א)62 תכנון   לחוק

  

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

המקומית הועדה של -www.kfar.האינטרנט
saba.muni.ilבקרקע, בבנין מעוניין פרטכל בכל או

התכנית, וכן,  ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני
סעיף פי על לכך הזכאי להגיש 100כל לחוק, רשאי

תוך ההודעה 60התנגדות של פרסומה ממועד ימים
הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת
מח' תכנון) כתובת:  ויצמן ובנייה, (לידי לתכנון המקומית

התנגדות09-7649177סבא, טלפון: , כפר137 . העתק
המחוזית (כתובת: שד' הרצל הוועדה למשרדי יומצא

  ). 08-9270170, רמלה, טלפון: 91
  

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

והב לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל נייה (סדרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 - סמכויות

  

  חמובן  יהודה
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה סבאלתכנון   כפר
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רחובות מקומי תכנון   מרחב
מספר למתאר שינוי תוכנית אישור בדבר הודעה

  0160952-414רח/
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 117נמסרת לחוק

שינוי1965והבניה, תשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מספר,  /ב / 2/93, רח/מק/414-0160952למתאר

  . 98טשרנחובסקי
  

הבאות לתכניות שינוי   :המהווה
רח/ ל   / א   2/  172שינוי
רח/ ל     2/  93שינוי

רח/ ל     1/ ב / 2000כפיפות
רח ל     6/ ב / 2000/כפיפות

רח/ ל     4/  93שינוי
רח/מק /  ל     2/ ב / 2000כפיפות
רח/מק /  ל     5/ ב / 2000כפיפות

רח/תמא /  ל    2/  4כפיפות
  

ומקומם בתכנית הכלולים   :השטחים
מקומית: רחובות   רשות

  98רחוב: טשרניחובסקי  מס' בית:   
  

התכנית   :גבולות
  חלקות: 

   שלם 244: עד 244מחלקה: 3701גוש: 
  

התכנית   : מטרת
בלבד.  הדרומית המגורים ליחידת רק בנין קווי   קביעת

  

התכנית הוראות   :עיקרי
תשריט לפי קיימים למבנים בהתאם בנין קווי קביעת

סעיף בלבד, לפי הדרומית   . 4א (א)62ליחידה
  

ביום בעתונים פורסמה התוכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים19/11/2015 1285בעמוד, 7151ובילקוט

   23/11/2015בתאריך
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התוכנית
רחובות, רח' בילו ולבניה   08-9392294,טל: 2לתכנון

הרצל המחוזית (כתובת הוועדה ,רמלה  91ומשרדי
בתכנית ).08-9788444טלפון:  לעיין רשאי מעוניין כל

האמורי שהמשרדים ובשעות בימים םובנספחים
לקהל .   פתוחים

  

מלול   רחמים
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   רחובותלתכנון
  
  

אפק מצפה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0362210-455  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
אפק, מצפה ולבניה המחוזיתלתכנון הועדה ובמשרדי
מרכז, מחוז ובניה מפורטת  לתכנון תכנית מופקדת

  .4201, מק/455-0362210  -מספר
  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
, 5/4100, ממ/מק/1/ג/23/534כפיפות: ממ/

  , 2/ג/23/534ממ/
  3/4100, ממ/מק/2/4100, ממ/מק/4100שינוי: ממ/במ/

  

ומקומם בתכנית הכלולים   :השטחים
מקומית:    סביוןרשות
  , סביון11כתובת: העגורים

  

לתכנית:   גושים/ חלקות
במלואן: 7253גוש:    193חלקות

  

התכנית:   מטרת
שטח בתא   :  101שינוי

במרתף.  שטחים   הוספת
קרקע.  קומת תכסית והגדלת שטחים   ניוד

בנין.  בקו   הקלות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
שרות   שטח    לקרקע.מתחת - מ"ר 85הוספת
עיקרי   שטח לקרקע. -מ"ר 35הוספת    מתחת

מכונות וחדר לבריכה קדמי בנין בקו מ'  1.2הקלה
   מ'. 5במקום

מכונות וחדר צידי  לבריכה בנין בקו מ'  1.4הקלה
   מ'. 4.0במקום

קרקע לקומת א מקומה עיקרי שטחים    מ"ר. 35 -ניוד
מ קרקע קומת תכסית ל 125 -הגדלת    .מ"ר 160מ"ר

  

א,ג,ה, ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
פתוחים  8.00-12.00 האמורים המשרדים שבהם

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

סעיף ע"פ תוך 100לכך התנגדות להגיש לחוק, רשאי
פרסומה 60 ממועד ביןיום המאוחרת ההודעה של

לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים
גליס ציון תקווה, טל 9ובניה, בן , 03-9302051 'פתח

המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
  ).08 -9788444 ', רמלה, טל91(כתובת: הרצל

  

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

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

אפק מצפה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0362327-455  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה אפק, ובמשרדי מצפה ולבניה לתכנון

מרכז, מחוז ובניה מפורטתלתכנון תכנית מופקדת
  4202, ממ/מק/455-0362327מספר

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
 ,5/4100/, ממ/מק1//ג23/534ממ/:כפיפות
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  . 2/ג/23/534ממ/
  .3/4100,  ממ/מק/4100שינוי:  ממ/במ/

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:    סביוןרשות
  , סביון23 כתובת: האנפה

  

לתכנית:   גושים/ חלקות
במלואן: 7252גוש:    106חלקות

  

התכנית:   מטרת
במרתף.  שטחים   הוספת

תכסית והגדלת שטחים קרקע. ניוד   קומת
בנין.  בקו   הקלות

  

התכנית: הוראות   עיקרי
שרות   שטח לקרקע. - מ"ר 35הוספת    מתחת
עיקרי   שטח לקרקע. -מ"ר 35הוספת    מתחת

מכונות וחדר לבריכה אחורי בנין בקו מ'  1.5הקלה
   מ'. 6במקום

לבריכה מזרחי צידי בנין בקו  4.0מ' במקום1.20הקלה
   מ'.

שטחים  ע קרקעניוד לקומת א מקומה    מ"ר. 35 -יקריים
מ קרקע קומת תכסית ל 125 -הגדלת    מ"ר. 160מ"ר

  

א,ג,ה בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין , ובשעותכל
פתוחים  8.00-12.00 האמורים המשרדים שבהם

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

סעיף ע"פ תוך 100לכך התנגדות להגיש לחוק, רשאי
בין 60 המאוחרת ההודעה של פירסומה ממועד יום

בעיתונים, למש לתכנוןהפרסומים המקומית הועדה רדי
גליס ציון תקווה, טלפון:  9ובניה, בן 03-9302051פתח

המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
  ).08 -9788444, רמלה, טלפון: 91(כתובת: הרצל

  

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

לתקנותהעובדו ובהתאם מסתמכת היא שעליהן ת
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  

פרץ   משה
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה אפקלתכנון   מצפה
  
  

שורקות מקומי תכנון   מרחב
מתאר/מפורטת הפקדת  תכנית בדבר   הודעה

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
הפקדת1965 -והבניה, התשכ"ה כניתתבדבר

  456-0286179מפורטת
  

לתוכנית שינוי   7/256בר/המהווה
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שורק מקומית:   נחל   רשות

בנימין   ישוב: יד
  

וחלקות:   גושים
  חלקי  84   עד:     84מחלקה:        5924גוש:     
  חלקי  104עד:       104מחלקה:       5924גוש:     

  

התכנית:   מטרות
בנין. קווי   שינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בהתאם נקודתי קדמי  (דרומי) באופן בנין הקטנת  קו

מ בתשריט   מ'. 3.8-מ' ל 5-למסומן
מ צפוני בנין קו למסומן 3-מ' ל 5-שינוי מ'  בהתאם

  בתשריט.
סעיףהתכנית עפ"י מקומית ועדה   ).4א(א)(62בסמכות

  

ובשעות בתוכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
לקהל. פתוחים האמורים מעונייןשהמשרדים כל

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

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניה לתכנון המקומית הועדה בעיתונים,  למשרדי

מיקוד  "שורקות" דואר ברנר   טלפון:   60948גבעת
התנגדות . 08-9412714או08-9412991 העתק
למשרדי מחוז  יומצא ולבניה לתכנון המחוזית הועדה

שד' הרצל הממשלה קריית   72430רמלה 91המרכז
  .08-9788444טלפון: 

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתוכנית ההתנגדות
ובל הנמקות בכתב, פירוט המאמתהוגשה תצהיר יווי

לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתוכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדר התכנון

התשמ"ט עבודתו וסדרי חוקר   )1989 –סמכויות
  

קזולה   משה
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   שורקותלתכנון
  
  

שרונים מרחבי תכנון   מרחב
מפורטת: הצ תכנית אישור בדבר   267/ 5-1מק/ /הודעה

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מפורטת1965-והבניה, תשכ"ה תכנית אישור , בדבר

  267/  1-5מספר: הצ / מק / 
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
   0/  1-5הצ / 
  א100/  1-5הצ / 
   200/  1-5הצ / 

   193/  1-5הצ / במ / 
  א193/  1-5הצ / מק / 

  ב193/  1-5/ מק / הצ
  214/  1-5הצ / מק / 

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
     המטעיםרחוב:, מונד-מ.מ. תל
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בשלמותן:   חלקות
     193,  19חלקות:     9049גוש:     

התכנית :    1997.000       שטח
  

התכנית :    מטרת
מ מס' יח"ד הבעלים, הגדלת בהסכמת וחלוקה  2-איחוד

יח"ד), 1(תוספת 3- ל
בינוי והוראות בניה הוראות אחורי, שינוי בנין קווי  -שינוי

תוספת תכסית, ללא שינוי
עיקריים שטח -שטחים בתא יהיו השינויים  100כל

שטח בתא שינוי כל ללא  .102בלבד
  

התכנית : הוראות   עיקרי
חלקה  . 1 בין וחלוקה בהסכמה 193וחלקה 19איחוד

ג' סימ פרק סעיףעפ"י עפ"י ז' לחוק ) 1א(א)(62ן
לחוק.

שטח  . 2 בתא הדיור יחידות מספר בלבד 100הגדלת
כליח"ד) ללא 1, (תוספת3-ל 2-מ סך הגדלת

מקומית ועדה עיקריות, בסמכות למטרות השטחים
סעיף  ).8א(א)(62לפי

בסמכות  . 3  בתכנית הקבוע אחורי בניין בקו שינוי
סעיף לפי מקומית   מ'  5.0-מ )4)(א(א62ועדה

מ'. 4.0- ל
שטח  . 4  בתא תכסית מ100שינוי    30%- בלבד

סעיף37%- ל  ).9א(א)(62לפי
  

בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים:03/10/2013בתאריך , 6667' מסובילקוט

  03/10/2013, בתאריך:450התש"ס, עמוד: 
  

במשר נמצאת האמורה המרחביתהתכנית הועדה די
ולבניה פולג, נתניה, , ג'1הצורןםשרונילתכנון אזה"ת

מחוז09-8636012טלפון: המחוזית הועדה ובמשרדי
רמלה, 91המרכז, (כתובת: הרצל הממשלה , קרית

בה ).08-9788444טלפון :  לעיין רשאי המעונין כל
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות   בימים

  

אוזן   דורון
המי הועדה   רחביתו"ר

ולבנייה   שרוניםלתכנון
  
  

מחוז  הצפון
  

עלית יקנעם מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

  21441ג / 
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

תשכ"ה במשרדי1965 -והבניה (להלן: "החוק"), כי
יקנעם ולבניה לתכנון המקומית עלית, ובמשרדיהוועדה

מופקדת צפון מחוז ובנייה לתכנון המחוזית הוועדה
מס מקומית ועדה בסמכות מפורטת   21441ג/ 'תכנית

  

הבאות: לתוכניות שינוי   המהווה
  55, ג/במ/290/ ג / במ /  1

  

גולןיזם   : שמעון

ומיקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
התכנית:            מ"ר  553.000שטח

 44כתובת: ירדן  מס'    , עליתישוב: יקנעם
  חלקי/שלם: חלקי   12565גוש:    

  חלקי/שלם:  שלם 7עד:         7מחלקה:      
  21/212מגרש:   

  

התכנית: הוראות   מטרות/עיקרי
במגרש1 צידי בנין קו   . הסדרת
שירות2  שטחי של והתאמה שטחים   . הוספת
קומה3   קומות   3סה"כ - . תוספת

  

א'הסדרת מגורים בייעוד במגרש הקיים   :הבינוי
במגרש  1 צידי בנין קו   . הסדרת
שירות   2 שטחי של והתאמה שטחים   . הוספת
קומה3   קומות   3סה"כ - . תוספת

  

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

אחר תכנוני פרט בכל או אתבקרקע, בבנין הרואה
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום
ובניה,  לתכנון המקומית הוועדה בעיתונים, למשרדי

עלית, טלפון:  04-9591668פקס :04-9596095יקנעם
ההתנגדותvaada@yoqneam.org.ilדוא"ל:  העתק

מחוז ובניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא
  צפון.

  

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

עבודתו) תשמ"ט וסדר חוקר   .1989-סמכויות
  

טלמור   עירית
עילית יקנעם העיר   מהנדסת

  
  

 מרחב תכנון מקומי טבריה
מספר   מפורטת מתאר הפקדת  תכנית בדבר הודעה

0336115-207  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרה לחוק

הועדה1965 – והבניה, התשכ"ה במשרדי , כי
הועדה טבריה, ובמשרדי ולבניה לתכנון המקומית

צפון, מחוז ובניה לתכנון תכניתהמחוזית מופקדת
מפורטת   207-0336115מספרמתאר

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
  10484ג /     כפיפות
  11764ג /     כפיפות
  287ג /     כפיפות

  

ומקומם: בתוכנית הכלולים   השטחים
מקומית: טבריה.   רשות
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לתכנית:ג   ושים/ חלקות
מ  הבשלמותהחלק   מוסדרגושחלק

1  15006  
  

התוכנית: הוראות   עיקרי
בתשריט. המסומן פי על הבניין קווי   שינוי

עיצוב במגרש. -שינוי בתים שני בנית   תותר
  

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

סעיף פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי  100על
תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי ימים

ה בין המאוחרת ההודעה של פרסומיםפרסומה
ובניה לתכנון המקומית הועדה בעיתונים , למשרדי

ת.ד.  הארץ טבור , 04 – 6739526, טלפון: 508טבריה
המחוזית הועדה למשרדי יומצא התנגדות העתק

עלית, טלפון:    ).04 – 6506508(כתובת: נצרת
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ובלוו הנמקות בפירוט בכתב המאמתהוגשה תצהיר י

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 –סמכויות
  

זיגדון   אליהו
המשנהועדיו"ר   ת

ולבנייה   טבריהלתכנון
  
  

קצרין המקומי התכנון מרחב
תכנית הפקדת על מפורטתהודעה

אפק 79/מגרש30/134/מק/קצ''    'רובע
  0307355-220שמספרה

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון   89 נמסרת לחוק
תשכ"ה המקומית1965 –והבניה הועדה במשרדי , כי

לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי קצרין ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת צפון מחוז ובניה

אפק 79/מגרש30/134מק/קצ/''   שמספרה "רובע
220-0307355   

  

ל ל134ג/ במ/ -המהווה  שינוי ,  120ל/ ב/ -,  כפיפות
ל ל1/ 120קצ/ מק/ - שינוי   . 1/ 134קצ/ מק/ -,  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים    השטחים
אפק-קצרין רימון-רובע    . 24רחוב

  

וחלקות:   גושים
בחלקן  גוש   חלקות

201000  79  
  

התוכנית:    מטרת
בשטח, מתןשינוי קיים למצב בניין, בהתאם בקווי

מינימלי מגרש גודל ממ"ד, שינוי לבנית ושינויהאפשרות
בינוי.   בהוראות

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מאושרת. בתוכנית הקבוע בניין קוו בהוראות   שינוי

תשריט.   -1 קדמי  לפי בניין בקו   שינוי
תשריט.   -2 לפי אחורי בניין בקו   שינוי
צדדי  לפי  תשריט.שינו   -3 בניין בקו   י
ל  - :4 מחסן שטח   מ"ר. 10-הגדלת
לקיים.   -5 בהתאמה מינימלי מגרש גודל   שינוי
בגבול   -6 ומקורה סגורה חניה בנית בינוי, תותר שינוי

וצדדי קדמי   .0מגרש
קיימים, ובנית  - :7 מבנים עבוד הוא בניין בקו השינוי

בלבד. עתידי   ממ"ד
  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
מעוניין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבניין
סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית ידי על נפגע עצמו

תוך 100 התנגדות להגיש מיום 60לחוק, רשאי ימים
מבין המאוחרת ההודעה של הפרסומיםפרסומה

ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה בעיתונים, למשרדי
, קצרין. 12900, מיקוד: 28קצרין, שכתובתה:  ת.ד. 

התנגדותו04-6969664טלפון:   העתק ימציא . המתנגד
הצפון, שכתובתה:  המחוזית, מחוז הוועדה למשרדי

עלית, טלפון:  הפנים, נצרת   . 04-6508508משרד
  

לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא תידון ולא תתקבל
המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפרוט בכתב הוגשה

מסתמכת.  היא שעליהן העובדות   את
  

אפרצב   דימי
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   קצריןלתכנון
  
  

עליון גליל מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תוכנית אישור בדבר הודעה

  278גע/מק/
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965 -והבניה, תשכ"ה מפורטתת, בדבר כנית
גע/מק/מ   .278ספר

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
ל   9489ג/   - שינוי
ל   4926ג/   - שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  חרמוןרשות   מ.א. מבואות

  יובלישוב: 
  

לתכנית:גושים/    חלקות
  חלקי 12עד:    12מחלקה:   13236גוש: 
  חלקי 138עד:   137מחלקה:  13237גוש: 
  חלקי 141עד:   141מחלקה:  13237גוש: 

  

התכנית:   מטרות
יובל למושב הגישה דרך   הסדרת
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התכנית:    הוראות
סעיף עפ"י יובל לכפר קיים גישה כביש הרחבת

קיימים. 2א(א)(62 חקלאיים שטחים גבי   ) לחוק, על
התוכנית לביצוע הוראות   קביעת
בניה היתרי למתן הוראות   קביעת

לצרכי פתוחים שטחים על קיימת חירום דרך הרחבת
  ציבור. 

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
פרסומיםו30/01/2015 עמודים, 7021מספרבילקוט
  . 16/4/2015, בתאריך4774-4775

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
עליון עליון, ד.נ.  גליל ובניה, גליל , 12100לתכנון

המחוזית, מחוז04-6816373טלפון:  הועדה במשרדי
טלפון:  עלית נצרת הממשלה  .04-6508503צפון, קרית

שהמשרדיםכל ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעונין
לקהל. פתוחים   האמורים

  

אילן   אורי
המ הועדה   חוזיתיו"ר
ולבנייה הצפוןלתכנון   מחוז

  
  

ובניה לתכנון המקומית   יזרעאליםהוועדה
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0365106-254  
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה יזרעאלים, ובמשרדי ולבניה לתכנון

מפורטת   תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
  . 254-0365106מספר

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  17884כפיפות   ג / 

  

ומקומם: השטחים בתכנית   הכלולים
הסוללים.   קיבוץ

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 1עד:     1מחלקה:    17593גוש: 

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
בנין.  קוי והסדרת מינימלי מגרש גודל   שינוי

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פירסומה ממועד יום

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

למשרדי .04-6429660טלפון:  יומצא ההתנגדות העתק
עלית,  הפנים, נצרת המחוזית (כתובת: משרד הועדה

  ). 04-6508508טלפון: 
  

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המא תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב אתהוגשה מת

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  

דורי   עידו
ועד המשנהיו"ר   ת

ולבנייה   יזרעאליםלתכנון
  
  

אשר חבל מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

  24/2012/מק/חא
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור  1965 -והבניה, תשכ"ה מפורטת                , בדבר   תכנית
חא/מק/   .24/2012מספר

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
לתוכנית   ג/   1682שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  אשררשות   מ.א. מטה

הגלילישוב:    בוסתן
  

לתכנית:   גושים/ חלקות
  בשלמות 45עד:    45מחלקה:   19966גוש: 

  

התכנית:   מטרות
סעיף לפי בניין קוי   לחוק 1.א.א.62שינוי

סעיף מיני' לפי מגרש גודל   לחוק 4.א.א. 62הקטנת
  

התכנית:    הוראות
בניין קוי אחורי –הסדרת המבנהבאיזור 5במקום 0קו
ו בלבד הכוונים 5-הקיים ממזרח , שאר שכן מ' לכוון

מיני' ממגרש גודל שינוי . הקטנת   ללא
  

בתאריך   בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
פרסומים בתאריך 790, עמוד6679מספר  ובילקוט

24.10.13.  
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
אשר, ובניה, חבל מערבילתכנון , טלפון: 5ד.נ.  גליל

צפון,   04-9879610 המחוזית, מחוז הועדה במשרדי
טלפון:  עלית נצרת הממשלה כל  .04-6508503קרית

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעונין
לקהל. פתוחים   האמורים

  

טביקמן   רומן
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה אשרלתכנון   חבל
  
  

מקומי תכנון הגלילמרחב   מרום
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

209-0338863  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה הגליל, ובמשרדי מרום ולבניה לתכנון
מספר מפורטת תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
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התכנית:    הוראות
סעיף עפ"י יובל לכפר קיים גישה כביש הרחבת

קיימים. 2א(א)(62 חקלאיים שטחים גבי   ) לחוק, על
התוכנית לביצוע הוראות   קביעת
בניה היתרי למתן הוראות   קביעת

לצרכי פתוחים שטחים על קיימת חירום דרך הרחבת
  ציבור. 

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
פרסומיםו30/01/2015 עמודים, 7021מספרבילקוט
  . 16/4/2015, בתאריך4774-4775

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
עליון עליון, ד.נ.  גליל ובניה, גליל , 12100לתכנון

המחוזית, מחוז04-6816373טלפון:  הועדה במשרדי
טלפון:  עלית נצרת הממשלה  .04-6508503צפון, קרית

שהמשרדיםכל ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעונין
לקהל. פתוחים   האמורים

  

אילן   אורי
המ הועדה   חוזיתיו"ר
ולבנייה הצפוןלתכנון   מחוז

  
  

ובניה לתכנון המקומית   יזרעאליםהוועדה
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0365106-254  
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה יזרעאלים, ובמשרדי ולבניה לתכנון

מפורטת   תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
  . 254-0365106מספר

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  17884כפיפות   ג / 

  

ומקומם: השטחים בתכנית   הכלולים
הסוללים.   קיבוץ

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 1עד:     1מחלקה:    17593גוש: 

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
בנין.  קוי והסדרת מינימלי מגרש גודל   שינוי

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פירסומה ממועד יום

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

למשרדי .04-6429660טלפון:  יומצא ההתנגדות העתק
עלית,  הפנים, נצרת המחוזית (כתובת: משרד הועדה

  ). 04-6508508טלפון: 
  

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המא תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב אתהוגשה מת

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  

דורי   עידו
ועד המשנהיו"ר   ת

ולבנייה   יזרעאליםלתכנון
  
  

אשר חבל מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

  24/2012/מק/חא
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור  1965 -והבניה, תשכ"ה מפורטת                , בדבר   תכנית
חא/מק/   .24/2012מספר

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
לתוכנית   ג/   1682שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  אשררשות   מ.א. מטה

הגלילישוב:    בוסתן
  

לתכנית:   גושים/ חלקות
  בשלמות 45עד:    45מחלקה:   19966גוש: 

  

התכנית:   מטרות
סעיף לפי בניין קוי   לחוק 1.א.א.62שינוי

סעיף מיני' לפי מגרש גודל   לחוק 4.א.א. 62הקטנת
  

התכנית:    הוראות
בניין קוי אחורי –הסדרת המבנהבאיזור 5במקום 0קו
ו בלבד הכוונים 5-הקיים ממזרח , שאר שכן מ' לכוון

מיני' ממגרש גודל שינוי . הקטנת   ללא
  

בתאריך   בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
פרסומים בתאריך 790, עמוד6679מספר  ובילקוט

24.10.13.  
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
אשר, ובניה, חבל מערבילתכנון , טלפון: 5ד.נ.  גליל

צפון,   04-9879610 המחוזית, מחוז הועדה במשרדי
טלפון:  עלית נצרת הממשלה כל  .04-6508503קרית

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעונין
לקהל. פתוחים   האמורים

  

טביקמן   רומן
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה אשרלתכנון   חבל
  
  

מקומי תכנון הגלילמרחב   מרום
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

209-0338863  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה הגליל, ובמשרדי מרום ולבניה לתכנון
מספר מפורטת תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

האמור: 209-0338863 עפ"י בניה זכויות תוספת
  בחוק. 

  

הבאות:  לתכניות   המתייחסת
גנ/   18036שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
הגליל מקומית: מרום רשות

  ישוב: ספסופה
התוכנית:  דונם0.7500שטח

  

וחלקות: ג   ושים
חלקות: 14456גוש:    9חלקי

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
עד. תוספת1 בניה עיקרי.7%זכויות לשטח
מערבי2 בניין בפרגולה -.קו לגבול100%חריגה , עד

מגרש.
התכסית.3 אחוזי . הגדלת

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
הגליל, ת.ד.  מרום ובניה לתכנון המקומית הועדה

צפת90000 פקס: 04-6919806טלפון: 13110דאר
יומצ, 04-6987734 ההתנגדות למשרדיהעתק א

כתובת: ת.ד.  צפון המחוזית, מחוז , נצרת595הועדה
  . 04-6508508טלפון - 17000עילית, מיקוד

  

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

בהתנגד נוהל והבניה (סדרי לתכניתהתכנון ויות
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות

  

סופר   עמית
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה הגליללתכנון   מרום
  

  
הדרום מחוז

  
באר מקומי תכנון   שבע - מרחב
תכנית :   הפקדת בדבר   0194159-605הודעה
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית ,1965 –והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי כי
תכנית שינוי המהווה תכנית ובניה, מופקדת לתכנון

מס'  תכנית הנקראת המהווה   605-0194159מפורטת
לתכניות  הבאות:     שינוי/כפיפות 3/  73/ במ /  5שינוי

שינוי/כפיפות 73/ במ /  5
  

ומקו בתכנית הכלולים   ם: מהשטחים
שבע יהודהשטו' רחוב:שכונה, ישוב: באר   38יינברג

  

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי   15עד:    15מחלקה:   38133גוש: 
חלקי                                                                                                                           198עד:  198מחלקה:   38133גוש: 
  שלם   67עד:    67מחלקה:   38133גוש: 

  

התכנית:    מטרת
מס'  לתכניות , 3/73/במ/5, 73/במ/5שינוי

מס' 11/207/03/5 קיר -חד 36Bבמגרש עם משפחתי
ידי:  על סטנדרטית תוספת בעל   משותף

מ  . 1 בסה"כ בנייה זכויות ל 158-הגדלת  210- מ"ר
להלן:  כמפורט   מ"ר

עיקרי   - ל 135- מ - שטח   מ"ר.  175- מ"ר
מ   - שירות ל 23-שטחי מ"ר (עבור 35-מ"ר

מקורה 12-ממ"ד ומחסן 15-מ"ר, חניה  8-מ"ר
  מ"ר). 

מירבית  .    .  2 קרקע תכסית   הגדלת
סטנדרטי .    . 3 בינוי   שינוי
קווי  . 4   בניין . שינוי

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעונין כל
האמור בקרקעשהמשרדים מעונין לקהל, כל פתוחים , ים

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
סעיף פי על לכך הזכאי התכנית ,  וכן ידי לחוק,  100על

של פרסומה מיום חודשיים תוך התנגדות להגיש רשאי
המא בעיתונים, למשרדהודעה הפרסומים בין וחרת

ובניה. לתכנון המקומית בגיןהועדה מנחם ת.ד., 1כיכר
שבע, טל':  ,15   08 - 6463656באר

  

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

עבודתו ),  תשמ"ט וסדרי   . 1989 –סמכויות
  

אל   על-טל
ועד המשנהיו"ר   ת

ולבנייה שבעלתכנון   באר
  
  

דימונה מקומי תכנון   מרחב
מספר מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

0319152-607  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה דימונה, ובמשרדי ולבניה לתכנון

מרכז, מופקדת מחוז ובניה מפורטתתלתכנון כנית
מספר   . 607-0319152מקומית

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
מ   34/  101/  02/  25   - חלק

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:    דימונהרשות

  דימונהישוב: 
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לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקה:    400504גוש:   חלקי 1עד:     1מ

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
ארבל ברח' הר מגורים לבית מיוחדות בשכ'  1/1הנחיות

מס'  במגרש הנמצא נוף   , הכוללים :  100הר
בניין  נקודתי   - קו של   שינוי
ועיקרי  לתוספות   - שירות בשטחי בניה אחוזי הגדלת

בלבד.  הבינוי נספח   עפ"י
החוק:  סעיפי   ).5א( 62), 4א (62), 2)((א 16(א)62עפ"י

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פירסומה ממועד יום

הפרסומים בין המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה
דימונה,  הנשיא ובניה, שדרות לתכנון המקומית הועדה

יומצא08-6563182טלפון:   1ת.ד ההתנגדות . העתק
הפנים  קריית המחוזית (כתובת: משרד הועדה למשרדי

התקווה שבע  טלפון 4הממשלה   ). 08-6263799באר
  

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בכת אתהוגשה המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט ב

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות
  

ביטון   בני
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   דימונהלתכנון
  
  

ערד מקומי תכנון   מרחב
אישור בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0296103-610  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965 -והבניה, תשכ"ה אישור  תכנית , בדבר
קו -, ערד8רח' הפלמ"ח - 610-0296103מספר שינוי
  בניין.

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
לתכנית   107/03/24שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  ערד    רשות

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי9999עד: 9999מחלקה: 38216גוש:  
  חלקי 39עד:    39מחלקה:   38220גוש:  

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מ קדמי בניין לקו נקודתי   מ'. 2.5-מ' ל 5-שינוי

  

בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על בתאריךהודעה
מספר  06/08/2015 פרסומים בתאריך ,7146ובילקוט
06/08/2015 .  

  

  

המקומית הועדה נמצאת: במשרדי האמורה התכנית
ובניה הפלמ"חלתכנון , ערד, 8ערד. כתובת: רחוב

המחוזית, מחוז08-9951616טלפון:  הועדה ובמשרדי
הממשלה הפנים –דרום, כתובת: קריית - בארמשרד

לעיין08-6263778שבע,  טלפון:  רשאי המעוניין . כל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

  לקהל.  
  

חמו בן   ניסן
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   ערדלתכנון

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 29657-02-16

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

ובעניין פירוק חברת ראצ'ה בע"מ, ח"פ 51-491261-7,

והמבקשים: 1. ראובן פילו. MORE .2 - טעמים, סיפורים, 
אנשים, ח"פ 55-807683-2. 3. מרום תקשורת, ע"מ 024554529, 
כולם ע"י ב"כ  ממשרד עו"ד דגני שפירא ושות', מרח' הלל יפה 

23, חדרה 3842402.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.5.2016 בשעה 10.45.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00, 

ביום 12.5.2016.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 5.5.2016.

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

א' דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 62931-02-16

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

ובעניין פירוק חברת תבליני עין גדי בע"מ, ח"פ 51-389530-0,

איהב  עו"ד  ב"כ  ע"י  אסמאעיל,  גמיל  עלאא  והמבקש: 
עומרי, מרח' תל חי 49, רמת גן, ת"ד 2242, בני ברק.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
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וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 
16.6.2016, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.2.6.2016

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2.6.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 21652-03-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה לחם הביכורים, ע"ר 58-032287-3,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.6.2016, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.2.6.2016

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2.6.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 27803-03-16

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

ולמלץ   לבירה  חרושת  בית  תבור  חברת  פירוק  ובעניין 
בירושלים בע"מ, ח"פ 51-001246-1,

נציגה  ע"י  ירושלים,  מאור  אלחנן  אור  ישיבת  והמבקש: 
052- טל'   ,9136101 ירושלים   ,36200 ת"ד  חדש,  אריה  חיים 

7633935, פקס' 02-5382198.

ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
26.5.2016 בשעה 13.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.5.2016

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

איהב עומרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 1532-03-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר צדקה,  לעניני  הרבנים  ועד  עמותת  פירוק   ובעניין 
,58-034512-2

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

26.5.2016, בשעה 13.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.12.5.2016

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 12.5.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 21619-03-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

דרור  ממ"ד  יסודי  בי"ס  הורי  עמותת  פירוק  ובעניין 
ירושלים, ע"ר 58-043355-5,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.6.2016 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00, 

ביום 16.6.2016.

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

אלעד גז, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר 34988-03-16

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

ח"פ בע"מ,  אירועים  גני  פוינט  וויו  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-365508-4

גז,  והמבקשים: איאד אדקידק ואח', ע"י ב"כ עו"ד אלעד 
מרח' ההסתדרות 22, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.6.2016 בשעה 9.15.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00, 

ביום 16.6.2016.

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

אלעד גז, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 42377-03-16

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

ח"פ בע"מ,  דוידקה  סנטר  ששת  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-407980-5

הורנשטיין נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, 
ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.6.2016 בשעה 10:00.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.6.2016 בשעה 10.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.9.6.2016

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

חיים אריה חדש  
נציג המבקש  

בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 34287-03-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ארץ  עניי  למען  העולמי  הוועד  עמותת  פירוק  ובעניין 
ישראל והתפוצות, ע"ר 58-042774-8,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

30.6.2016, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.16.6.2016

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 16.6.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר 34957-03-16

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

ח"פ בע"מ,  מזון  שירותי  פוינט  וויז  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-434559-4

גז,  אלעד  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  סידאוי  לואי  והמבקשים: 
מרח' ההסתדרות 22, ירושלים.
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.9.6.2016

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 9.6.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 29129-03-16

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

ובעניין פירוק חברת ליטבין קור בע"מ, ח"פ 51-392310-2,

והמבקשים: מקסים סיזוב ואלכסנדר סיזוב, ע"י ב"כ עו"ד 
ניר יוסף כליף, מרח' מנחם בגין 55, ת"ד 20350, תל אביב, טל' 

03-6444483, פקס' 03-6444873.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.6.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 15.6.2016.

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

ניר יוסף כליף, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 27357-03-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברה לתועלת הציבור, סונדוק אלאסראא 
ללאגאתיה ואלתנמיה בע"מ )חל"צ(, ח"פ 51-381142-2,

המבקש: רשם החברות, רח' השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.7.2016, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00, 

ביום 15.6.2016.

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

אלון הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 27841-03-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

הביליארד  התאחדות  ה.ב.י  העמותה  פירוק  ובעניין 
בישראל, ע"ר 58-012545-8,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

22.6.2016, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.9.3.2016

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 9.3.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 27888-03-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת פמלה, ע"ר 58-028585-6,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

22.6.2016, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.23.5.2016

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 23.5.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 27403-03-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה בית הקינא, ע"ר 58-041792-1,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.6.2016, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.23.5.2016

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 23.5.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 1701-02-16

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

ובעניין פירוק חברת איי.אר.טי. 95 בע"מ, ח"פ 51-349739-6,

מרח'  קמרי,  מאיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  פורטל,  אמיר  והמבקש: 
לוחמי הגטאות 27, עכו.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.5.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.9.3.2016

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 23.6.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 27364-03-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר ואלעומרה,  ללחג'  ערפה  העמותה  פירוק   ובעניין 
,58-055488-9

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.6.2016, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.2.6.2016

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2.6.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 27398-03-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר בסיכון,  ונוער  לילדים  עידן  העמותה  פירוק   ובעניין 
,58-055665-2

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.6.2016, בשעה 9.15.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 17.4.2016.

גלעד שקד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13420-03-16

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

ח"פ בע"מ,  מתכת  תעשיית  גג-פח  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-447678-7

אברהם   .2 בבלי.  גבריאלי   .1 החברה:  עובדי  והמבקשים: 
ברבר. 3. פרץ מסלתי, ע"י ב"כ עו"ד נירית לוין-זמיר ו/או אח', 
מרח' הביטחון 6, ת"ד 6967, פתח תקווה 49513, טל' 03-9241132, 

פקס' 03-9241133.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.5.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 17.4.2016.

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

נירית לוין-זמיר, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 53079-02-16

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

ובעניין פירוק חברת דני בן דוד משקאות ומזון בע"מ, ח"פ 
,51-269670-9

אליעזר  עו"ד  ב"כ  ע"י  שימשילשוילי,  יאשה  והמבקש: 
,08-6722245 טל'  אשקלון,   ,167 ת"ד   ,3 צה"ל  מרח'   רפלד, 

.08-6750033

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.7.2016 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.18.4.2016

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

מאיר קמרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 19186-02-16

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

ח"פ  בע"מ,  ואירועים  הפקות  ע.ש.ש  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-459465-4

עו"ד עמיר מבור, מרח' אתגר  ב"כ  ע"י  רן,  והמבקש: שגב 
1, טירת כרמל.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.5.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

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

עמיר מבור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 52695-02-16

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

ובעניין פירוק חברת לב רחב בע"מ, ח"פ 51-348458-4,

והמבקשים: טל גרן, בר רונן, נדב רז ועדי יצ'מניק, ע"י ב"כ 
עו"ד גלעד שקד, מרח' הסדנא 6, ת"ד 2297, כפר סבא 4442405.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.5.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 18.00, 

ביום 17.4.2016.
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כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר לוינזון, עו"ד, מפרק  

אולגה השקעות א.ל. בע"מ
)ח"פ 51-107476-7(

)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 
רח' אבא  ביום 16.5.2016, בשעה 14.00, במשרדי החברה,  תתכנס 
הלל 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יריב רייכנברג, עו"ד, מפרק  

תפארת נתן בע"מ
)ח"פ 51-008331-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.5.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מנחם 
בגין 48, 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'ון אליאסוב, מפרק  

פפר הארבעה בע"מ
)ח"פ 51-464018-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.5.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הכלנית 13, 
אורנית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון שורץ, מפרק  

סופטג'ט-סופיסטיקייטד לינגוואל טכנולוג'יז בע"מ
)ח"פ 51-281870-9(

)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 
 ,5 דולצ'ין  אריה  רח'  ביום 24.5.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 

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

אליעזר רפלד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

מוסך אורי זדה בע"מ
)ח"פ 51-246895-0(

)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   ,16.00 בשעה   ,1.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אבן גבירול 129, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז ביבי, עו"ד, מפרק  

אייר בייס מערכות בע"מ
)ח"פ 51-453374-4(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,2.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' החרש 4, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד אהרון גייסט, 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 16.5.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יד חרוצים 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,677005 תל–אביב-יפו   ,12
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמיר שלו, מפרק  

תרה טכנולוגיות אולטרסאונד קוליות בע"מ
)ח"פ 51-334883-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.5.2016, בשעה 10.30, אצל המפרק, שד' פלי"ם 5, 
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תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

חגית הורוביץ, עו"ד, מפרקת  

אלוגרין יציקות בע"מ
)ח"פ 51-418456-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,14.30 בשעה   ,15.6.2016 ביום  תתכנס 
החילזון 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר בן דוד, עו"ד, מפרק  

מרומי נצרת בע"מ
)ח"פ 51-280816-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,15.6.2016 ביום  תתכנס 
החילזון 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר בן דוד, עו"ד, מפרק  

המטבעה הישראלית בע"מ
)ח"פ 51-315815-4(

)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'  המפרק,  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,15.6.2016 ביום  תתכנס 
החילזון 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר בן דוד, עו"ד, מפרק  

יבין תקשורת וגישור בע"מ
)ח"פ 51-377476-0(

)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 20.6.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, רח' הרצל 

כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר כץ, מפרק  

ר.ש.ע.ד חברה לנאמנות בע"מ
)ח"פ 51-141054-0(

)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 
 ,7 בגין  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,24.5.2016 ביום   תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושוע רוזנצויג, מפרק  

א. סיון עורכי דין
)ח"פ 51-340793-2(

)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 
 ,47 ביום 29.5.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' שמואל תמיר 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  תל אביב, לשם הגשת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סיון דניאל, מפרק  

נגריית השומרון
)ח"פ 51-078321-9(

)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 25.5.2016, בשעה 14.30, אצל המפרק, רח' מנחם בגין 7, 
קומה 13, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיקם חרל"פ, עו"ד, מפרק  

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

)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 29.5.2016, בשעה 9.00, אצל המפרקת, במשרד עורכי דין פישר 
המגדל,   ,14 קומה   ,3 פריש  דניאל  רח'  ושות',  אוריון  וול  חן   בכר 
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הבית בגדוד העברי בע"מ
)ח"פ 51-395146-7(

)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 
 הנ"ל תתכנס ביום 14.6.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך 
מנחם בגין 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי גרינגליק, מפרק  

סשק בלב בע"מ
)ח"פ 51-467429-0(

)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 24.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם קצף, מרח' החשמל 33, 

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.

מנחם קצף, מפרק

סשק בלב בע"מ
)ח"פ 51-467429-0(

)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 14.6.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' החשמל 33, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קצף, מפרק  

ארט וורקס
)ח"פ 51-402694-7(

)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   ,31.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

רוזנבלום 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוספה יבין, עו"ד, מפרקת  

נץ סחר חוץ ועמילות מכס בע"מ
)ח"פ 51-205307-5(

)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 24.3.2016, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  גרינגליק,  צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 12, 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.

צבי גרינגליק, מפרק

נץ סחר חוץ ועמילות מכס בע"מ
)ח"פ 51-205307-5(

)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 
תתכנס ביום 14.6.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי גרינגליק, מפרק  

הבית בגדוד העברי בע"מ
)ח"פ 51-395146-7(

)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 24.3.2016, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  גרינגליק,  צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 12, 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.

צבי גרינגליק, מפרק
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דיזיין עזורה בע"מ
)ח"פ 51-320047-7(

)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   ,10.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את עו"ד  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
מוני עזורה, מרח' הלל יפה 11, בניין קורן, חדרה, טל' 073-2655555, 

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.

 ,10.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוני עזורה, עו"ד, מפרק

ניסים וכוכבים בע"מ
)ח"פ 51-484223-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אליהו עמר, מרח' הלל 11, בניין קורן, חדרה, טל' 073-2655555,  

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.

 ,10.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

לסם יועצים בע"מ
)ח"פ 51-433386-3(

)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   ,10.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

 ,09-7656262 טל'  סבא,  כפר   ,42 ויצמן  מרח'  שרייבמן,  תרצה 
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.

 ,30.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דין, בכתובת הנ"ל,  עורכי  בשעה 9.00, במשרדי שרייבמן-לביא, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

תרצה שרייבמן, עו"ד, מפרקת

טכנו-אופיקס מערכות בע"מ
)ח"פ 51-260048-7(

)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   ,8.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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.

 ,19.6.2016 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.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

ב.ר.י.א החזקות )2003( בע"מ
)ח"פ 51-335991-9(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 7.2.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי שוקרון 
למפרק   ,077-4220148 טל'  חדרה,   ,27 סמואל  הרברט  מרח'  כהן, 

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 7.7.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי שוקרון כהן, עו"ד, מפרק
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קובי ברבן אדריכל בע"מ
)ח"פ 51-165291-9(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.3.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב ברבן, מרח' 
האלונים 22/18, נתניה 42524, טל' 050-5564379, 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 8.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב ברבן, מפרק

מידרג - החברה לדירוג בתי מלון בישראל בע"מ
)ח"פ 51-277216-1(

)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 11.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  הופמן,  חיים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המלאכה 3, 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.

חיים הופמן, מפרק

אס. סי. טי סטם סל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-359252-7(

)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 15.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ניצן שמואלי,  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

רמב"ן 24, ירושלים, 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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

למפרק   ,6209809 אביב  תל   ,111 ארלוזורוב  מרח'  הולצמן,  אורי 
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.

 ,10.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל רוזנבלום הולצמן, רואי חשבון, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
אורי הולצמן, רו"ח, מפרק

סמי את נעים לבנין בע"מ
)ח"פ 51-046903-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 13.3.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלעד חדד, 

מרח' סמילנסקי 4, נתניה, טל' 09-8615796, למפרק החברה.

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

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

 ,14.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעד חדד, עו"ד, מפרק

דיפלומטצ'יק חברה למסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-521476-5(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 3.3.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סוריה שהמרם, 

מרח' הגליל 56א, כפר סבא, טל' 052-5703052, 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.

 ,31.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סוריה שהמרם, מפרק
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ק.ס. החזקות וטכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-453500-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
אצל  סלומון,  דניאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
גלובלינקס גרופ בע"מ, רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, קומה 12, 

בני ברק 5120149, 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.

דניאל סלומון, מפרק

גלובלינקס אופק השחר 6-8 בע"מ
)ח"פ 51-451673-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
גלובלינקס  חמו, אצל  ולמנות את מתן  מרצון  החברה  את  לפרק 
גרופ בע"מ, רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, קומה 12, בני ברק 5120149, 

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.

מתן חמו, מפרק

גלובלינקס אופק מוהליבר 6 בע"מ
)ח"פ 51-451709-3(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתן חמו, אצל גלובלינקס 
גרופ בע"מ, רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, קומה 12, בני ברק 5120149, 

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.

נובופאק מכונות בע"מ
)ח"פ 51-476263-2(

)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 16.2.2016, התקבלה החלטה 
ניכטברגר,  דורון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 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.

דורון ניכטברגר, עו"ד, מפרק

שי פאן בע"מ
)ח"פ 51-512848-6(

)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 16.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ניכטברגר, מרח' 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 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.

דורון ניכטברגר, עו"ד, מפרק

וייזטולס בע"מ
)ח"פ 51-514437-6(

)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 16.2.2016, התקבלה החלטה 
שכניה,  מרח'  שטייר,  רון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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

אורי הולצמן, רו"ח, מפרק

קסיקאד )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-103255-9(

)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 15.3.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור נגר, 

מרח' יאיר 14, רמת השרון, 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.

ליאור נגר, עו"ד, מפרק

דירה מס' 2 ברחוב איתמר בן אבי 1 בע"מ
)ח"פ 51-013781-3(

)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 15.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  גרצובסקי,  מיכל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היבנר 31, פתח תקווה, 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.

מיכל גרצובסקי, מפרקת

עודגל - סחר בע"מ
)ח"פ 51-171513-8(

)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 16.3.2016, התקבלה החלטה 
אחד  מרח'  גלבוע,  אהוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העם 35, תל–אביב-יפו, טל' 03-7955555, 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.

מתן חמו, מפרק

ויק שירה נכסים בע"מ
)ח"פ 51-203923-1(

)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 
התקבלה   ,10.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים ניר, מרח' 

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

סינרג'וויו. בע"מ
)ח"פ 51-461940-2(

)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 13.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  זליקמן,  סמיון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פינשטיין 5, ראשון לציון, טל' 054-3061230, 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.

סמיון זליקמן, מפרק

ס.ט.ד סופטוואר טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-278672-4(

)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 14.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  הולצמן,  אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

ארלוזורוב 111, 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.



4717 ילקוט הפרסומים 7236, י"ט באדר ב' התשע"ו, 29.3.2016 

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מנחם לינדנפלד      שלומי גרנדס
         מ פ ר ק י ם 

א.ב. מרכזי הכשרה בע"מ
)ח"פ 511038366(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29/05/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  רחובות, לשם הגשת   ,10 פלאוט  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אחמד בדארנה, מפרק 

שרותים טכניים אולשבסקי משה בע"מ
)ח"פ 511438913(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29/05/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  רחובות, לשם הגשת   ,10 פלאוט  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה אולשבסקי, מפרק

ויטלין יועצים בע"מ
)ח"פ 513646018(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה  
הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28/03/2016 התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרשון  ויטלין, מרח' מנחם 

פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

  29/05/2016 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.         

גרשון ויטלין, מפרק 

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

אהוד גלבוע, מפרק

נגבקו בע"מ
)ח"פ 51-445457-8(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.3.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ושות',  רותם  קונפורטי,  שנהב,  ממשרד  קונפורטי,  עמוס  עו"ד 

רח' אחד העם 9, תל אביב, למפרק החברה.

עמוס קונפורטי, עו"ד, מפרק

ב.ד.צ. נהול יעוץ והשקעות )1990( בע"מ
)ח"פ 51-146350-7(

)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 20.3.2016, התקבלה 
בירנבוים, מרח'  דן  ולמנות את   החלטה לפרק את החברה מרצון 

ביאליק 164/32, רמת גן, למפרק החברה.

דן בירנבוים, מפרק

קאסאיניתאר בע"מ
)ח"פ 514930833(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20/06/2016 בשעה 12:00, במשרד עו''ד ניצן 
סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,39 המגינים  שד'  רח'  בר-אילן, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

בנימין לזר, עו"ד, מפרק

טריקסל בע"מ
)ח"פ 513962506(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26/05/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
מנחם פלאוט 10, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 
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החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20/03/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,30600 עקיבא  אור   ,516 המלך  דוד  שד'  מרח'  עמר,  שירן 

054-6266676, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/07/2016  
בשעה 12:00, במשרדי שי עמר, משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.         

שירן עמר, עו"ד, מפרקת 

י.א.פ.ק. )1999( בע"מ
)ח"פ 512788860(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27/03/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,30600 עקיבא  אור   ,516 המלך  דוד  שד'  מרח'  עמר,  שירן 

054-6266676, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/07/2016  
בשעה 12:00, במשרדי שי עמר, משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.         

שירן עמר, עו"ד, מפרקת 

סחרית בע"מ
)ח"פ 512597352(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28/03/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את את 
עו"ד שירן עמר, מרח' שד' דוד המלך 516, אור עקיבא 30600, טל' 

054-6266676, למפרקת החברה.

דירקט טרייד יוצרים איכות בע"מ
)ח"פ 513217638(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   28/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי  לוי, 

מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

  29/05/2016 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.         

עוזי לוי, מפרק

ח. שחורי עיצוב בע"מ
)ח"פ 513749531(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27/03/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיה  
למפרקת   ,054-7227336 טל'  גן,  רמת   ,84 פנחס  מרח'  שחורי, 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/07/2016  
בשעה 15:00, אצל עו"ד חגי כהן, רח' דרך בן גוריון 1, בני ברק, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.         

חיה שחורי, מפרקת 

ח.ש מסחרית בע"מ
)ח"פ 512622978(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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אתגל תוכן בע"מ
)ח"פ 513109975(

)בפירוק מרצון(

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 28/03/2016  
דן   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
רבינר, מרח' האורן 129, בית חירות 4029100, טל' 03-3730100, 

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 רבינר, מפרק 

אנט דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-364067-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.11.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  הפלר,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העצמאות 57, חיפה, 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.

איתי הפלר, עו"ד, מפרק

סופלקס אופטיקס בע"מ
)ח"פ 51-375676-7(

)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 23.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  הורביץ,  ניל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מעברות 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.

ניל הורביץ, עו"ד, מפרק

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/07/2016  
בשעה 15:00, במשרדי שי עמר, משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.         

שירן עמר, עו"ד, מפרקת 

מחסני פינות אוכל
)ח"פ 513534818(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28/03/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  ,6433222 תל–אביב-יפו   ,50 דיזנגוף   מרח'  שמחי,   שאול 

03-6209933, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/09/2016  
בשעה 18:00, אצל מנהלת החברה, רח' הר סיני 13, גני תקווה,  
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.         

שאול שמחי, עו"ד, מפרק 

ספירה גלובל אינווסטמנט בע"מ
)ח"פ 513906172(

)בפירוק מרצון(

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 17/03/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון עתיר, 

מרח' המנופים 8, הרצליה, טל' 077-56554600, 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.

רון עתיר, מפרק 
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קבוצת ענדב ישראל בע"מ
)ח"פ 51-459050-4(

)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 
 ,7.3.2016 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 
ולמנות את עו"ד   התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

אבישי מלכא, מת"ד 2005, טבריה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבישי מלכא, עו"ד, מפרק

צמיג על עין השלושה בע"מ
)ח"פ 51-373114-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,9.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
משד'  סופר,  ציון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ירושלים 136, נתיבות, טל' 054-6622721, 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.

ציון סופר, עו"ד, מפרק

שקותאי סולושינס בע"מ
)ח"פ 51-385176-6(

)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 13.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליהו עמר, מרח' הלל 

יפה 11, חדרה, 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.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

מלכרינה בע"מ
)ח"פ 51-003389-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף ריכטר, ממשרד 
י. ריכטר, יוגב ושות', רח' אגריפס 42, ירושלים, טל' 02-6247141, 

פקס' 02-6247144, 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 ריכטר, עו"ד, מפרק

מ.ר.ש. - שידורים בע"מ
)ח"פ 51-341382-3(

)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 6.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  הופמן,  חיים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המלאכה 3, 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.

חיים הופמן, מפרק

אינטרנציונל גאיט בע"מ
)ח"פ 51-121166-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
פרץ  מרח'  איליה,  את שלמה  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

ברנשטיין 38, 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.

שלמה איליה, מפרק



4721 ילקוט הפרסומים 7236, י"ט באדר ב' התשע"ו, 29.3.2016 

קופימדיה בע"מ
)ח"פ 51-270635-9(

)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 15.5.2016, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' הלל יפה 11, 
בניין קורן, קומה 9, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק  

חרובי בועז הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-340008-5(

)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 
רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.5.2016 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  כרכור,   ,80 המייסדים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורטל בלא, עו"ד, מפרקת  

הינומה מוטורס השכרה וליסינג בע"מ
)ח"פ 51-399797-3(

)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 
ביום 19.5.2016, בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' האתרוג 113, 
מושב גנות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר בן–צור, מפרק  

צביקה ציוד ימי בע"מ
)ח"פ 51-149404-9(

)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 19.5.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' חטיבת 
הראל 18, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי הנדלר, מפרק  

פרימיום קר שירותים מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-444613-7(

)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 13.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  שרביט,  אליהו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרק שגאל 15, 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.

אליהו שרביט, מפרק

גלמור נייל בע"מ
)ח"פ 51-489167-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
9.3.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתן אלימלך, מרח' 

המחנכת 9, ירושלים, למפרק החברה.

מתן אלימלך, מפרק

מלונות גני שולמית - מכירות בע"מ
)ח"פ 51-064706-8(

)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 
13.3.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו מזרחי, מרח' 

נורדאו 38, הרצליה, למפרק החברה.

יצוין, כל כל בעלי המניות נכחו בישיבה וויתרו על זכותם 
לקבלת הודעה מוקדמת לפי כל דין בדבר כינוס אסיפה כללית 
הנ"ל  ההחלטות  יתקבלו  כי  והסכימו  ההחלטות  קבלת  לצורך 

באסיפה האמורה.

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.

אליהו מזרחי, מפרק
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מגנאג'י בע"מ
)ח"פ 51-068379-0(

)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 
10.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 25.5.2016, בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  10ג,  מלכיצדק 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף מגנאג'י, מפרק  

רז סיפי מערכות בע"מ
)ח"פ 51-528251-5(

)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 
גבע  ליקוורניק  מיתר  אצל   ,11.00 בשעה   ,29.5.2016 ביום  תתכנס 
גן, לשם  לשם טל, עורכי דין, רח' דרך אבא הלל סילבר 16, רמת 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

שבתאי שובל, מפרק  

אזורים השקעות משותפות ופיתוח מלונאות בע"מ
)ח"פ 51-412752-1(

)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 2.6.2016, בשעה 11.00, אצל מלונות פתאל, רח' דרך 
תל–  ,35 קומה  המשולש,  המגדל  עזריאלי,  מרכז   ,132 בגין  מנחם 

אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר עקה, מפרק  

טקמא בע"מ
)ח"פ 51-425418-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.6.2016, בשעה 16.00, אצל טל בייצר, משרד עורכי 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ביאליק,  קריית   ,2 לוי  יוסף  רח'  דין, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל בייצר, עו"ד, מפרק  

צביקה הנדלר בע"מ
)ח"פ 51-271374-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.5.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' חטיבת 
הראל 18, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי הנדלר, מפרק  

זוהר )ל.מ.( - ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-234452-4(

)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 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,19.5.2016 ביום  תתכנס 
דוח  גן, לשם הגשת  רמת  בגין 14,  דרך מנחם  רח'  יועצים בע"מ, 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישעיהו מרדכי, מפרק  

סטארטווסט ניהול בע"מ
)ח"פ 51-321020-3(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,22.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הסיפן 35, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קובי אלעד, עו"ד, מפרק  

ביוסימד בע"מ
)ח"פ 51-345089-0(

)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 
12.00, במשרד עו"ד אשר ברק  בשעה   ,22.5.2016 ביום  תתכנס 
ושות', רח' יפו 216, בניין שערי העיר, ירושלים, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר ברק, עו"ד, מפרק  




