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מינוי נשיא לבית הדין השרעי לערעורים
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

הקאדים,  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961, ובאישור הוועדה לבחירת קאדים, אני ממנה 
השרעי  הדין  בית  לנשיא  סמארה  אלחכים  עבד  הקאדי  את 

לערעורים.

תוקף המינוי לעשר שנים.

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
)חמ 3-4783(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.  1

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה לבחירת קאדים
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

בהתאם לסעיף 4)ב( לחוק הקאדים, התשכ"א-11961, אני 
מודיעה שהרכב הוועדה לבחירת קאדים השתנה כדלקמן:

זיני, נשיא בית הדין השרעי לערעורים -  במקום "דאוד 
השרעי  הדין  בית  נשיא  סמארה,  אלחכים  "עבד  יבוא  חבר" 
 - קאדי  סמארה,  אלחכים  "עבד  ובמקום  חבר"   - לערעורים 

חבר" יבוא "איאד זחאלקה, קאדי - חבר".

תתוקן  קאדים2  לבחירת  הוועדה  הרכב  בדבר  ההודעה 
בהתאם.

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
)חמ 3-260-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"א, עמ' 118.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1400.  2

הודעה בדבר שינוי הרכב הוועדה לבחירת קאדים
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

בהתאם לסעיף 4)ב( לחוק הקאדים, התשכ"א-11961, אני 
מודיעה כי הקאדי איאד זחאלקה נבחר על ידי חבר הקאדים 

לחבר בוועדה לבחירת קאדים.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום כ"ח באדר התשע"ז )26 
במרס 2017(.

תתוקן  קאדים2  לבחירת  הוועדה  הרכב  בדבר  הודעה 
בהתאם.

כ"ב באדר התשע"ז )20 במרס 2017(
)חמ 3-260-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"א, עמ' 118.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1400.  2

הארכת מינוי בתי דין לביקורת משמורת
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

לחוק  ו–13יא)ג(  13יא)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינוים  את  מאריכה  אני  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה 
של הרשומים מטה לבית דין של דן יחיד לביקורת משמורת 

של שוהים שלא כדין לפי החוק האמור:
עורך הדין רג'א מרזוק2

עורך הדין דביר יוסף פלג3

עורכת הדין לירון קריספין בוקר4.

תוקף כל אחד מהמינויים לחמש שנים.

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-284-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3509.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 5651.  3

י"פ התשע"ב, עמ' 3925.  4

הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין
כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

העובדים  לחוק  9)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסוציאליים, התשנ"ו-11996, ולאחר התייעצות עם המועצה 
גבוהה  להשכלה  במוסדות  מכיר  אני  סוציאלית,  לעבודה 
מחוץ לישראל המצוינים להלן, ובתואר הניתן על ידו לעניין 

כשירות לעבודה סוציאלית:

תואר שני בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה הממלכתית   .1
הסוציאלית, מוסקבה, רוסיה.

 ,Master of Social Work from Russian State University
Moskva, Russia (1997).

ניו–  יוניברסיטי,  מרטג'רס  סוציאלית  בעבודה  שני  תואר   .2
ג'רזי, ארה"ב.

 Master of Social Work from Rutgers University,  
 New Jersey, USA (1988),
תואר שני בעבודה סוציאלית מישיבה יוניברסיטי, ניו יורק, ארה"ב  .3

 Master of Social Work from Yeshiva University,  
 Wurzweiler school of social work, New–York, USA
 (1980)

י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(
)חמ 3-2795-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  1
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הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין
כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

העובדים  לחוק  9)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסוציאליים, התשנ"ו-11996, ולאחר התייעצות עם המועצה 
לעבודה סוציאלית, אני מכיר בתואר אחר בעבודה סוציאלית:

הספר  בית  של  סוציאלית  בעבודה  )השלמה(  שני  תואר 
לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, ישראל.

ב' באדר התשע"ז )28 בפברואר 2017(
)חמ 3-2795-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  1

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988

ממקורות  הים  זיהום  מניעת  לחוק  5ח)ב(  לסעיף  בהתאם 
יבשתיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב 
המדד  לעומת   2016 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי 
שפורסם בחודש דצמבר 2015, מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 

2017(, סכומי העיצום הכספי לפי סעיף 5ד, הוא כדלהלן:

ליחיד - 331,780 שקלים חדשים;  )1(

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250   )2(
מיליון שקלים חדשים - 663,560 שקלים חדשים;

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון   )3(
שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים - 

1,327,120 שקלים חדשים;

 500 על  עולה  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  לתאגיד   )4(
מיליון שקלים חדשים - 2,654,250 שקלים חדשים.

ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(
)חמ 3-4250(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 118; התשס"ח, עמ' 866; י"פ התשע"ו, עמ' 3704.  1

מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר לוועדה 
הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור
לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 

שעה(, התשע"ד-2014

הבנייה  לקידום  לחוק  5)א()7(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"ד-12014, אני 
ממנה את רותי פרום אריכא, לנציגתי בוועדה הארצית לתכנון 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, ואת רענן אמויאל, חגית 
ברנר, ערן שביט, יוחאי תירוש ומיכל דניאל מזוז, לממלאי מקומה, 
כל עוד הם משמשים בתפקידם כעובדי משרד החקלאות ופיתוח 

הכפר.

ט"ז בשבט התשע"ז )12 בפברואר 2017(
)חמ 3-4917(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
גושן,  ]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני ממנה את ד"ר תמיר 
 9( התשע"ז  באדר  י"א  מיום  הווטרינריים,  השירותים  למנהל 

במרס 2017( עד יום כ"ט באדר התשע"ז )27 במרס 2017(.

י' באדר התשע"ז )8 במרס 2017(
)חמ 3-1469-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף 6)א()1( 
לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התש"ע-32010, 
או  מטעמה  או  המדינה  בידי  שהוקמו  בניינים  כי  מאשר  אני 
לפני  החלה  ובנייתם  המדינה  ידי  על  שנרכשו  או  ביוזמתה 
1995( או שנכללו בתכנית  בינואר   1( יום כ"ט בטבת התשנ"ה 
יום  עד  התשכ"ה-41965,  והבנייה,  התכנון  חוק  לפי  שאושרה 
י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה לפני יום 
ה' בטבת התשס"א )31 בדצמבר 2000(, על המקרקעין המפורטים 

להלן הם שיכונים ציבוריים:

חלקות בשלמות  גוש המקום

3032224מבשרת ציון

427262ראש העין

4274131

6390134פתח תקווה

61451270רמת גן

1361954כרכום

3959122מצפה רמון

3959281 ,20-17

3959313

6535135הרצליה

כ' בטבת התשע"ז )18 בינואר 2017(
)חמ 3-74(

   איברהים טאטור
               סגן מנהל אגף בעלות ורישום

   רשות מקרקעי ישראל
י"פ התשע"ד, מע' 3612.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  3

ס"ח התשכ"ד, עמ' 307.  4
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תמא/ 23/ א/ 4 פירוט 
תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
חלק משטח מחנות צריפין.

מצפון לדרך 4313.
X: 185230 קואורדינטה
Y: 650844 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3831 חלקי חלקות: 99.
גוש: 3833 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 5, 8.

גוש: 4233 חלקות במלואן: 41, 43.
 ,47  ,46  ,45  ,44  ,42  ,40  ,39  ,38  ,14  ,13 גוש: 4233 חלקי חלקות: 

.66 ,62 ,53 ,48
גוש: 4234 חלקי חלקות: 27, 29, 31.

גוש: 4239 חלקי חלקות: 1, 4, 5, 9, 10.
גוש: 4244 חלקות במלואן: 10.

גוש: 4244 חלקי חלקות: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת 
כ–3,200 יחידות דיור, כ–180,000 מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר וכן 
מוסדות ומבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים בחלק משטח 

מחנה צריפין המתפנה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית למגורים ב', מגורים  א.  
ד', תעסוקה ומסחר, ייעוד מעורב למגורים, כיכר עירונית, 
מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ציבוריים ודרכים.

הראשי  הרחוב  ייעוד  ע"י  האורבנית  הפעילות  הדגשת  ב.  
לשימושים מעורבים: מגורים, תעסוקה ומסחר וכן קביעת 
ומבני  העירייה  בנין  את  הכולל  האזרחי  למרכז  מיקום 

ציבור נוספים.
קביעת בינוי והנחיות בנייה לכ–3,200 יחידות דיור, מתוכן  ג.  
במגוון  שונות  צפיפות  ברמות  מיוחד,  דיור  יח"ד   250

טיפוסים, לרבות 25% מיחידות הדיור כדירות קטנות.
קביעת היקף כולל של כ–180,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר. ד.  

תנועה,  מערכת  דרכים,  התווית  בדבר  הוראות  קביעת  ה.  
המיועד  המתע"ן  תוואי  קביעת  לרבות  ציבורית  תחבורה 

לעבור ברחוב המרכזי ושבילי אופניים.
קביעת הוראות בנייה בשטחים המיועדים לבנייה לרבות  ו.  
קווי בנין מחייבים, שטחי בנייה מרביים, זכויות בנייה, מס' 
קומות והנחיות לעיצוב אדריכלי לרבות פרוט חומרי גמר.

הפתוחים  השטחים  לפיתוח  והנחיות  הוראות  קביעת  ז.  
הציבוריים, השטחים למבני ציבור כולל תשתיות ושירותים.

קביעת רשת רחובות עירוניים הכוללים רחוב ראשי ורשת  ח.  
רחובות משניים החוברים אליו לכדי יצירת מערכת תנועה 

מתפקדת.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ט.  

שינוי תוואי דרך מס' 4313, קביעת קו בניין של 21 מ' מציר  י.  
הדרך.

גריעת תוואי הקו החום המהווה שינוי לתמא/23/א/4. יא.  

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21/4/2016, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 19/4/2016 

ובאתר האינטרנט של משרד האוצר בתאריך: 20/4/2016.

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף 6)א( 
 ,)6 מס'  )תיקון  )הוראת שעה(  ציבוריים  שיכונים  רישום  לחוק 
המדינה  בידי  שהוקמו  בניינים  כי  מאשר  אני  התש"ע-32010, 
או מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם 
החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או שנכללו 
בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965, 
עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה 
המקרקעין  על  כאמור  התכנית  אישור  ממועד  שנתיים  בתוך 
המפורטים להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים 

ציבוריים:

גושהמקום
חלקה 

חלקי חלקותבשלמות
מס' 
תש"צ

44/12/22, 16, 76, 1879, 3955681אופקים

28-2/34/10, 29, 1118331רמת ישי

1118172-2/34/11

--16662117עפולה

הבינוי  במשרד  תכנון  )בכיר(  באגף  מופקדים  התשריטים 
פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  וניתן  והשיכון 

לקהל.

ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(
)חמ 3-74(

   אריק ינאי
   מנהל תחום רישום מקרקעין

י"פ התשע"ד, עמ' 7248.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  4

הודעה לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
למגורים )הוראות שעה( התשע"ד-2014

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק, גלילית מחוז המרכז

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1019

שם התכנית: צריפין מתחם 2
לקידום הבנייה  לחוק   15 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 

במתחמים מועדפים למגורים )הוראות שעה(, התשע"ד-2014
גרסת:   1019 תמל/  מס':  לדיור  מועדפת  תכנית  אישור  בדבר 

הוראות - 32 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
תממ/ 3/ 21 פירוט 
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עיקרי הוראות התכנית:
גן בוטני ושטח  ייעוד קרקע משטח פתוח ציבורי -  שינוי  א.  
ודרך  דרך מוצעת,  ציבור,  ומוסדות   ציבורי פתוח למבנים 

ו/או טיפול נופי. 
קביעת שטחי הבנייה לסך של 8,900 מ"ר מתוכם 5,475 מ"ר  ב.  

עיקרי ו–3,425 מ"ר שרות.
לגן   ,101 שטח  לתא  מוטורית  גישה  בגין  הוראות  קביעת  ג.  

הבוטני ולתחנת התדלוק.
קביעת הוראות בגין נפח הבניין, מס' הקומות, ועיצוב אדריכלי. ד.  

קביעת הוראות בגין קווי הבניין במגרש. ה.  
נגר,  מי  ניהול  תשתית,  פיתוח  בעניין:  הוראות  קביעת  ו.  

וסטייה ניכרת. 
קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ז.  

קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים בתחום התכנית. ח.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1884 עמוד  התשעז,   ,7410 הפרסומים  ובילקוט   23/12/2016

בתאריך 28/12/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב - יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
507-0319723

שם התכנית:בית מגור תא/3931
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
גרסת:   507-0319723 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אביב  תל 

הוראות - 19 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תא/ ע/ 1 שינוי 
תא/ 1845/ ב שינוי 

תא/ ל החלפה 
תא/ ל/ 1 החלפה 
תא/ ג/ 1 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תא/ ל/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: קהילת ונציה 12 .

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
 22 נשרים  כנפי  רח'  לדיור,  מועדפים  מתחמים  של  ולבנייה 
מינהל  של  האינטרנט  ובאתר   02-5954480 טלפון:  ירושלים 
מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,www.iplan.gov.il התכנון: 
49277 טלפון:  9 פתח תקוה  גליס  ולבנייה מצפה אפק,  לתכנון 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   03-9302051

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

ערן ניצן    
יושב ראש הוועדה  

למתחמים מועדפים לדיור  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0406009

שם התכנית: בית הספר למנהיגות - קרן מנדל ישראל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס': מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

101-0406009 גרסת: הוראות - 29 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2126 שינוי 
3878 החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים .

דרומית לגן הבוטני, בין הרחובות הרצוג ובצלאל בזק.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30182 חלקי חלקות: 7.
גוש: 31283 חלקי חלקות: 10.

X: 219319 קואורדינטה
Y: 630386 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תכנון והקמת בניין ב''הס למנהיגות קרן מנדל ישראל.

סרוק לצפייה במסמכים
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יישוב: תל אביב-יפו רחוב: קהילת סאלוניקי 1 .
רח' קהילת ונציה ממערב, 

רח' קהילת סלוניקי מדרום, 
חלקה 289 בגוש 6625 ממזרח, 

חלקה 53 גוש 6625 מצפון.
X: 183475 קואורדינטה
Y: 669058 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 6625, מוסדר, חלקות במלואן: 290.

מטרת התכנית:
הקמת מבנה למגורים ומסחר בן עד 17 ק' מעל 2 קומות כניסה 

)עליונה ותחתונה( במגרש וקומת גג.

עיקרי הוראות התכנית:
של  מעורב  לייעוד  משרדים  של  מייעוד  הקרקע  ייעוד  שינוי 

מגורים ומסחר, כל זאת על ידי:
 17 עד  בן  מבנה  להקמת  בנייה  והוראות  זכויות  קביעת  א.  
קומות מעל שתי קומות כניסה ובתוספת קומת גג ועד 5 

קומות מרתף.
קביעת הנחיות להקמת בניין בן עד 50 יח"ד בשטח ממוצע  ב.  

שלא יעלה על 80 מ"ר עיקרי ליח"ד. 
בנוסף יותרו דירות גג על פי תכנית ג'1   

קביעת שטחי מסחר בקומת כניסה תחתונה ובקומת הכניסה  ג.  
העליונה.

קביעת שטח להרחבת דרך לשיפור מערך התנועה. ד.  
בשתי  התכנית  בתחום  הנאה  לזיקות  הנחיות  קביעת  ה.  
ורח' קהילת סלוניקי לצורך  ונציה  החזיתות לרח' קהילת 

יצירת רצף של שביל אופניים וציר הליכה להולכי רגל.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  11:00-14:00.יש 
יומצא למשרדי ועדה מקומית  אם קיימים. העתק ההתנגדות 
לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו טלפון: 

03-7247262

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':502-0126813

שם התכנית:בי/534 מבנים בעירוב שימושים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת 
גרסת:   502-0126813 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ים 

הוראות - 61 תשריט - 26
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
בי/ 400 שינוי 

בי/ 400/ 1 שינוי 
בי/ 400/ 2 שינוי 
בי/ 400/ 3 שינוי 
בי/ 400/ 4 שינוי 
בי/ 400/ 5 שינוי 

תממ/ 5 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בת ים רחוב: גנרל קניג פייר 10 .

יישוב: בת ים רחוב: האורגים 19 .
יישוב: בת ים רחוב: אורט ישראל 23 .

יישוב: בת ים רחוב: יקואל מנחם 2 .
ישראל  אורט  רחוב  בין  קניג  גנרל  ברחוב  ממוקמת  התוכנית 
לרחוב האורגים וכן בצמת הרחובת אורט ישראל ופינת יקואל 

מנחם )הסוללים(.
X: 176145 קואורדינטה
Y: 657390 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 7123 חלקות במלואן: 93, 95, 152.
גוש: 7123 חלקי חלקות: 157, 160.

מטרת התכנית:
עירונית למתחם בהתאם למדיניות התכנון באזור  התחדשות 

העסקים, וזאת על ידי: 
שינוי ייעודים מאזור עסקים ובידור לאזור מעורב שימושים,  א.  

הכולל מגורים, מסחר, תעסוקה ושטחים לטובת הציבור
ארגון מיטבי של ייעודי הקרקע ע"י חילופי שטחים. ב.  

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעודי קרקע והקצאת זכויות לבנייה:   .1

ייעוד למגורים, מסחר ותעסוקה וכן לשטחים פתוחים  א.  
ומבנים ומוסדות ציבור.

יצירת דרך ו/או טיפול נופי. ב.  
קביעת הוראות לתכנית לאיחוד וחלוקה עתידית.  ג.  

סה"כ יח"ד 243:  .2
מתחם מזרחי: 126 יח"ד א.  
מתחם מערבי: 117 יח"ד ב.  

קביעת גובה:   .3
מתחם מזרחי: קביעת גובה מרבי של 36 קומות כולל  א.  

קומת כניסה וקומה טכנית גבוהה. 
)מעל פני הים, כולל מתקנים: 173.20 מ'. גובה המבנה   

המרבי מעל ה 0.00- כולל מתקנים: 153.00 מ'(.
מתחם מערבי: קביעת גובה מרבי של 34 קומות כולל  ב.  

קומת כניסה וקומה טכנית גבוהה.
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)מעל פני הים, כולל מתקנים: 169.50 מ'. גובה המבנה   
המרבי מעל ה 0.00- כולל מתקנים: 152.50 מ'(.

קביעת מבנים להריסה.   .4
פייר  הדרכים  בצומת  עירונית  כיכר  ליעוד  אזור  קביעת    .5

קינג ואורט ישראל. 
קביעת הנחיות סביבתיות.   .6

קביעת פקיעת הזכויות: היה ולא יוצא היתר בנייה בתוך 5    .7
שנים ממועד אישור התכנית או תוך 5 שנים מיום אישור 

תוכנית מדיניות לרובע העסקים, לפי המוקדם מביניהם.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  11:00-14:00.יש 
יומצא למשרדי ועדה מקומית  אם קיימים. העתק ההתנגדות 

לתכנון ולבנייה בת ים, סטרומה 1 בת ים טלפון: 03-5556030

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':502-0142976

שם התכנית:בי/550 מתחם ביל"ו
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת 
גרסת:   502-0142976 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ים 

הוראות - 100 תשריט - 55
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 

היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
בי/ 430 שינוי 
בי/ 403 שינוי 
בי/ 192 שינוי 

בי/ מק/ 497 שינוי 
בי/ 339 שינוי 

בי/ 430/ א שינוי 
בי/ 141 שינוי 

בי/ 2/ א שינוי 
בי/ 328 שינוי 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

בי/ 403/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בת ים רחוב: בלפור 9 .

יישוב: בת ים רחוב: ביל"ו 2 , 4 , 6 , 10 , 8 , 1 .
יישוב: בת ים רחוב: הולצברג שמחה 8 , 10 .

התכנית ממוקמת בחלקה הצפון מערבי של בת ים, ממזרח לרח' 
בלפור וגובלת מצפון בתל אביב.

X: 176065 קואורדינטה
Y: 659894 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: תל אביב-יפו.

גושים וחלקות:
גוש: 7146, מוסדר, חלקי חלקות: 194, 195, 196, 200, 201, 202, 

.270 ,221 ,216 ,213 ,203

מטרת התכנית:
אפשרות  ומתן  המתחם  תושבי  של  המגורים  איכות  שיפור 
ובכללם  יתרונות המיקום  ניצול מרבי של  יח"ד, תוך  לתוספת 
עירוני  מרחב  יצירת  הים;  לחוף  והקרבה  לעיר  הכניסה 
אינטנסיבי ואיכותי המשלב שטחי מגורים, מבני ציבור ושטחים 
רח'  לאורך  ראשי  עירוני  ירוק  ציר  יצירת  פתוחים;  ציבוריים 

שמחה הולצברג שיעודד תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים.

עיקרי הוראות התכנית:
ביל"ו  שכתובתם  מתנ"ס  ומבנה  מגורים  מבני   4 הריסת  א. 
מבני   2 ובניית   8,10 הולצברג  ושמחה   9 בלפור   2,4,6,8,10

מגורים חדשים תחתם ומבנה ציבורי חדש.
אפשרות להקמת 374 יח"ד, המהוות תוספת של 273 יח"ד  ב. 
דיור  כיחידות  יתוכננו   5%-10% מתוכם  הקיים,  למצב 
נגישות לאנשים עם מוגבלויות ו–20% יח"ד קטנות, בשטח 

של עד 80 מ"ר )עיקרי ושירות(.
 39 עד   - הים  פני  מעל  מ'   160+ של  מרבי  גובה  קביעת  ג. 
קומות למבני המגורים על רחוב שמחה הולצברג, ומבנה 
ציבור בגובה של עד +60 מ' מעל פני הים - עד 10 קומות 

במרכז המתחם.
ד',  מגורים  לאזור  ב'  מגורים  מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  ד. 

תוספת שצ"פ והעברה והגדלה של שטח למבנה ציבור.
והוראות  זכויות  המותרים,  השימושים  מגרשים,  קביעת  ה. 

בנייה בכל ייעוד קרקע. 
קביעת שטח עיקרי למגורים בהיקף של 39,688 מ"ר כולל  ו. 

מרפסות ושטח למבנה ציבור בהיקף של 6,800 מ"ר. 
מעבר  זכות  הבטחת  כולל  הנאה  לזיקות  שטחים  קביעת  ז. 
בקומות  ציבוריים  לשימושים  שטחים  וכן  רגל  להולכי 

הקרקע של מבני המגורים.
קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה.  ח. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
אביב, דרך בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טל' 03-7632586. קבלת 
קהל בוועדה המחוזית בימים א', ג', ה' בין השעות 11:00-14:00.

יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם קיימים.

לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבנייה בת ים, סטרומה 1 בת ים, טל' 03-5556030, התנגדות 
בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית 
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בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 
)סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט-1989.

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':502-0316588

שם התכנית:בי/ 514 פינוי בינוי 'שער העיר הצפוני'
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת 
גרסת:   502-0316588 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ים 

הוראות - 68 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה 

בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
בי/ 202 שינוי 
בי/ 430 שינוי 
בי/ 403 שינוי 

בי/ 2/ א שינוי 
בי/ 47/ א שינוי 

בי/ 339 שינוי 
בי/ 141 שינוי 

בי/ 430/ א שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 13 כפיפות 
בי/ מק/ 497 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
בי/ 403/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בת ים רחוב: בלפור 4 , 3 , 1 .

יישוב: בת ים רחוב: הולצברג שמחה 2 .
יישוב: בת ים רחוב: בלפור 6 .

יישוב: בת ים רחוב: הולצברג שמחה 6 .
יישוב: בת ים רחוב: בלפור 2 .

יישוב: בת ים רחוב: שינדלר אוסקר 2 .
יישוב: בת ים רחוב: הולצברג שמחה 4 .

יישוב: בת ים רחוב: בלפור 5 , 3 א.
 בסמוך לכניסה הצפון מערבית של העיר בת - ים, בין הרחובות 

שמחה הולצברג ואוסקר שינדלר.
X: 175963 קואורדינטה
Y: 659952 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: תל אביב-יפו.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 7146 חלקות במלואן: 190, 191, 192, 193, 198, 199, 216, 219, 
.265 ,257 ,256 ,255 ,220

גוש: 7146 חלקי חלקות: 250, 264, 270.
גוש: 7231 חלקי חלקות: 6.

מטרת התכנית:
אפשרות  מתן  תוך  המתחם  תושבי  של  החיים  איכות  שיפור 
ובכללם  המיקום  יתרונות  של  מרבי  וניצול  יח"ד  לתוספת 
עירוני  מרחב  יצירת  הים;  לחוף  והקרבה  לעיר  הכניסה 
עירונית,  כיכר  מלונאות,  מגורים,  שטחי  המשלב  אינטנסיבי 
בכיכר,  הגובלים  המבנים  ובחזיתות  בלפור  רח'  לאורך  מסחר 
ושטחים ציבוריים פתוחים נוספים; חיזוק המרקם העירוני של 
רחוב בלפור ע"י תוספת יח"ד ומסחר והמשך הקולונדה; יצירת 
ציר ירוק עירוני ראשי לאורך רח' שמחה הולצברג כך שיעודד 

תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים.

עיקרי הוראות התכנית:
הריסת 8 מבני מגורים ומחסן אחד שכתובתם בלפור 1-6  א.  
6 מבנים  ובנית   2 אוסקר  2,4,6, שינדלר  הולצברג  ושמחה 

חדשים תחתם.
אפשרות להקמת 564 יח"ד, המהוות תוספת של 431 יח"ד  ב.  
דיור  כיחידות  יתוכננו   5%-10% מתוכם  הקיים,  למצב 
נגישות לאנשים עם מוגבלויות ו- 20% יח"ד קטנות בשטח 

של 68 מ"ר עיקרי.
קומות   30 הים,  פני  מעל  מ'   140+ מרבי של  גובה  קביעת  ג.  

למבנה המגורים על רחוב שמחה הולצברג.
קביעת מבני מגורים עם מסחר בקומת הקרקע בגובה מרבי   
של עד 120 מ' מעל הכניסה הקובעת, 20-23 קומות לאורך 
רחוב  על  ומלונאות  מסחר  ומבנה  וקביעת  בלפור  רחוב 
יורדי הים ובעורפו מבנה מגורים בגובה מרבי של עד 75 מ' 

מעל הכניסה הקובעת, 21 קומות.
בצידו המערבי של רחוב בלפור, בשטח עליו שוכן מבנה  ד.  

שכתובתו בלפור 2, תוקם כיכר עירונית.
שינוי ייעוד קרקע, מאזור מגורים מיוחד, דרך מוצעת, אזור  ה.  
מגורים ב', ג' ושצ"פ לאזור: מסחר ותיירות, מגורים ומסחר, 

מגורים ד', שצ"פ וכיכר עירונית.
והוראות  זכויות  המותרים,  השימושים  מגרשים,  קביעת  ו.  
ייעוד קרקע, כולל שילוב שטחי בנייה לצרכי  בנייה בכל 

ציבור. 
השטח העיקרי למגורים בתחום התכנית יהיה 55,032 מ"ר,  ז.  
3,232 מ"ר עיקרי למסחר ו–4,886 מ"ר עיקרי למלונאות וכן 

7,200 מ"ר למרפסות )מגורים ומלונאות(.
קביעת הנחיות להמרת שטחים ממגורים למשרדים ולמלונאות. ח.  

לאוכלוסיה  מוגן  לדיור  שטחים  להמרת  הנחיות  קביעת  ט.  
בוגרת ולמלונאות. 

קביעת הוראות לשטחים מסחריים בקומת הקרקע ובקומה  י.  
כולל  רגל,  להולכי  פיתוח  שטחי  עם  בשילוב  שמעליה, 

הבטחת זכות מעבר להולכי רגל ביעוד מגורים ומסחר. 
קביעת שטחים פתוחים ומקורים לרווחת הציבור. יא. 

קביעת זיקות הנאה להולכי רגל. יב. 
קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה שיכללו  יג. 

בתכנית מפורטת.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
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11 בהתאם לתכנית רג/1257
10 בהתאם לתכנית רג/ 1257

מטרת התכנית:
המסחר  ולקומת  הצפוני  למגדל  בנייה  זכויות  תוספת    .1
זכויות  תוספת  ללא  ומסחר,  תעסוקה   - התכנית  בתחום 
מעבר  חניה  תוספת  וללא   ,A2 הדרומי  במגדל  למגורים 

לקבוע בתכנית רג/1257.
רגל,  הולכי  למעבר  הנאה  זיקת  בתוואי  גיאומטרי  שינוי    .2
ובין הבניינים  לאורך הכבישים  רגל  קביעת מעבר הולכי 
ונופי  שבתחום התכנית בהתאם לתכנית עיצוב אדריכלי 

שתאושר טרם מתן היתר בנייה.
ביטול מנהרה מתחת לרח' ז'בוטינסקי )המשך רח' הגלעד(.   .3

העוברת  ארלוזורוב  מרח'  לחניון  הכניסה  מנהרת  ביטול    .4
בתחום תאי שטח 3,5,102.

שינוי ייעוד הקרקע בתא שטח 5 משטח ציבורי פתוח ודרך    .5
למבנה  בניין  קוי  וקביעת  ציבור  ומוסדות  למבנים  לשטח 

הציבורי בהתאם למתווה הבניין הקיים.
שינוי ייעוד קרקע בתא שטח 4 משטח ציבורי פתוח לשטח    .6
זה  שטח  בתא  המבנה  וקביעת  ציבור  ומוסדות  למבנים 

לשימור.

עיקרי הוראות התכנית:
רח'  ומסחר A1 על  בנייה למגדל תעסוקה  זכויות  הוספת   .1

ז'בוטינסקי בחלוקה הבאה: 
של  בסך  למסחר  עיקרי  לשטח  בנייה  זכויות  הוספת  א.  

כ–1,950 מ"ר עיקרי. לסה"כ 3,000 מ"ר.
הוספת זכויות בנייה לשטח עיקרי לתעסוקה בסך של  ב. 

כ–9,981 מ"ר עיקרי. לסה"כ 33,000 מ"ר.
עבור  עיליים  שירות  לשטחי  בנייה  זכויות  הוספת  ג.  
מסחר ולתעסוקה בסך של כ–5,358 מ"ר. לסה"כ 18,000 

מ"ר.
הוספת זכויות בנייה לשטח עיקרי למבני ציבור בסך  ד.  

של 1,000 מ"ר.
הוספת זכויות הבנייה כאמור בסעיף 1 לעיל ללא תוספת    .2

מקומות חניה ושטחים עבור חניה.
התכנית אינה מוסיפה זכויות למגורים בבנין A2 ,הפונה    .3
לרח' ארלוזורוב. היקף השטחים המותרים לבנייה למגורים 
ומס' יח"ד בבנין A2 ללא שינוי מהתכניות התקפות. ובין 
היתר שטחי שירות בגין דרישת רשות מוסמכת עפ"י סעיף 
151, כגון נגישות, תיקון 71 התשס"ה/2005, מרחבים מוגנים 

תיקון 79 התשז"ס/2007 וכדומה.
זיקת ההנאה למעבר הולכי הרגל, הרחבת  הגדלת תחום    .4
מעבר להולכי רגל סביב כל תחום התכנית ומעבר הולכי 
רגל בין הבנינים שבתחום התכנית בהתאם לתכנית עיצוב 

אדריכלי ונופי שתאושר טרם מתן היתר בנייה.
רגל,  הולכי  למעבר  הנאה  זיקת  בתוואי  גיאומטרי  שינוי    .5
ובין הבניינים  לאורך הכבישים  רגל  קביעת מעבר הולכי 
ונופי  שבתחום התכנית בהתאם לתכנית עיצוב אדריכלי 

שתאושר טרם מתן היתר בנייה.
ביטול מנהרה מתחת לרח' ז'בוטינסקי )המשך רח' הגלעד(.   .6

ביטול מנהרה בתאי שטח 3-5,100,102 עפ"י תכנית זו.   .7
שינוי ייעוד הקרקע בתא שטח 5 משטח ציבורי פתוח ודרך    .8
למבנים ומוסדות ציבור וקביעת קוי בניין למבנה הציבורי 

בהתאם למתווה של הבנין הקיים.

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

קבלת   ,03-5556030 טלפון:  ים  בת   1 סטרומה  ים,  בת  ולבנייה 
קהל בוועדה המחוזית בימים א', ג', ה' בין השעות 11:00-14:00.

יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם קיימים.

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
506-0152595

שם התכנית:מתחם עלית - משרדים רג/1555/א
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל   מחוז 
גרסת:   506-0152595 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  גן  רמת 

הוראות - 83 תשריט - 30
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
רג/ 1001/ 11 שינוי 
רג/ 1001/ 10 שינוי 

רג/ 1257 שינוי 
רג/ 340 שינוי 

רג/ מק/ 1555 שינוי 
רג/ מק/ 1257/ ד שינוי 

רג/ 340/ ג שינוי 
רג/ מק/ 1523 שינוי 

רג/ 340/ ג/ 25 כפיפות 
רג/ 340/ ג/ 31 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רמת גן רחוב: ז'בוטינסקי 6 .
יישוב: רמת גן רחוב: ארלוזורוב 84 .
יישוב: רמת גן רחוב: הראשונים 1 .

יישוב: רמת גן רחוב: ז'בוטינסקי 12 .
רמת-גן, ככר הציונות )צומת עלית(,

מפגש הרחובות ז'בוטינסקי, ארלוזרוב )צפון מערב ודרום( 
רחוב הגלעד במזרח.

בדרום בית דורון.
X: 181825 קואורדינטה
Y: 665625 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6109 חלקי חלקות: 115.
גוש: 6128 חלקות במלואן: 233.

גוש: 6128 חלקי חלקות: 47, 48, 62, 66, 179, 180, 229, 468, 476, 477.

מגרשים:
01 בהתאם לתכנית רג/ מק/ 1555

002 בהתאם לתכנית רג/ מק/ 1257/ ד
2 בהתאם לתכנית רג/מק/1523
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ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  למשרדי.  בעתונים, 
מקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, ירושלים 58 בני ברק 51100 

טלפון: 03-5776579

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

תשמ"ט - 1989.

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0426502

שם התכנית: הוספת שטחי בנייה במגרש 3.3 )201( 
בגבעת הרקפות קריית ביאליק

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 352-0426502 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ 364/ ה/ זב/ 212/ א/ 3 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית ביאליק .

גבעת הרקפות קריית ביאליק

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10236 חלקי חלקות: 113.
גוש: 10237 חלקי חלקות: 21.

מטרת התכנית:
ימינה  פניה  והסדרת   )201(  3.3 במגרש  בנייה  שטחי  הוספת 

בשכונת גבעת הרקפות בקריית ביאליק.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מ"מגורים" ל"דרך מוצעת" לצורך ביצוע פניה    .1

ימינה והרחבת כיכר שבין רחובות בגין ויקינטון.
המגרש  לשטח  כתמורה  למגורים  משצ"פ  ייעוד  שינוי    .2

ששינה ייעודו לדרך.
הכניסה  מעל  עיקריים  בנייה  שטחי  מ"ר   1400 הוספת    .3

הקובעת לצורך התקנת מרפסות וגגונים.

הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  11:00-14:00.יש 
יומצא למשרדי ועדה מקומית  אם קיימים. העתק ההתנגדות 

לתכנון ולבנייה רמת גן, המעגל 26 רמת גן טלפון: 03-6753515

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':501-0339168

 שם התכנית:הוראות לשימושים חורגים 
בתחום תכנית בב/572

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
המקומית  הועדה  ובמשרדי  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מס':  מקומית  מופקדת תכנית מתאר  ברק  בני  ולבנייה   לתכנון 

501-0339168 גרסת: הוראות - 7 תשריט - 2
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

בב/ 572 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בני ברק .

תכנית זו תחול על השטח התחום בקו כחול, וגבולותיה הם:
במערב - דרך מבצע קדש וגבול מוניציפאלי עם רמת גן

בצפון - נחל הירקון וגבול מוניציפאלי עם תל אביב
במזרח - דרך מס' 4, וגבול מוניציפאלי עם פתח תקוה

בדרום - דרך אם המושבות/ ששת הימים והשטח הבנוי של 
בני ברק.

X: 184889 קואורדינטה
Y: 667789 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: פתח תקוה, רמת גן, תל אביב-יפו.

מטרת התכנית:
והארכת  מעבר(  )הוראות  בב/572  לתכנית   12.1 סעיף  תיקון 
חודשים   24 של  נוספת  לתקופה  בתכנית  הקבועים  המועדים 

אשר יסתיימו ב 30.5.2019.

עיקרי הוראות התכנית:
תיקון סעיף 12.1 לתכנית בב/572 )הוראות מעבר( והארכת    .1
 24 של  נוספת  לתקופה  בתכנית  הקבועים  המועדים 

חודשים אשר יסתיימו ב 30.5.2019.
יתר התנאים יהיו עפ"י הקבוע בתכנית המאושרת בב/572.    .2
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לתעשייה.

קביעת הוראות וזכויות בנייה לתעשייה.
קביעת הוראות להסדרי גישה לשטח המיועד לשימוש רכבל.

קביעת הוראות בנייה ופיתוח בעקבות הגבלות בתחום השטח 
המיועד לשימוש רכבל.

קביעת זכויות מעבר ושימוש לצרכי הרכבל.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1324 עמוד  התשעז,   ,7394 הפרסומים  ובילקוט   16/12/2016

בתאריך 07/12/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04- טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  חיפה, שד  מחוז  ולבנייה 

חיפה,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .8633455
ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: רכס הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
356-0075135

שם התכנית: מגורים וגן אירועים-דלית אלכרמל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 356-0075135 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
עד/ 112 שינוי 

עד/ במ/ 129 שינוי 
חפאג/ 605 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דאלית אל-כרמל .

גושים וחלקות:
גוש: 11508, מוסדר, חלקי חלקות: 18, 74, 75, 78, 79, 80.

מטרת התכנית:
ושינוי  התכליות  ברשימת  מגורים  ליעוד  שימושים  הוספתת 

תוואי דרך משולבת.
שימוש זמני לגן אירועים באזור מגורים ב'.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לשטח דרך.

- שינוי ייעוד שטח דרך לאזור מגורים ב'.
- שינוי ייעוד שטח שביל לאזור מגורים ב'.
- שינוי ייעוד שטח אב"צ לשטח מגורים ב'.

- שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב'
- ביטול דרך.

- קביעת התכליות המותרות לשימוש ביעודים השונים.
- שימוש זמני לגן אירועים ביעוד מגורים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4282 עמוד  התשעו,   ,7225 הפרסומים  ובילקוט   04/03/2016

בתאריך 09/03/2016.

הוספת 150מ"ר שטחי שירות מעל לכניסה הקובעת.   .4
קדמי  בנין  מקו  מ'  ל–2.5  מרפסות  להבלטת  נקודתי  שינוי    .5

בלבד.
תוספת 10 יח"ד, 850 מ"ר ו–2 קומות שניתנו ב"הקלה" עפ"י    .6

"הוראת שעה".

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון: 04-8715291

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0260133

שם התכנית: חפ/2120/א - שינוי ייעוד משטח 
ציבורי פתוח לתעשיה בחלקה 82 בגוש 11657

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 304-0260133
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חפ/ 2120/ מכ/ 563 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 15 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 
חפ/ 1400/ מר כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה .

החלקה נמצאת באיזור הצ'קפוסט בצמידות לכניסה הצפונית 
למנהרות הכרמל.

גושים וחלקות:
גוש: 11657, מוסדר, חלקות במלואן: 82.

מטרת התכנית:
הוראות  וקביעת  לתעשייה  פתוח  ציבורי  משטח  ייעוד  שינוי 
בנייה והנחיות מיוחדות לצורך מעבר ושימוש לצרכי הרכבל 
 - מפרץ  "רכבל  חפ/-2120מכ/563  תוכנית  להוראות  בהתאם 

אוניברסיטת חיפה".
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כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
 37000 חנה-כרכור  פרדס   20 הבנים  דרך  חנה-כרכור,  פרדס 

טלפון: 077-9779903

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון, חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':353-0180117

שם התכנית: אזור תעסוקה פרדיס צפון
והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז 
הכרמל, שומרון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 353-0180117

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
חפאג/ 399 שינוי 

ש/ 1384/ חכ/ 156/ ט שינוי 
ש/ מק/ 1087 שינוי 

ש/ 391 שינוי 
משח/ 2 שינוי 

תמא/ 37/ ת כפיפות 
תמא/ 3/ 78 כפיפות 
תמא/ 37/ ג כפיפות 

תממ/ 6 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 37/ ח כפיפות 
תמא/ 14/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פוריידיס .

התכנית בצפון הישוב פרדיס, צמודה לישוב פרדיס ולכביש 4 
)חיפה ת"א הישן( ומוקפת מצפון וממערב בשטחים חקלאיים.

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 10936 חלקי חלקות: 20, 21.
גוש: 10937 חלקות במלואן: 87, 102, 130, 136, 160, 161, 162, 165, 166.
גוש: 10937 חלקי חלקות: 37, 38, 40, 41, 92, 98, 99, 100, 137, 155, 167.

גוש: 10964 חלקי חלקות: 25, 26, 27.
גוש: 10969 חלקי חלקות: 5.

מטרת התכנית:
הקמת אזור תעסוקה חדש בצפון היישוב.

הסדרת הכניסה הצפונית ליישוב.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רכס 
הכרמל, בניין סלע, דאלית אל-כרמל 30056 טלפון: 04-8399382, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה-כרכור

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
308-0370445

שם התכנית: שינוי יעוד והסדרת שמושים קיימים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס 

חנה-כרכור מופקדת תכנית מפורטת מס': 308-0370445 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 508 שינוי 
ש/ 18 שינוי 

ש/ 252 כפיפות 
מק/ ש/ 508/ א כפיפות 
ש/ מק/ 383/ א כפיפות 
ש/ מק/ 950/ א כפיפות 

ש/ 157 כפיפות 
ש/ 123 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: דרך קדמה .

ישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: אחוזה 5 .

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 10072 חלקות במלואן: 36.
גוש: 10074 חלקי חלקות: 101.

מטרת התכנית:
תכנית זו מכשירה מבנה המשמש כבית כנסת ברח' אחוזה ע"י 
תוך  ציבור,  ומוסדות  למבנים  לשטח  א'  ממגורים  יעוד  שינוי 
למגרש  תת-קרקעיים  שרות  שטחי  ותוספת  בנין,  קוי  קביעת 

בית הכנסת. 
ומוסדות  מבנים  ביעוד  למגרש  יעוד  משנה  התכנית  כן,  כמו 

ציבור למגורים א' וקובעת זכויות והוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד ממגורים א' למבנים ומוסדות ציבור. א(  
שינוי יעוד ממבנים ומוסדות ציבור למגורים א'. ב(  

שינוי קו בנין צידי מ–5 מ' ל–4 מ' בתא שטח 360 )מבנים  ג(  
ומוסדות ציבור(.

קביעת זכויות בנייה ד(  
קביעת הוראות בנייה ה(  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נהריה רחוב: דוד בן גאון 32 .

במסילת  במערב  גובלת  "רסקו"  בשכונת  ממוקמת  התכנית 
הרכבת בדרום ברחוב בן גאון 32 ובצפון בשטח חקלאי.

גושים וחלקות:
גוש: 19590, מוסדר, חלקות במלואן: 5.

X: 209513 קואורדינטה
Y: 770229 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת 4 יח"ד בשתי קומות

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת צפיפות ,תוספת זכויות בנייה וקביעת הוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26/8/2016 ובילקוט הפרסומים 7320, התשעו, עמ' 9036, בתאריך 

.15/8/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9879827 טלפון:  נהריה  נהריה, 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: צפת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
216-0339309

שם התכנית:ג/22812 הגדלת אחוזי בנייה ביעוד 
מגורים שינוי לתוכנית ג/17497

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה צפת 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 216-0339309 גרסת: הוראות - 17 

תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 17497 שינוי 
ג/ 12617 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צפת רחוב: הפלמ"ח 75 .

העיר,  של  מרכזית  לככר  המוביל  רחוב  בקצה  נמצא  הבית 
 - לכנסים  התרבות  אולם  כגון:  ציבור  בנייני  סביבה  המרכזת 
נעם  ע"ש  כנסת  בית  הכולל:  הסארייה  בניין  אלון,  יגאל  בית 
יהודה, מתנ"ס, מוזיאון ליהדות אירופה דוברי הונגרית, בניין 
ובניין  לאומי  ביטוח  עלייה,  כנסת  בית  הרבנות,  של  המועצה 
שלוש  בין  מגורים  בניין  עם  גובל  הבית  כן  כמו  ועוד.  הדואר 
קומות ומהווה קצה למבני המגורים שיש ברחוב הפלמ"ח עד 
לכיכר. מיד לאחריו מתחילים מבני הציבור ומשרדים. המבנה 
שקוע מעט ביחס לקו הרחוב ויוצר עם המבנה השכן ובית כנסת 

"עלייה" גינה ציבורית קטנה לפני הכיכר. 
X: 246651 קואורדינטה

עיקרי הוראות התכנית:
ציבור,  מגורים, מבנה  ייעוד, שטח חקלאי,  ללא  שינוי שטח  א.  
דרכים ושטחים פתוחים לשטח ביעוד תעשייה קלה ומלאכה, 
מסחר ותעסוקה ומבנים ציבוריים, שטחים פתוחים למיניהם 

ודרכים.
קביעת שימושים ותכליות, זכויות והוראות בנייה. ב.  

קביעת הוראות ומגבלות בנייה. ג.  
קביעת הוראות פיתוח נופי. ד.  

קביעת הנחיות סביבתיות לשמירת איכות הסביבה. ה.  
קביעת התנאים לבנייה באזור עתיקות. ו.  

קביעת תנאים להיתר. ז.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
 ,04-6305522 טלפון:   30950 יעקב  זכרון   54 המיסדים  שומרון, 
 30860 כרמל  עין  חוף הכרמל,  ולבנייה  לתכנון  וועדה מקומית 

טלפון: 04-8136213

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

תשמ"ט - 1989.

ליאת פלד  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נהריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
210-0307017

שם התכנית:הגדלת צפיפות ותוספת זכויות בנייה, 
רח' בן גאון 32 נהריה ג/22430

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 210-0307017 

גרסת: הוראות - 6 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 851 - צפון שינוי 
ג/ 54 שינוי 

ג/ 10715 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

2 /51 /30 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 
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גושים וחלקות:
גוש: 13493 חלקי חלקות: 2, 9.

X: 257700 קואורדינטה
Y: 786950 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת מתקן נופש מבוסס על שייט קיאקים באפיק הירדן

ושילוב אתר קמפינג במתחם התיירות

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות לשילוב מתחם הקמפינג באתר התיירות.
שינוי ייעוד משטח ערוץ נחל לשביל הולכי רגל ציבורי.

תיירותית,  פתוח,  פרטי  לשטח  חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי 
תיירות, שביל , דרך משולבת.

שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח.
שינוי ייעוד משטח ספורט ונופש לשטח פרטי פתוח עם הנחיות 

מיוחדות.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

שינוי בקווי בנין.
התכנית גוברת על תכנית מופקדת ג/ 7276 ככל ותאושר.

קביעת הוראות שיקום לשטח חקלאי בתחום התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9323 עמוד  התשע"ו,   ,7327 הפרסומים  ובילקוט   09/09/2016

בתאריך 24/08/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
 ,04-6816373 12100 טלפון:  פינה  ולבנייה הגליל העליון, ראש 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0352633

שם התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ למתקנים הנדסיים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת:   257-0352633 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

הוראות 9- תשריט 7-
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 8588 שינוי 
8/ מע/ מק/ 8588/ 67 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר כנא .

מזרח כפר כנא
X: 232960 קואורדינטה
Y: 738960 קואורדינטה

Y: 763367 קואורדינטה

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 13068 חלקי חלקות: 999.

גוש: 13069 חלקי חלקות: 999.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 13069 - גוש ישן: 13069.
גוש נוכחי: 13068 - גוש ישן: 13068.

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה לצורך הסדרת בנייה קיימת.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה, תוספת קומה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה צפת, ירושלים 7 צפת טלפון: 04-6927467

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 21605

שם התכנית:קייקי כפר בלום
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21605

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 6319 שינוי 
ג/ 8488 שינוי 
ג/ 4608 שינוי 

ג/ 12933 שינוי 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר בלום.
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משביל להולכי רגל , ממבנה ציבור וממגורים לדרך 

משולבת ולחניון.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,683 עמוד  התשעז,   ,7378 הפרסומים  ובילקוט   11/11/2016

בתאריך 15/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
טלפון:   17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  העמקים,  מבוא  ולבנייה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6468585
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':ג/ 20645

 שם התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים - 
צפון מערב סכנין.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': ג/ 20645 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6386 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין.

גושים וחלקות:
גוש: 19320 חלקות במלואן: 42, 80.

גוש: 19320 חלקי חלקות: 39, 84.
X: 227350 קואורדינטה
Y: 753125 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבת איזור מגורים ב',סכנין.

עיקרי הוראות התכנית:
* שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ב' ולדרך מוצעת.

* הגדרת זכויות והוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7/10/2016 ובילקוט הפרסומים 7352, התשעו, עמ' 10298, בתאריך 

.28/9/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
לב הגליל, סח'נין טלפון: 04-6746740, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

גושים וחלקות:
גוש: 17397, מוסדר, חלקי חלקות: 23, 26, 29.

מטרת התכנית:
הסדרת מתקן לאגירת מי שתייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משצ"פ למתקנים הנדסים

קביעת זכויות והוראות בנייה 
קביעת תנאים למתן היתר בנייה 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
04- טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון, 
מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  מבוא העמקים,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6468585

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
257-0340331

 שם התכנית: הסדרת דרך גישה ושינוי ייעוד-
תכנית מס' ג/22480

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 257-0340331 

גרסת: הוראות - 22 תשריט - 15
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 19802 שינוי 
ג/ 7215 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עילוט .

במרכז יישוב עילוט -גוש 17484 חלקה 1+2

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17483 חלקי חלקות: 4, 5.

גוש: 17484 חלקי חלקות: 1, 2.
X: 224825 קואורדינטה
Y: 736050 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת חניון ציבורי ודרך גישה אליו לטובת מבנה ציבורי סמוך.
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לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 
.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה חרמון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
256-0335794

שם התכנית:תכנית שינוי ייעוד מקרקע חקלאית 
ותעשיה לחקלאי עם הנחיות מיוחדות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה 
גרסת:   256-0335794 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  החרמון 

הוראות - 12 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12378 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 2/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בית אריזה פירות אבו גבל ליד כפר מסעדה 

X: 271119 קואורדינטה
Y: 793928 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבת שטח פעילות מפעל אריזה לפירות.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי ייעוד שטח ללא ייעוד לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות.
- שינוי ייעוד שטח לתעשיה לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות.
- שינוי ייעוד דרך חקלאית לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות.

- הגדרת זכויות והוראות בנייה.
- לגליזציה לבנייה קיימת.

- תוספת שימושים.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה 

מעלה החרמון, מסעדה 12439 טלפון: 04-6983608

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
262-0244012

A F שם התכנית:ג/22157 דיר חנא הרחבה למתחמים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 262-0244012 

גרסת: הוראות - 18 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 
היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 15132 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דיר חנא.

צפון דיר חנא.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19412 חלקי חלקות: 39.
גוש: 19413 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,37 ,32 ,31 ,30 ,29 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,56 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38

.65 ,64 ,62 ,61 ,60
גוש: 19413 חלקי חלקות: 26, 28, 34, 35, 54, 55, 63.

X: 235143 קואורדינטה
Y: 752632 קואורדינטה

מטרת התכנית:
קביעת זכויות והוראות בנייה לתכנון מפורט של מתחמי פיתוח 

A, F מתכנית מתאר מקומית ג/15132.

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטחים למטרות מגורים, דרכים, מבני ציבור ושטחים   o

פתוחים.
התווית מערכת דרכים וחניות.  o

ומבנים  פתוחים  ציבוריים  שטחים  חניות,  דרכים,  קביעת   o
ומוסדות ציבור.

קביעת זכויות, הוראות בנייה ותנאים למתן היתר.  o
וחניה  אדריכלי,  ועיצוב  תכסית  בינוי,  הוראות  קביעת   o

בתחום המגרשים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10209 עמוד  התשעו,   ,7349 הפרסומים  ובילקוט   23/09/2016

בתאריך 21/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
לב הגליל, סח'נין טלפון: 04-6746740, וכל המעוניין רשאי לעיין 
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קביעת השלבים וההתניות לביצוע.  .5
קביעת הנחיות סביבתיות.   .6

הסדרת מערכת דרכים.  .7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6/2/2015 ובילקוט הפרסומים 6978, התשעה, עמ' 3138, בתאריך 

.29/1/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה 
מעלה החרמון, מסעדה 12439 טלפון: 04-6983608, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלות תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':223-0286674

שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים א1' למגורים 
משולב במסחר-ג/22251

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

223-0286674 גרסת: הוראות - 22 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 5549 שינוי 
ג/ 16638 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מעלות-תרשיחא רחוב: אבן סינא 10 .

מגיעים לחלקה דרך רחוב השוק או דרך רחוב אבן סינא.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19190 חלקי חלקות: 17.

גוש: 19193 חלקי חלקות: 12.
X: 225335 קואורדינטה
Y: 768491 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בקומת  מגורים  באזור  מסחר  לשילוב  תכנונית  מסגרת  יצירת 

הקרקע ושינוי בזכויות והוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים א1' לאזור מגורים משולב במסחר.

שינוי זכויות בנייה מ–90% ל–135% )מתוכם 135 מ"ר לשימוש 
מסחר(.

שינוי בהוראות בנייה.
קביעת הוראות למתן היתר בנייה.

קביעת קו בניין לפי המסומן בתשריט מוצע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9/9/2016 ובילקוט הפרסומים 7327, התשע"ו, עמ' 9324, בתאריך 

.24/8/2016

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה חרמון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':ג/ 19849

שם התכנית:אזור תעסוקה מעורב מג'דל שמס
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': ג/ 19849 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות בחלק מתחום התכנית

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 8468 שינוי 
ג/ 21220 שינוי 
ג/ 10486 שינוי 
ג/ 9813 שינוי 
ג/ 6192 שינוי 

ג/ 10671 שינוי 
ג/ 11687 שינוי 
ג/ 13627 שינוי 
ג/ 13722 שינוי 
ג/ 13583 שינוי 
ג/ 14855 שינוי 
ג/ 16071 שינוי 

גנ/ 16301 שינוי 
גנ/ 16306 שינוי 
גנ/ 16307 שינוי 
גנ/ 16308 שינוי 
גנ/ 16824 שינוי 
ג/ 18546 שינוי 
ג/ 9858 שינוי 

ג/ 19763 שינוי 
ג/ 19426 שינוי 
ג/ 19132 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 2/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מג'דל שמס.

מדרום לישוב מג'דל שמס.
X: 272250 קואורדינטה
Y: 796000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבה והסדרה של אזור תעשייה, מסחר ותיירות מג'דל שמס.

עיקרי הוראות התכנית:
דרכים,  פתוח,  ציבורי  לשטח  חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי   .1
אזור מעורב תעשייה ומסחר, אזור מעורב למסחר תעסוקה 

ותיירות ושטח למתקן הנדסי.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.  .2

קביעת הוראות בנייה-קביעת צפיפות, מרווחי בנייה, גובה   .3
בנינים.

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.  .4
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לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
עמק הירדן, טלפון: 04-6757636, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0316208

שם התכנית:ג/22702 - מבנה אביעם,רח' המלאכה 14 
כרמיאל

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 208-0316208 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת: הוראות - 17 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 2370 שינוי 
ג/ 10731 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
1 /18 /12 כפיפות 
גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: המלאכה 14 .

רחוב מלאכה באזור התעשיה של עיר כרמיאל
X: 229480 קואורדינטה
Y: 758350 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19145 חלקי חלקות: 161.

גוש: 19159 חלקי חלקות: 145.

מגרשים:
17 בהתאם לתכנית ג/ 10731

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח לתעשייה לשטח מסחר ותעסוקה

עיקרי הוראות התכנית:
1. הוספת שימוש מסחרי לשטח תעשייה.

2. קביעת זכויות והוראות בנייה.
3. שינויי קווי בניין.

4. קביעת הסדרי תנועה וחניה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   24952 מעלות-תרשיחא   1 האורנים  תרשיחא,  מעלות 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9973630
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק הירדן

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/19408

שם התכנית:אכסון ושירותי תיירות פוריה
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 19408 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 170 שינוי  

תמא/ 35 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  

תממ/ 2/ 9 כפיפות  
תמא/ 8  גריעה  

תמא/ 22  גריעה  
תמא/ 13/ 6 אישור ע''פ תמ''א  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פוריה עלית.

גושים וחלקות:
גוש: 15306 חלקי חלקות: 39 - 42, 49.

גוש: 15346 חלקי חלקות: 235.
X: 252375 קואורדינטה
Y: 739250 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תכנית מפורטת למתחם 6.1 בתמ"א 13

עיקרי הוראות התכנית:
נוער  לאכסניית  המיועד  בתשריט   400 שמס'ו  שטח  בתא    .1

יותרו 130 חדרים 260 מיטות 
יותרו  נופש  בתא שטח שמס'ו 630 בתשריט המיועד כפר    .2

120 חדרים 240 מיטות
קביעת תכליות מותרות בשטחים פתוחים לשהיית נופשים    .3
בחיק הטבע, לטיול ולפיקניק ואת המתקנים הנלווים כגון: 

מתקנים לפיקניק ונטיעות צל.
התאמה לתכנית ג/ 170.   .4
שינוי ייעוד של הקרקע.   .5

קביעת הנחיות סביבתיות.  .6
שינוי גובה בניינים.   .7

הנחיות בינוי.   .8
שטח  גריעת  דונם.   143.3 של   -  22 מתמ"א  שטח  גריעת    .9

מתמ"א 8 -של 3.8 דונם.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7251 עמוד  התשעו,   ,7272 הפרסומים  ובילקוט   03/06/2016

בתאריך 25/05/2016.
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עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0433540

שם התכנית:שינוי ייעוד למגורים ג'
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
גרסת:   261-0433540 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

הוראות - 6 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

גא/ מק/ 10/ 39 שינוי 
ג/ 15969 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם, שכונת אלקרק

X: 217466 קואורדינטה
Y: 745694 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 10278, מוסדר, חלקי חלקות: 2.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד למגורים ג למגרש מס' 2/34/1.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א למגורים ג' למגרש מס' 2/34/1 

הגדלת אחוזי בנייה מ-120% ל-287%.
הגדלת מס' קומות מ- 3 קומות ל- 5 קומות בנוסף לקומת חניה 

מתחת למפלס הכניסה.
הגדלת מס' יח' דיור מ- 8 ל- 16 יח' דיור.

הגדלת תכסית קרקע ל- 60%.
הגדלת גובה מבנה ל- 18 מ'

קביעת הוראות למתן היתר בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:  1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 

04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם טלפון: 04-9502017

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04
מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 טלפון: 

04-9085671

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0424796

שם התכנית:הסדרת מערכת דרכים פנימית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
גרסת:   261-0424796 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

הוראות - 10 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10567 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם, שכונת אלעין, רח' דאהר עומר אלזידאני

X: 215046 קואורדינטה
Y: 746482 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 10262, מוסדר, חלקי חלקות: 11, 12.

מטרת התכנית:
הסדרת מערכת דרכים פנימית

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד ממעבר להולכי רגל ל-דרך משולבת.

2. שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים ומסחר.
3. שינוי בהוראות וזכויות הבנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם טלפון: 04-9502017

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
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ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טל' 04-6508555. 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה גולן, קצרין 12900 טלפון: 04-6969712

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 257-0486225
שם התכנית: חיבור שכונות לדרך מס' 754, ריינה - 

הודעה לפי סעיפים 77 ו–78
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית מס' 257-0486225
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 
היתרים או הרשאות

תחום התכנית:
יישוב: ריינה .

התכנית נמצאת בחלק הדרום מזרחי של ריינה וגובלת בחלק 
המערבי שלה בתחום שיפוט נצרת עילית

מרחבי תכנון גובלים: נצרת עילית.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17525 חלקי חלקות: 19.
גוש: 17527 חלקות במלואן: 20.

גוש: 17527 חלקי חלקות: 5, 17, 18, 19, 21, 29, 31, 32, 41.
גוש: 17528 חלקי חלקות: 57.

X: 229975 קואורדינטה
Y: 735550 קואורדינטה

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':262-0390807

שם התכנית:ג/22863 שינוי בהוראות וזכויות הבנייה, 
בית ראג'ח ג'אליה - סכנין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 262-0390807 גרסת: 

הוראות - 9 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
ג/21529

שם התכנית:מתאר מרום גולן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
גולן  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21529 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 13585/ 63 שינוי 

גו/ 12560/ 13585/ 01 שינוי 
ג/ 12560 שינוי 
ג/ 13585 שינוי 

גו/ מק/ 12560/ 02 שינוי 
גו/ מק/ 12560/ 03 שינוי 

ג/ 19539 שינוי 
גו/ מק/ 13585/ 02 שינוי 

תממ/ 2/ 3 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מרום גולן.

X: 272750 קואורדינטה
Y: 782100 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 202000 חלקי חלקות: 7, 13, 30.

מטרת התכנית:
תכנון מחדש של קיבוץ מרום גולן תוך הסדרת כניסה חדשה 

לישוב, תוספת של יח"ד ושינוי גבולות יעודי הקרקע.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח: מגורים ב', דרכים, שטח    .1
ציבורי פתוח, יער, תיירות ופארק, מבני ציבור לחינוך, ספורט 

ונופש.
שינוי ייעוד משטח מבני משק לשטח: תעסוקה, תעשייה,    .2

תיירות ושטח ציבורי פתוח.
שינוי ייעוד משטח מתקן הנדסי לספורט ונופש.   .3

קביעת התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע.   .4
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה, לעיצוב ובינוי אדריכלי    .5

לפיתוח.
תוספת של מגרשים לבנייה.  .6

ונופש,  הגדרת שטחים למבנים ומוסדות ציבור, מלונאות    .7
חניונים ותעסוקה.

והחניות,  הפנימיות  הדרכים  מערכות  של  מחדש  ארגון    .8
בהתאם להסדרת הכניסה והרחבת הישוב.

לשימור  רקיע  "קו  בתחום  למגורים  בינוי  בגודה  הקלה    .9
חזותי" לפי תמ"מ 3/2 שינוי 5, מ–4 מ' ל–8.5 מ', בהתאמה 

למאושר בתכנית המתאר של הישוב ג/ 12560.
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התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ג/ במ/ 298 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מכמנים .

בחלק הצפון מערבי של מכמנים , בהרחבה שלב ג.
X: 230675 קואורדינטה
Y: 756925 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19153, מוסדר, חלקי חלקות: 8.

מגרשים:
92 בהתאם לתכנית ג/במ/298

מטרת התכנית:
הוספת יחידות ארוח ושינוי בזכויות והוראות הבנייה במגרש 

מס' 92 במכמנים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי קו בניין קדמי מ–5.0 מטר ל–4.0 מטר.

2. שינוי קו בנין אחורי מ–4.0 מטר ל–3.60 מטר.
3. הוספת שימוש יחידות ארוח ומתן הנחיות והוראות לשימוש.

4. הגדלת שטחי השרות במגרש.
5. הוספת קומה מתחת למפלס הכניסה.

6. הגדלת הגובה הכללי של המבנה.
7. קביעת הוראות למתן היתר בנייה. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה משגב-ד.נ משגב, טלפון: 04-9990102

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יקנעם עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':ג/ 21043

שם התכנית:נוף לעמק, יוקנעם עילית
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
יקנעם  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
עילית מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 21043 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12452 שינוי 
ג/ 12460 שינוי 

ג/ לג/ 12452/ 10/ 27 שינוי 
ג/ 12735 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין .

דרום מזרח העיר סכנין
X: 229499 קואורדינטה
Y: 751333 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 21063, מוסדר, חלקי חלקות: 20, 94, 164.

מגרשים:
212 בהתאם לתכנית ג/12452

מטרת התכנית:
מתן לגיטימציה למבנה קיים

עיקרי הוראות התכנית:
שירות(   20%  + עיקרי   139%( מ–159%  בנייה  אחוזי  העלאת 

ל–239% )239% עיקרי + 100% שירות(
הגדלת תכסית קרקע מ–50% ל- 70%.

הסדרת קווי בניין תכנוניים במגרש.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה וטופס 4.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה לב הגליל, סח'נין טלפון: 04-6746740

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':205-0237206

שם התכנית:מגרש 92 מכמנים- הוספת שימוש 
ושינוי בזכויות והוראות הבנייה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה משגב-
 205-0237206 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  משגב  ד.נ 

גרסת: הוראות - 16 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מגדל העמק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
221-0357160

שם התכנית: מגדל העמק - ניוד זכויות בנייה 
ממגורים למגורים מיוחד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מגדל 
גרסת:   221-0357160 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמק 

הוראות - 16 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ג/ במ/ 271 שינוי 

ג/ 18835 שינוי 
מה/ מק/ 271/ 6 שינוי 

ג/ 13285 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מגדל העמק רחוב: הפרדס, נחל הצבי 106.

מגרש מגורים בחלקה 22 הכולל את הכתובות ברח' נחל הצבי 
בסמוך   144 בחלקה  סיעודי  מבנה  של  נוסף  ומגרש   98-106

לרחוב הפרדס.
X: 222600 קואורדינטה
Y: 732350 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17819 חלקות במלואן: 144.

גוש: 17819 חלקי חלקות: 146.
גוש: 17820 חלקות במלואן: 22.

גוש: 17820 חלקי חלקות: 37.

מטרת התכנית:
במגדל  הצבי  נחל  ברח'   260 במגרש  דיור  יחידות  מס'  הקטנת 

העמק ע"י ניוד זכויות למגרש בייעוד מגורים מיוחד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת, מבלי  א.  
לבנייה בתכנית  לשנות את סך כל השטח הכולל המותר 

לפי סעיף 62א. )א( )6(.
שינוי בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני לפי סעיף 62א)א( )5( ב.  
הגדלת שטחי שירות לצורך חניה תת קרקעית לפי סעיף   ג.  

62 א)א(15
הוספת קומה לפי סעיף 62א)א(4א. ד.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  האוצר 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6539 שינוי 
ג/ 297 שינוי 

ג/ 20678 שינוי 
ג/ 20861 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יקנעם עילית. 

X: 210600 קואורדינטה
Y: 729500 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 11092 חלקי חלקות: 43.

גוש: 11094 חלקות במלואן: 47, 54 - 57, 76 - 84, 100, 102, 104, 
.214 ,142 ,137 - 136 ,130 ,128 ,126 ,124 ,110 ,108 ,106

גוש: 11094 חלקי חלקות: 58 - 60, 69, 85 - 90, 120, 122, 132, 
.199 ,152 ,144 ,139 ,134

גוש: 11095 חלקות במלואן: 1 - 6.
גוש: 11095 חלקי חלקות: 7 - 11, 15 - 16, 60 - 61.

גוש: 11096 חלקות במלואן: 1.
גוש: 11097 חלקות במלואן: 69, 70, 82 - 85, 97 - 111, 115, 120, 
 ,152 ,150 ,148 ,146 ,144 ,142 ,140 ,138 ,136 ,134 ,132 ,131 ,129 ,124
 ,278 ,184 ,182 ,180 ,177 ,175 ,166 ,164 ,162 ,160 ,158 ,156 ,154

.297 ,282 ,279
גוש: 11097 חלקי חלקות: 78 - 81, 95 - 96.

גוש: 11098 חלקי חלקות: 73, 76, 77, 119, 140, 141, 144, 145, 171, 
.252 ,208

מטרת התכנית:
דרכי  ציבור,  קיימת, הסדרה של מבני  מגורים  הרחבת שכונת 

גישה והקמת מרכז מבקרים לתל יוקנעם.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות וזכויות בנייה לכל ייעוד.
קביעת הוראות והנחיות לבינוי ופיתוח. 

קביעת הנחיות נופיות לבינוי ופיתוח. 
הסדרה של מערכת הדרכים והחניה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 20692 עילית  יקנעם   1 צאלים  עילית,  יקנעם  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-9596095

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

תשמ"ט - 1989.
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שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד האוצר 

.www.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 21577

 שם התכנית: הסדרת זכויות בנייה ושימושים 
ג/ 5346, מושב בן עמי

והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21577 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 5346 שינוי 

ג/ 11744 שינוי 
ג/ 11043 שינוי 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

ג/ 20357 כפיפות 
ג/ 17678 כפיפות 
ג/ 12188 כפיפות 
ג/ 18177 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בן עמי.

גושים וחלקות:
גושים בשלמות: 19936, 19937, 19938, 19939.

גוש: 19935 חלקות במלואן: 3 - 32, 36, 38 - 39, 41 - 43.
X: 211700 קואורדינטה
Y: 767700 קואורדינטה

מטרת התכנית:
המאושרים  הקרקע  לייעודי  בנייה  וזכויות  שימושים  הגדרת 

בתכנית ג/ 5346.

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת הוראות בנייה וזכויות בנייה לייעודי קרקע מאושרים.

בתכנית  קרקע  לייעודי  מותרים  ושימושים  תכליות   קביעת 
ג/ 5346.

קביעת הוראות בנייה: שטח מבנים, גובהם מרווחי בנייה, צפיפות.
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת תנאים לביצוע התכנית.

הוספת 6 יח"ד ל–199 יח"ד מאושרות בישוב.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15/4/2016 ובילקוט הפרסומים 7225, התשעו, עמ' 4308, בתאריך 

.9/3/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 

04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה מגדל העמק, מגדל העמק טלפון: 06-6507715

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 22680
שם התכנית:רה תכנון , שכונה צפונית, מגאר

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 22680 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 11150 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מג'אר.

גושים וחלקות:
גוש: 15558 חלקי חלקות: 21.

X: 237400 קואורדינטה
Y: 750755 קואורדינטה

מטרת התכנית:
רה תכנון של מתחם בנייה רוויה.

עיקרי הוראות התכנית:
תכנון מחודש של מתחם בנייה רוויה על ידי הרחבת דרך, שינוי 

בינוי, קווי בניין, גודל מגרש מינימלי ותוספת זכויות בנייה.
מתחם עליון:

הגדלת מס' קומות מ–4 ע"ג עמודים ל–5 ע"ג עמודים במגרשים 
.2,13,14,15

הקטנת גודל מגרש.
הקטנת גודל מבנן מ–8 יח"ד ל–5, 4, 3, 2, 1 יח"ד.

הגדלת שטח עיקרי מ- 90 מ"ר ל- 110 מ"ר.
מתחם תחתון:

קומת  ע"ג  מ–3  לתחתון  עליון  כביש  בין  מפלסים  מס'  שינוי 
עמודים ל–4 ללא קומת עמודים.

הקטנת גודל מגרש.
הקטנת גודל מבנן מ–6 יח"ד ל–2 יח"ד.

הגדלת שטח עיקרי מ–90 מ"ר ל–140 מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20/11/2015 ובילקוט הפרסומים 7142, התשעו, עמ' 1064, בתאריך 

.11/11/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 15241 טלפון: 04-6772333, 



ילקוט הפרסומים 7477, ו' בניסן התשע"ז, 2.4.2017  4790

הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשקלון, הגבורה 7 אשקלון טלפון: 08-6792355

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ירוחם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
612-0197046

שם התכנית: שינויים בשכונה אליהו הנביא, ירוחם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירוחם 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 612-0197046 גרסת: הוראות - 71 

תשריט - 53
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
17 /101 /03 /26 שינוי 

26/ במ/ 202 שינוי 
126 /03 /26 שינוי 

26/ במ/ 47/ 1 שינוי 
61 /101 /03 /26 כפיפות 
59 /101 /03 /26 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירוחם.

X: 192875 קואורדינטה
Y: 544075 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39535 חלקי חלקות: 95.
גוש: 39537 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

.71 ,70 ,69 ,67 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
גוש: 39537 חלקי חלקות: 8, 20, 68, 79.

לא מוסדר:
גוש: 39646, חלקי חלקות: 999.

מגרשים:
301 בהתאם לתכנית 26/במ/1/47
138 בהתאם לתכנית 26/במ/1/47
401 בהתאם לתכנית 26/במ/1/47
101 בהתאם לתכנית 26/במ/1/47
459 בהתאם לתכנית 26/במ/202

מטרת התכנית:
וזכויות בנייה בהתאם למצב הקיים  גבולות מגרשים  הסדרת 

והקמת מסגרת לתכנון עתידי בשכונה אליהו הנביא, ירוחם.

חבל אשר -ד.נ גליל מערבי, טלפון: 04-9879621, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד האוצר

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
604-0203059

שם התכנית: מגרש 10 רחוב כצנלסון, אשקלון
והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 604-0203059 גרסת: הוראות - 69 

תשריט - 30
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

87 /101 /02 /4 שינוי 
101 /02 /4 כפיפות 

115 /101 /02 /4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשקלון רחוב: כצנלסון 10.

X: 160914 קואורדינטה
Y: 618950 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 1249, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9990.

מגרשים:
10 בהתאם לתכנית 87/101/02/4

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה, קומות וגובה מבנה במגרש מס' 10 ברח' 

כצנלסון, למבנה מסחר ומשרדים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מסחרי משולב עם משרדים ליעוד מסחר    .1

ותעסוקה.
תוספת שתי קומות.   .2

קביעת זכויות ,מגבלות והנחיות בנייה.   .3
קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.   .4

עיצוב אדריכלי.   .5

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0306407

שם התכנית: מגורים א' ומבני ציבור שכ' 31 רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0306407 

גרסת: הוראות - 26 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4 /189 /03 /17 שינוי 
15 /223 /02 /17 שינוי 

3 /189 /03 /7 שינוי 
412 /03 /17 שינוי 

17/ מק/ 2155 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט רחוב: שכ 31 .

מגורים א' ומבני ציבור שכונה -31רהט.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100496 חלקות במלואן: 27, 42, 43, 44.
גוש: 100496 חלקי חלקות: 41, 45, 50, 52.

X: 176688 קואורדינטה
Y: 588093 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בשכונה  א'  למגורים  ציבור  לבנייני  קרקע משטח  ייעוד  שינוי 

31 ברהט.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שטח לבנייני ציבור למגורים א'. א-  

קביעת זכויות בנייה למטרות עיקריות למגורים א'+ שטח  ב-  
לבנייני ציבור כולל שטחים עיקריים ושטחי שירות.

קביעת השימושים המותרים והמוגבלות. ג-  
ד -  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ה - 
קביעת 2 יח"ד בכל מגרש סה"כ 4 יח"ד. ו-  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,701 עמוד  התשעז,   ,7378 הפרסומים  ובילקוט   11/11/2016

בתאריך 15/11/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-9914874 טלפון:  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רמת נגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':20/ 03/ 327
 שם התכנית: תוספת שטחים לחציבה 

למחצבת רכס ירוחם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

עיקרי הוראות התכנית:
ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום  איחוד    .1

התוכנית והסדרת גבולות מגרשים. 
שינויים במגרשי מגורים:   .2

הסדרת גבולות מגרשים 101, 141.   - 
 102A - 102B  , שטח(  תאי   ( מגורים  מגרשי  יצירת    - 
 104A ,103 '103 - ממגרש מסA 103B ,102 'ממגרש מס
104B, - ממגרש מס' 138A ,138B , 104 - ממגרש מס' 
 - 140A ,140B ,139 139A ,139B ,138 - ממגרש מס' 

ממגרש מס' 142A , 142B ,140 - ממגרש מס' 142.
למבנים  מיועד   306  ,302 מס'  שטח(  )תאי  מגרשים  יצירת    .3
ומוסדות ציבור על ידי שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד 

ושטח ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור.
הסדרת גבולות מגרשים ) תאי שטח( מס' 301, 303, 304, 305   .4
יצירת מגרשים )תאי שטח( מס' 900 ו 901 ממגרש מס' 302    .5
המיועד לשטח לבנייני ציבור ושינוי ייעוד של המגרשים 

למגורים ומסחר.
שינוי גבולות מגרש )תא שטח( מס' 459/3 המיועד למגורים   .6
ד' עם חזית מסחרית, שינוי מס'ו ל–700, הגדלת שטח עיקרי 
תכסית  הגדלת  יח"ד,  מס'  הגדלת  ומגורים,  מסחר  עבור 

ושינוי קווי בניין.
שינוי גבולות מגרש מס' 1 המיועד לשטח מסחרי וגם שינוי    .7

מס'ו ל 10.
ידי  על  למסחר  המיועד   11 מס'  שטח(  )תא  מגרש  יצירת    .8

שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח למסחר.
הסדרת גבולות מגרש )תא שטח( מס' 401 המיועד לשטח    .9

ציבורי פתוח.
יצירת מגרשים )תאי שטח( מס' 400, 401, 402, 403 המיועדים    .10

לשטח ציבורי פתוח.
שינוי ייעוד מדרך משולבת לדרך מוצעת - תא שטח מס' 502.   .11
יצירת מגרש )תא שטח( מס' 800 מיועד לדיור מיוחד משטח    .12

הנותר אחרי שינויים במגרש מס' 459.
מגורים  א',  למגורים  בניין  וקווי  בנייה  זכויות  קביעת    .13

ומסחר, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור.
קביעת תכסית למגורים א' מגורים ומסחר, מסחר, מבנים    .14

ומוסדות ציבור.
קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.   .15

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .16

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

ירוחם, בורנשטיין צבי 1 ירוחם 80550 טלפון: 08-6598270

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

תשמ"ט - 1989.
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נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0278085 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 12 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

7 /240 /03 /7 שינוי 
6 /240 /03 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חורה 173, מגרש 173 שכ' 4 חורה.

X: 194829 קואורדינטה
Y: 577918 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100556 חלקות במלואן: 147.
גוש: 100556 חלקי חלקות: 101.

מטרת התכנית:
מגורים  מבני  שני  ובנית  יח"ד   2 ,תוספת  בנייה  אחוזי  הגדלת 

במגרש 173,שכונה 4 בחורה.

עיקרי הוראות התכנית:
א. הגדלת אחוזי בנייה לשטחים עיקריים ושטחי שירות.

ב. חזית מסחרית עפ"י תכנית מס' 6/240/03/7.
ג. שינוי קוי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע.

ד. קביעת 4 יח"ד במגרש.
ה. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.

ו. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ז. קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0285502

שם התכנית: מגרש 14 שכונה 6, ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0285502 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת 
נגב מופקדת תכנית מפורטת מס': 20/ 03/ 327 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
1 /222 /03 /20 החלפה 

תמא/ 14/ 1 פירוט 
תממ/ 4/ 14/ 42 כפיפות 

101 /02 /10 פירוט 
תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 191250 קואורדינטה
Y: 545900 קואורדינטה

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39798 חלקי חלקות: 3, 5.
גוש: 39799 חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
ירוחם הקיימת  יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מחצבת רכס 
עבור שימושים של כריה, חציבה, אחסון חומרי גלם ועיבוד גיר 
לתעשייה, תוך הבטחת ניצול יעיל של עתודות המרבץ. בנוסף, 
וחציבה  לכרייה  מתאימים  שאינן  שטחים  משיבה  זו  תכנית 

לשטחים פתוחים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות בדבר פעולות כרייה וחציבה, עיבוד ואחסון חומרי 
גלם וכן הנחיות להסדרת השטח בתום עבודות הכרייה והחציבה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רמת 

נגב, טלפון: 08-6564129

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0278085

שם התכנית: מג' 173 שכ' 4 חורה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
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הוראות - 5 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

7/ במ/ 91 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חורה 87 , 80 , 82 , 78 , 88 .

שכונה 6 מגרשים 78,80,82,87,88 חורה
X: 194715 קואורדינטה
Y: 577659 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 1/100013, לא מוסדר, חלקי חלקות: 7.

מטרת התכנית:
קביעת מס' יח"ד בכל מגרש, קביעת מס' מבנים ,קביעת אחוזי 

בנייה ושינוי קוי בניין.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי קווי בניין והגדלת זכויות בנייה עד 100% כלל שטחי שירות.

ב. קביעת מס' יח"ד בכל מגרש מ- 2 ל- 4 יח"ד.
ג. קביעת זכויות ,מוגבלות והנחיות בנייה.

ד. קביעת מס' מבני המגורים בכל מגרש לשני מבני מגורים.
ה. מקביעת גובה הבנייה ל- 3 קומות בכל מגרש.

ו. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

ח. קביעת הנחיות לבנוי ועיצוב אדריכלי.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0485573

שם התכנית: מגרש 14 שכ' 40 כסיפה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0485573 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

הוראות - 2 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

הוראות - 9 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

7/ 03/ 325/ א שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב 14, מגרש 14 שכונה 6 ערערה בנגב.

X: 200911 קואורדינטה
Y: 562729 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 999999, לא מסודר, חלקי חלקות: 9999.

מגרשים:
14 בהתאם לתכנית 325/03/7/א'

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ,שינוי קווי בניין, קביעת מס' יח"ד במגרש 

בשכונה 6 מגרש 14 בערערה בנגב.

עיקרי הוראות התכנית:
א -  הסדרת זכויות בנייה למבנה מגורים א' וקביעת קווי בניין.

 100% ל  ולשירות  עיקריים  למטרות  בנייה  אחוזי  הגדלת  ג -  
מתוכם 84% שטח עיקריים.

ד -  קביעת השימושים המותרים והמוגבלות.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה - 

קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדריכלי. ו -  
שינוי גובה הבנייה מ- 2 קומות ל- 3 קומות. ז -  

ח -  הגדלת יח"ד מ 2 ל 4 יח"ד.
קביעת שני מבני מגורים במרחק שלא יפחת מ- 3 מ'. ט-  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0382465

שם התכנית: מגרשים 78,80,82,87,88 שכ' 6 חורה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת:   652-0382465 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 



ילקוט הפרסומים 7477, ו' בניסן התשע"ז, 2.4.2017  4794

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

295 /03 /7 שינוי 
2 /248 /02 /7 שינוי 

גושים וחלקות:
גוש: 999999, לא מסודר, חלקי חלקות: 1.

X: 206019 קואורדינטה
Y: 572071 קואורדינטה

מגרשים:
41 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 295

מטרת התכנית:
1. הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין

2. תוספת יחידות דיור למגורים מ 2 יח"ד ל 6 יח"ד

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.    .1

קביעת 6 יח"ד במגרש.   .2
וקביעת הנחיות  והשימושים המותרים  קביעת התכליות    .3

בינוי ועיצוב אדריכלי 
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה   .4

קביעת קווי הבניין.   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10155 עמוד  התשעו,   ,7347 הפרסומים  ובילקוט   25/11/2016

בתאריך 20/09/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6230966 טלפון:  מזרחי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.pnim.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 38871-12-16

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

ח"פ בע"מ,  סקול  פרומיס  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-452546-8

והמבקש: דאולת ג'ודה, ע"י ב"כ עו"ד משה חן, מרח' שמעוני 
35, ירושלים 92623.

בקשה  הוגשה   19.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 18.5.2017 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.

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

373 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כסייפה 14, מגרש 14 שכונה 40 כסייפה.

X: 208831 קואורדינטה
Y: 572266 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100723, לא מסודר, חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
 14 יח"ד במגרש  וקביעת  בנייה  והגדלת אחוזי  בנין  קוי  שינוי 

שכונה 40 בכסיפה.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קוו בנין עפ"י המסומן בתשריט  א.  

מצב מוצע.
קביעת שטחי בנייה המירביים ל–100% כלל שטחי שירות. ב.  
הגדלת מס' יח"ד מ–2 יח"ד ל–4 יח"ד ותוספת קומה שלישית. ג.  

קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד.  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה.  

קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ו.  
קביעת זכויות מגבולות והנחיות בנייה. ז.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון: 08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0304014

שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה במגרש 41 שכונה 15 
בכסייפה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0304014 

גרסת: הוראות - 9 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלחנן ויניצקי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 3829-01-17

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

 ,51-001574-6 ח"פ  בע"מ,  תרזליט  חברת  פירוק  ובעניין 
מרח' לינקולן 20, תל–אביב-יפו 6713412 )אצל פישמן אחזקות(.

גולדבלט  והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד שלום 
אתי  ו/או  ניסים  דני  ו/או  יריב  הראל  ו/או  גינדס  אהוד  ו/או 
ינאי-נוה ו/או ליאת צרפתי-שלום ו/או חי מיכאל ו/או רהב 
נחמני ניצן  ו/או  זקן  בן  איל  ו/או  קופפרמן  הדס  ו/או   עין-דר 

ו/או קרן מימון ו/או מור לוי ו/או ליהיא יבלונקה ו/או אורלי 
אביחצירה-ארואס ו/או גל לביא, מדרך מנחם בגין 7 )בית גיבור 
 ,03-7549934 פקס'   ,03-7549933 טל'   ,5268102 גן  רמת  ספורט(, 

.ggy@ggy-law.com דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.4.2017 בשעה 11.30.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימים  מ–30  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 
מיום קבלת בקשת הפירוק, שאם לא כן עלול בית המשפט שלא 

לשמוע את התנגדותו.

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

שלום גולדבלט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 27689-02-17

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

 ובעניין פירוק חברת הים האדום ניהול מלונות בע"מ, ח"פ
,51-529774-5

גיסין,  גיא  עו"ד  ב"כ  ע"י  אח',  ו–37  כהן  רוני  והמבקשים: 
ממשרד גיסין ושות', עורכי דין, רח' הברזל B38, תל אביב 69710, 

טל' 03-7467777, פקס' 03-7467700.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.5.2017 בשעה 12.00.

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 למבקשים 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 

.5.5.2017

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

משה חן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 42904-01-17

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

ח"פ בע"מ,  )מרקטו(  סופרפרש  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-508192-5

והמבקשים: משה לופטיג ואח', ע"י ב"כ עו"ד רחל רחמים 
הטכנולוגי,  הגן  ושות',  ויינשטיין  וולפסון  עו"ד  ממשרד  סובול, 

בניין 1, כניסה ג', ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.4.2017 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 18.4.2017.

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

טדי ארז, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית משפט המחוזי בירושלים
פש"ר 48702-02-17

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

בע"מ,  והשקעות  פיתוח  תנופה  חברת  פירוק  ובעניין 
מרח'  ויניצקי,  אלחנן  עו"ד  ב"כ  ע"י  סלאמה,  אחמד  והמבקש: 

ההסתדרות 26, פתח תקווה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.5.2017 בשעה 9.45.

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 

.11.5.2017
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את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.23.4.2017

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

גיא גיסין, עו"ד  
הנאמן להסדר נושים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 7629-03-17

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

ח"פ בע"מ,  לבניה  )עשיר(  י.ע.ר.  חברת  פירוק   ובעניין 
51-180231-6, ת"ד 7914, נווה רם, רמת גן 5217802.

שבשטחי  חווארה  תושב  אלדיק,  פארק  אניס  והמבקש: 
הרשות הפלסטינית, ע"י ב"כ עו"ד חלף מוחמד, רישיון מס' 49755, 
מרח' בשביס זינגר 30, פתח תקווה 49779, טל' 03-9210387, פקס' 

.03-9247268

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.5.2017 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 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

מועד הדיון.

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

מוחמד חלף, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 17727-03-17

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

ובעניין פירוק חברת אורות הרצליה בתי מאפה בע"מ, ח"פ 
,51-460062-6

ח"פ בע"מ,  ל  אול.   .2 לוין.  אברהם   .1  והמבקשים: 
51-552001-3, ע"י ב"כ עו"ד שלי נחום, מרח' יגאל אלון 65, מגדל 

טויוטה, ת"ד 127, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.5.2017 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 30.4.2017.

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

גיא גיסין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 52829-02-17

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

ח"פ בע"מ,  מסעדות  ניהול  ג.י.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-297162-3

בר  עו"ד שלום  ב"כ  ע"י  ואח',  זינה  והמבקשים: מורד אבו 
 ואח', ממשרד עורכי דין שלום בר, רח' ירושלים 39, קריית אונו, טל'

03-5174455, פקס' 03-5174456.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.4.2017 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 11.00 

ביום 30.3.2017.

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

אלי כרוב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 58485-02-17

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

בע"מ,  ומימון  השקעות   10 תשואה  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-403188-9,

נושים  להסדר  כנאמן  תפקידו  בתוקף  גיסין,  גיא  והמבקש: 
גיסין ושות',  וע"י ב"כ ממשרד  נושים(, בעצמו  )בהסדר  לחברה 
עורכי דין, רח' הברזל B38, תל אביב 69710, טל' 03-7467777, פקס' 

.03-7467700

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.5.2017 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.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 16.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 20.5.2017.

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

איתמר בן גוזי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 44598-02-17

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

ובעניין פירוק חברת אנג'לו בתי קפה בע"מ, ח"פ 51-478952-8, 

והמבקש: מתיאוס סיום, ע"י ב"כ עו"ד נדב חיים, מרח' יפת 
30, יפו 6802827.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.4.2017 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 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.18.4.2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 11.4.2017.

נדב חיים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 18375-03-17

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

ובעניין פירוק חברת אליהו מזרחי ניהול פ"ת 2000 בע"מ, 
ח"פ 51-304465-1, מדרך יצחק רבין 4, ת"ד 10172, פתח תקווה 

,4925101

והמבקשת: חברת מפעלות צ.ע.מ בע"מ, ח"פ 51-447576-3, 
ע"י ב"כ עו"ד שוקי )יהושע( שועלי, מרח' שאול המלך 39, ת"ד 

33400, תל אביב 61333, טל' 03-6123689, פקס' 03-7513274.

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק 
זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 3.5.2017 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 למבקשת 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 7.5.2017.

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 עד 14 ימים קודם 

למועד הדיון.

שלי נחום, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 3289-02-17

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

 )1989( ובעניין פירוק חברת מתפרת אמ.בי.זד. כפר תמרה 
בע"מ, ח"פ 51-135224-7, 

והמבקש: שמא סבאא, ע"י ב"כ עו"ד עמירם חיים, ת"ד 3176, 
טל' 050-5245875, פקס' 04-8146250.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.5.2017 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 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.11.5.2017

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

עמירם חיים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 28781-03-17

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

ובעניין פירוק חברת אסתר שחף סטודיו לעיצוב בע"מ, ח"פ 
51-339198-7, מרח' הדגן 17, בנימינה.

והמבקשת: טטיאנה רבינוביץ', ע"י ב"כ עו"ד איתמר בן גוזי, 
מרח' חניתה 13, קריית ביאליק; מען למכתבים: ת"ד 480, קריית 

מוצקין 26100.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.6.2017 בשעה 9.45.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 4.7.2017.

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

עמית לדרמן, עו"ד  
המפרק הזמני של החברה  

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 35532-01-17

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

ח"פ  בע"מ,   )2000( השקעות  באראט  חברת  פירוק  ובעניין 
51-298047-5 )בפירוק זמני(, 

לדרמן,  עמית  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
המפרק הזמני, ממשרד ד"ר שלמה נס ושות', רח' מנחם בגין 7, 

רמת גן 52521, טל' 03-6114455, פקס' 03-6133343.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.7.2017 בשעה 10.00.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 4.7.2017.

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

עמית לדרמן, עו"ד  
המפרק הזמני של החברה  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 49438-03-17

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

ובעניין פירוק חברת זוהר פלדות בע"מ, ח"פ 51-376198-1, 

ח"פ בע"מ,  ופלדות  מתכות  איסכור   והמבקשת: 
51-065770-3, ע"י ב"כ עו"ד גיורא רובננקו, מרח' דיזינגוף 205, 

תל אביב 6311504, טל' 03-5276015, פקס' 03-5276016.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.7.2017 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

מועד הדיון בבקשה עד השעה 9.00.

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

מועד הדיון.

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

שוקי )יהושע( שועלי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 18411-03-17

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

ובעניין פירוק חברת מיטב מוצרי נילון ואריזה בע"מ, ח"פ 
 ,51-225535-7

 .1 החברה:  של  הזמניים  המפרקים  הנאמנים,  והמבקשים: 
עו"ד שי גרנות, מדרך מנחם בגין 125, מגדל היובל, קומה 28, תל 
אביב 67012, טל' 03-5755522, פקס' 03-5755527; 2. עו"ד אמיר 
דולב, מדרך מנחם בגין 11, מגדל רוגובין-תדהר, קומה 21, רמת 

גן, טל' 03-7556900, פקס' 03-7556909.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.5.2017 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 8.30 

ביום 19.4.2017.

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

אמיר דולב, עו"ד    שי גרנות, עו"ד 
                                       המפרקים הזמניים של החברה 

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 35481-01-17

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

ח"פ  בע"מ,  ונכסים  אחזקות  באראט  חברת  פירוק  ובעניין 
51-336821-7 )בפירוק זמני(, 

לדרמן,  עמית  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
המפרק הזמני, ממשרד ד"ר שלמה נס ושות', רח' מנחם בגין 7, 

רמת גן 52521, טל' 03-6114455, פקס' 03-6133343.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.7.2017 בשעה 10.00.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
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יזמות  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   23.11.2016 וביום  הואיל   )4(
מס'  בע"מ,  לעסקים  חקלאית  שיתופית  אגודה   - הכפר 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004485-9 אגודה 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,1142 עמ'  התשע"ז,   ,7390
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.3.2017 ביום 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

בת  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   10.11.2016 וביום  הואיל   )5(
קהילתית  להתיישבות  שיתופית  אגודה   - הקטנה  ציון 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005084-9 אגודה  מס'  בע"מ, 
הפרסומים 7383, התשע"ז, עמ' 905, והואיל והפירוק הנ"ל 
רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,23.3.2017 ביום  הושלם 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

מטעי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   10.10.2016 וביום  הואיל   )6(
רביבים 2009 - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 
 ,7373 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005276-1
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,547 עמ'  התשע"ז, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.3.2017
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

לינקיט  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   10.11.2016 וביום  הואיל   )7(
שירותים טכנולוגיים - אגודה שיתופית בע"מ, מס' אגודה 
 ,7383 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005864-4
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,906 עמ'  התשע"ז, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.3.2017
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

תבור רמלה )2007( בע"מ 
 )ח"פ 514034479(

)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   26/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,6433222 תל–אביב-יפו   ,50 דיזנגוף  מרח'  שמחי,  שאול 

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 ייענה. 

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

גיורא רובננקו, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:
שיתופית  אגודה   - יוסף  בית  מתיישבי  האגודה:  שם   )1(

להתיישבות קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006172-1.  

המען: בית יוסף, ד"נ עמק בית שאן 1086500.  

תאריך רישום: ט' באדר התשע"ז )7 במרס 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שם האגודה: קואופרטיב קנאטיב - אגודה שיתופית בע"מ.  )2(

מס' האגודה: 57-006173-9.  

המען: רציף העלייה השנייה, תל–אביב-יפו.  

תאריך רישום: ט' באדר התשע"ז )7 במרס 2017(.  

סוג ראשי: צרכנות.  

סוג משני: שירותים.  

ט' באדר התשע"ז )7 במרס 2017(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
תל  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   25.10.2016 וביום  הואיל   )1(
למי השקאה בתמרה  אגודה שיתופית חקלאית   - כיסאן 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003318-3 אגודה  מס'  בע"מ, 
הפרסומים 7373, התשע"ז, עמ' 546, והואיל והפירוק הנ"ל 
רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,23.3.2017 ביום  הושלם 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ברכת  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   25.10.2016 וביום  הואיל   )2(
מס'  בע"מ,  סיוע אגודה שיתופית מרכזית  ברית   - הארץ 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003421-5 אגודה 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,1813 עמ'  התשע"ז,   ,7407
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,23.3.2017 ביום 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

משק  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   10.11.2016 וביום  הואיל   )3(
משותף לבדואים ביערה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, 
מס' אגודה 57-004112-9, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,905 עמ'  התשע"ז,   ,7383
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,23.3.2017 ביום 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
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רני שפירא החזקות בע"מ 
 )ח"פ 512833823(

)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 
התקבלה   28/03/2017 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 
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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/05/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

חאן עדן תיירות בע"מ 
 )ח"פ 513933861(

)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 
התקבלה   25/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 
סנדק, מרח' נחל חבר 4, מודיעין-מכבים-רעות, 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 ייענה. 

 14/05/2017 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. 
שלמה סנדק, מפרק 

סקין מד בע"מ 
 )ח"פ 513521245(

)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 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/06/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שאול שמחי, עו"ד, מפרק 

הראל שמואל אלומיניום בע"מ 
 )ח"פ 512703208(

)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 
התקבלה   27/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
משה גולדברג, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה גולדברג, עו"ד, מפרק 

איי.אל.טי. - ווי יזום ופיתוח עסקים בע"מ 
 )ח"פ 513396572(

)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 
התקבלה   23/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

אלטרץ, מרח' ביבאס 10, ירושלים, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

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

 14/05/2017 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. 

מקסים חימי, מפרק 

בונבונייר בע"מ 
 )ח"פ 511577926(

)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 
התקבלה   21/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מקסים חימי, מרח' שד' עובד בן עמי 2, נתניה, 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 ייענה. 

 14/05/2017 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. 

מקסים חימי, מפרק 

ב.ד.ח. שירותי מזון וארוח )1991( בע"מ 
 )ח"פ 511636037(

)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 
התקבלה   23/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מקסים חימי, מרח' שד' עובד בן עמי 2, נתניה, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מקסים חימי, מפרק 

התקבלה   20/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

גז, מרח' שד' רוטשילד 4, קיסריה, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דניאל גז, מפרק 

מסעדת הדייגים איילנד בע"מ 
 )ח"פ 515221307(

)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 
התקבלה   23/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מקסים חימי, מרח' שד' עובד בן עמי 2, נתניה, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מקסים חימי, מפרק 

שוקולד ליקר בע"מ 
 )ח"פ 511278699(

)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 
התקבלה   23/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מקסים חימי, מרח' שד' עובד בן עמי 2, נתניה, 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. 
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יובל שחקים בע"מ 
 )ח"פ 514314822(

)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 
התקבלה   09/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל 

טבקה, מרח' מרומי שדה 21, מודיעין עילית, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/06/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יובל טבקה, מפרק 

מרפאת שיניים שוהם בע"מ 
 )ח"פ 514468347(

)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 
התקבלה   19/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 

מועלם, מרח' ברנדייס 18, פתח תקווה, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,  10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שרון מועלם, מפרק

 

טופיקס איי.קיי.סי. בע"מ 
 )ח"פ 513925859(

)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 
התקבלה   12/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את וקסלר 

יהודית, מרח' גיסין 5, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

וקסלר יהודית, מפרק 

ג'י. ג'י. אי. קונסלטינג גרופ בע"מ 
 )ח"פ 514024843(

)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 
התקבלה   15/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את וולטר 

דריימר, מרח' מקור חיים 31, ירושלים, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

וולטר דריימר, מפרק
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ר.ז. זהר בע"מ 
 )ח"פ 513716092(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
למפרק  שמואל,  גבעת   ,2 )גנדי(  זאבי  רחבעם  מרח'  בוחניק, 

החברה 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורי בוחניק, מפרק 

פעמוני נט בע"מ 
 )ח"פ 513252221(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
למפרק  שמואל,  גבעת   ,2 )גנדי(  זאבי  רחבעם  מרח'  בוחניק, 

החברה 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורי בוחניק, מפרק

ניצוצי אביב בע"מ 
 )ח"פ 513277186(

)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 
התקבלה   24/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן 

יצחק שטרן, מרח' צבי 11, בני ברק, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אהרן יצחק שטרן, מפרק 

פלורה קווין בע"מ 
 )ח"פ 513243360(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
למפרק  שמואל,  גבעת   ,2 )גנדי(  זאבי  רחבעם  מרח'  בוחניק, 

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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

 אורי בוחניק, מפרק



ילקוט הפרסומים 7477, ו' בניסן התשע"ז, 2.4.2017  4804

דואק שיווק פירות וירקות בע"מ 
 )ח"פ 513020289(

)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 
התקבלה   22/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן 

דואק, מרח' מנחם יקואל 6, בת ים, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מורן דואק, מפרק

ג'י אר טי טימבר בע"מ 
 )ח"פ 512978750(

)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 
התקבלה   20/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

איתמר אשרוב, מרח' גורדון 26, חולון, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

איתמר אשרוב, מפרק 

שחר תומר אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512568718(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
למפרק  שמואל,  גבעת   ,2 )גנדי(  זאבי  רחבעם  מרח'  בוחניק, 

החברה 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורי בוחניק, מפרק

א.א.א. מקור השיווק מורן בע"מ 
 )ח"פ 513145987(

)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 
התקבלה   22/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן 

דואק, מרח' מנחם יקואל 6, בת ים, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מורן דואק, מפרק
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ד"ר דן הרמן - יעוץ יזום מחקר ופיתוח בע"מ 
 )ח"פ 512189135(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

הרמן, מרח' אליהו חכים 14, תל–אביב-יפו, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דן הרמן, מפרק 

אי.אר.אם. )ב( השקעות 1993 בע"מ 
 )ח"פ 511849630(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס 
למפרק  שמואל,  גבעת   ,2 )גנדי(  זאבי  רחבעם  מרח'  בוחניק, 

החברה 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עמוס בוחניק, מפרק

 

מגה איי אי אמ בע"מ 
 )ח"פ 511376063(

)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 
התקבלה   20/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

איתמר אשרוב, מרח' גורדון 26, חולון, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

איתמר אשרוב, מפרק 

כוכב כינרת מחצבות ועבודות עפר בע"מ 
 )ח"פ 514150325(

)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 
התקבלה   20/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר 

ברנורנג', מרח' שלום עליכם 1, אור עקיבא, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

תומר ברנורנג', מפרק
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אי.אר.אמ. מרפאות )1990( בע"מ 
 )ח"פ 511530842(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות ולמנות 
גבעת שמואל,   ,2 )גנדי(  זאבי  בוחניק, מרח' רחבעם  את עמוס 

למפרק החברה 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עמוס בוחניק, מפרק 

משכן התכלת )1994( בע"מ
 )ח"פ 511943151(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס 
למפרק  שמואל,  גבעת   ,2 )גנדי(  זאבי  רחבעם  מרח'  בוחניק, 

החברה 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עמוס בוחניק, מפרק

 אי.אר.אם.מרכזיים רפואיים די. 2000 בע"מ 

 )ח"פ 512936022(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
אלון בוחניק, מרח' רחבעם זאבי )גנדי( 2, גבעת שמואל, למפרק 

החברה 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורי אלון בוחניק, מפרק 

 דניאל מערכות דנטאליות בישראל בע"מ 

 )ח"פ 514020908(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס 
למפרק  שמואל,  גבעת   ,2 )גנדי(  זאבי  רחבעם  מרח'  בוחניק, 

החברה 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עמוס בוחניק, מפרק
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נגוטיום בע"מ 
 )ח"פ 511309163(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס 
למפרק  שמואל,  גבעת   ,2 זאבי  רחבעם  )גנדי(  מרח'  בוחניק, 

החברה 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עמוס בוחניק, מפרק

דקמה דבלופמנט בע"מ
 )ח"פ 515540854(

)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 
התקבלה   29/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יצחק איציק כהן, מרח' יגיע כפיים 2, תל–אביב-יפו 6777886, 

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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/07/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק איציק כהן, עו"ד, מפרק

 

מובו - מדיה ויישומי טכנולוגיות לסלולר בע"מ 
 )ח"פ 514131341(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס 
למפרק  שמואל,  גבעת   ,2 )גנדי(  זאבי  רחבעם  מרח'  בוחניק, 

החברה 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עמוס בוחניק, מפרק 

טבע ביוטי בע"מ 
 )ח"פ 514093053(

)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 
התקבלה   21/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס 
למפרק  שמואל,  גבעת   ,2 )גנדי(  זאבי  רחבעם  מרח'  בוחניק, 

החברה 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

גל הררי, עו"ד, מפרק 

יזראלוייז השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513966499(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/03/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמדר שילה, מרח' 

אנדרסן 2, תל–אביב-יפו 6910702, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

סמדר שילה, מפרקת 

שוראל הנדסת בינוי 
 )ח"פ 513231753(

)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 28/03/2017 
ולמנות את אלכס  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

פרסינוי, מרח' עולי הגרדום 2, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אלכס פרסינוי, מפרק 

טו.פי.טו.די. פתרונות בע"מ 
 )ח"פ 513921205(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/03/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר מקס 

גרובר, מרח' מצדה 9, בני ברק 5120109, למפרק החברה.

מורדגן הפקות בע"מ 
 )ח"פ 513074799(

)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 
התקבלה   27/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 
למפרקת  מודיעין-מכבים-רעות,   ,87 יוסף  מרח'  ישראלי,  דגן 

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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/08/2017 
בשעה 09:00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שרון דגן ישראלי, מפרקת 

מוב-פתוח מוצרים בע"מ 
 )ח"פ 513874131(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 26/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דנה-יפית ליבנה זמר, מרח' דבורה הנביאה 34, תל–אביב-יפו, 

למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

דנה-יפית ליבנה זמר, עו"ד, מפרקת 

  ווי.אי.סי.יו. טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 513456129(

)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 22/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל 

הררי, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 52511, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רגב עזריאל, מפרק 

יונתן קפלין בע"מ 
 )ח"פ 514668847(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 29/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שלומית יצחקוב שרדני, מרח' רוטשילד 45, כפר סבא, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

שלומית יצחקוב שרדני, עו"ד, מפרקת 

אברן התחדשות עירונית בע"מ 
 )ח"פ 514809193(

)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 27/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שבתאי 

עטיה, מרח' חיים ויצמן 9, אשקלון, 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.

שבתאי עטיה, מפרק 

כרמל טאנלס טרנספורטישן ונטשרס בע"מ 
 )ח"פ 512467655(

)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 
הורוביץ  ש.  במשרד   ,10:00 בשעה   14/05/2017 ביום  תתכנס 
שות', עורכי דין, רח' אחד העם 31, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 

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.

אמיר מקס גרובר, עו"ד, מפרק 

אינטרומי טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 515238400(

)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 26/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אורון אביקסיס, מרח' אריה דולצ'ין 22, רחובות, 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.

אורון אביקסיס, עו"ד, מפרק 

סלון טי ווי בע"מ 
 )ח"פ 513647602(

)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 28/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אמיר שושני, מרח' דרך חברון 101א, ירושלים, 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.

אמיר שושני, עו"ד, מפרק 

פמיליביז בע"מ 
 )ח"פ 515100808(

)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 22/03/2017 
רגב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עזריאל, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.
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תתכנס ביום 12/05/2017 בשעה 09:30, אצל המפרק, רח' אורט 18, 
בניין סי פורט, קומה רביעית, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מאיר זריהן, עו"ד, מפרק

ארניו טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 515066868(

)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 7/05/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' המשנה 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,4
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

טל גורביץ', מפרק 

נוהר השכרת ציוד לאירועים )2015( בע"מ 
 )ח"פ 515275543(

)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 15/05/2017 בשעה 12:30, אצל המפרק, רח' 
פרופסור שור 7, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף לוי, עו"ד, מפרק

פשה-טל אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512451030(

)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 
קלמנסון  אצל   ,19:00 בשעה   28/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ושות', עורכי דין, רח' הסדנאות 11, הרצליה, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

רועי בכר, עו"ד, מפרק

אורשר - רות קרגו לוגיסטיקה בינלאומית בע"מ 
 )ח"פ 513263004(

)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 

דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אליעזר שרון, עו"ד, מפרק

ברנר הוטל בע"מ 
 )ח"פ 514714161(

)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 15/05/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
פרופסור שור 7, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אביחי ברטנובסקי, מפרק

אופק זהב השקעות )2014( בע"מ 
 )ח"פ 515024222(

)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 31/05/2017 בשעה 10:00, במשרד שניצר, גוטליב, 
סאמט ושות', רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

דפנה זינגר מיכוביץ, עו"ד, מפרקת

משחקי רגב בע"מ 
 )ח"פ 512871880(

)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 23/05/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,13 לאונרדו  וינצ'י  דה 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אריה שפירא, עו"ד, מפרק

אמ אנד ווי )מרדכי וישראל יקיר( בע"מ 
 )ח"פ 514823871(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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שיחת  באמצעות   ,16.00 בשעה   ,9.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ועידה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון כהן, מפרק

קבוצת ערך בע"מ
)ח"פ 51-390998-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.5.2017, בשעה 12.00, במשרד זוזובסקי חברת עורכי 
דין ונוטריון, רח' לבונטין 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל ארוג'אס, מפרק

אגסי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-393407-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,19.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אליעזר קפלן 13, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עוזי אגסי, מפרק

עדיים )איריס כץ( בע"מ
)ח"פ 51-454679-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
חרשים  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,19.5.2017 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,2495400
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איריס כץ, מפרקת

הילקס טכנלוגיה בע"מ
)ח"פ 51-275911-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 14/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' אבא 
הלל סילבר 1, לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אילן אהרוני, עו"ד, מפרק

ספורט פרינט בע"מ 
 )ח"פ 513299123(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
עורכי  משרד  קרן  אצל   ,11:00 בשעה   14/05/2017 ביום  תתכנס 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,65 אלון  יגאל  רחוב  דין, 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ליאור בתיה בירנבאום, עו"ד, מפרקת

סטיץ' מורים פרטיים בע"מ
)ח"פ 51-550619-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הורן  הדין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,5.5.2017 ביום  תתכנס 
ושות', רח' ויצמן 2, קומה 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר זוארץ, מפרק

ULTIMATE DIAMOND LABORATORY LTD 
)ח"פ 51-275705-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הדין  עורך  במשרד   ,14.00 בשעה   ,9.5.2017 ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  דויסקי,  ש' 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל פוזיילוף, מפרק

הליופוקוס בע"מ
)ח"פ 51-403445-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 28.5.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
פנחס לבון 30, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי חבוש, עו"ד, מפרק

אחים הקר יבוא ושיווק בשר בע"מ
)ח"פ 51-052563-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.5.2017, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' מלאכי 
22, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם הקר, מפרק

צ'ינלאב פתרונות פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-541535-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.5.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' יגאל 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

החברה הישראלית לשיווק גז טבעי בע"מ
)ח"פ 51-416860-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.6.2017, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' אחד 
העם 34, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב כהן, רו"ח, מפרק

רחוב הרכבת מספר 32 ת"א בע"מ
)ח"פ 51-210265-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 19.5.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' איתנים 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נופית,   ,96
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין ברנס, מפרק

חיבת אחים בע"מ
)ח"פ 51-063129-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שד'  10.00, אצל המפרק,  19.5.2017, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המגינים 56, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי גרשגורן, מפרק

מרכז לגהות בע"מ
)ח"פ 51-092908-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,21.5.2017 ביום  תתכנס 
מנחם בגין 154, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פזית שני, עו"ד, מפרקת

אסף סביונים יועצים ויזמי פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-241067-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.5.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
פנחס לבון 30, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי חבוש, עו"ד, מפרק

ע.ח.ל.ק.ט אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-092921-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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תתכנס ביום 20.6.2017, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' נירים 
3, תל אביב, טל' 03-6880303, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמיר קדמי, עו"ד, מפרק

אבנרי חברה להשקעות יזום ובנין )99( בע"מ
)ח"פ 51-283545-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, אצל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,16 בורוכוב  רח'  המפרק, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אפרים מרנץ, מפרק

פולימוד די.אפ בע"מ
)ח"פ 51-360281-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים ממועד 
פרסום הודעה זו, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' דרך בן צבי 
84, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחום שויצקי, מפרק

מיתר חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-094457-2(

)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 16.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליאס אבו סינה, משד' 

המגינים 58, חיפה, 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.

אליאס אבו סינה, מפרק

תתכנס ביום 6.6.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' בלוך 
2, תל אביב 64161, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי שפאן, עו"ד, מפרק

י' גורניצקי נאמנויות תשנ"ו בע"מ
)ח"פ 51-227232-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.6.2017, בשעה 10.30, במשרדי גורניצקי ושות' עורכי 
דין, שד' רוטשילד 45, קומה 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.

איתי גפן, עו"ד, מפרק

ג.א.ל שגב חברה לפיקוח פיתוח תשתית ועבודות 
עפר בע"מ

)ח"פ 51-203038-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קניון  המפרקת,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,14.6.2017 ביום  תתכנס 
הגליל העליון, חצור הגלילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת

ריל דאטה בע"מ
)ח"פ 51-416378-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שד'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,20.6.2017 ביום  תתכנס 
בנימין 22, קומה ג', דירה 10, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית הרבט, עו"ד, מפרק

גמא - ניהול והשקעות )1992( בע"מ
)ח"פ 51-173004-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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פיין קאט בע"מ
)ח"פ 51-477554-3(

)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 
 ,8 רח' הסדנה  ביום 7.5.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חולון, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן כליפא, מפרק  

אקסטרים יו.אס.אר אילת בע"מ
)ח"פ 51-366035-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.5.2017, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גלוזמן ושות', רח' 
יגאל אלון 55, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף שם–טוב, עו"ד, מפרק  

אלמאטק - פיתוח ומיחשוב בע"מ
)ח"פ 51-269221-1(

)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 
דוד  ארד,  חדש,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.5.2017 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח סופי של  גוריון 2, רמת  בן  דין, רח'  - עורכי 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל ארד, עו"ד, מפרק  

שילב בייביס אנד קידס בע"מ
)ח"פ 51-336751-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.5.2017, בשעה 17.00, במשרד עורכי דין גורניצקי 
ושות', רח' רוטשילד 45, קומה 12, תל אביב 6578403, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

ירון אלכאוי, עו"ד, מפרק  

מיתר חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-094457-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שד'  10.00, אצל המפרק,  19.6.2017, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המגינים 58, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליאס אבו סינה, מפרק

חוצה שרון בע"מ
)ח"פ 51-404962-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.5.2017, בשעה 17.00, במשרדי אלקטרה בע"מ, רח' 
ז'בוטינסקי 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נועה מזרחי, עו"ד, מפרקת  

מנדל ושות יבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ 51-078323-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.5.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' חוני המעגל 8, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

פישל מנדל, מפרק  

סנטר הוטל ארופה תל-אביב בע"מ
)ח"פ 51-371596-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' אלנבי 42,  ביום 7.5.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מאמוס רומאני, מפרק  
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פיק א סיטי בע"מ
)ח"פ 51-492712-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,2 לוין  רח'  המפרקת,  אצל   ,18.00 בשעה   ,25.5.2017 ביום  תתכנס 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

לאה מוזס, עו"ד, מפרקת  

כרם שמואלי בע"מ
)ח"פ 51-449173-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.5.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, כרם מהר"ל, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

רם שמואלי, מפרק  

אייצ'קינג בע"מ
)ח"פ 51-471701-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,4.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החשמונאים 107, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב פרצוב, עו"ד, מפרק  

שמיע אלברט בע"מ
)ח"פ 51-021523-9(

)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 
 ,3 לוטוס  רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,5.6.2017 ביום  תתכנס 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי קויפמן, מפרק  

טלסקופ ניהול תיקים )1994( בע"מ
)ח"פ 51-192118-1(

)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 16.5.2017, בשעה 13.00, אצל המפרקת, רח' תובל 30, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

לאה תגר, מפרקת  

אי סי טל טלסופט אקספורט )98( בע"מ
)ח"פ 51-269271-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
10.00, אצל המפרק, רח' אבא  21.5.2017, בשעה  תתכנס ביום 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  16, רמת  הלל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל פפר, עו"ד, מפרק  

אימרא דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-371583-9(

)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 
 ,3 ביום 22.5.2017, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' היצירה 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים שטסמן, מפרקת  

קומיוניפין בע"מ
)ח"פ 51-489370-0(

)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 
איזרדל  גינסבורג,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,23.5.2017 ביום  תתכנס 
ושות', עורכי דין, רח' רוטשילד 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז שפירא, עו"ד, מפרק  
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מרח'  אלטרס,  יהודית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ברנר 39, קריית אונו, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יהודית אלטרס, מפרקת

דוד מאיה ושות' )שימורים( בע"מ
)ח"פ 51-091708-1(

)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 5.7.2017, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' ברנר 39, 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אונו,  קריית 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודית אלטרס, מפרקת  

זומריך )1983( בע"מ
)ח"פ 51-096857-1(

)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 5.2.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  זומריך,  חי  עמי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העינב 27, ראשון לציון, 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.

עמי חי זומריך, מפרק

זומריך )1983( בע"מ
)ח"פ 51-096857-1(

)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 11.5.2017, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' העינב 27, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  לשם הגשת  לציון,  ראשון 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי חי זומריך, מפרק  

י.מ.ש. מעוף בע"מ
)ח"פ 51-325762-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דין אלרואי- עורכי  ביום 8.6.2017, בשעה 10.00, במשרד  תתכנס 

מנור-אנגלרד, רח' בר כוכבא 23, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב שרייבר, מפרק  

אילגיט בע"מ
)ח"פ 51-304620-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.3.2017, התקבלה 
אורן,  רן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
 ,03-5616060 טל'   ,6706710 תל–אביב-יפו   ,17 עמינדב  מרח' 

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.

רן אורן, עו"ד, מפרק

אילגיט בע"מ
)ח"פ 51-304620-1(

)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 7.6.2017, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' עמינדב 17, 
תל–אביב-יפו 6706710, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן אורן, עו"ד, מפרק  

דוד מאיה ושות' )שימורים( בע"מ
)ח"פ 51-091708-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.3.2017, התקבלה החלטה 
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דגל וסמל יצור ושווק )1995( בע"מ
)ח"פ 51-224702-4(

)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 15.5.2017, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בית הקרן, 
רח' תעש 10, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילי ברלב, רו"ח, מפרק  

קיוטייל בע"מ
)ח"פ 51-534771-4(

)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   ,12.00 בשעה   ,18.5.2017 ביום  תתכנס 
היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפי שפטר, עו"ד, מפרק  

בר-אל אקו גרין בע"מ
)ח"פ 51-453100-3(

)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 
הבוסתן  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,21.5.2017 ביום  תתכנס 
21/23, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה בר אל ברדה, מפרק  

יובנק חיתום וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-055159-1(

)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 29.5.2017, בשעה 9.00, במשרדי החברה, אצל הבנק 
אביב,  תל   ,42 רוטשילד  שד'  בע"מ,  לישראל  הראשון  הבינלאומי 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אביאל שטרנשוס, מפרק  

אדודה רכב בע"מ
)ח"פ 51-340869-0(

)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 9.5.2017, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' המסגר 10, 
כיצד התנהל  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  לוד, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

חן רז, עו"ד, מפרקת  

שוויט - שיווק מוצרים וטרינריים בע"מ
)ח"פ 51-234083-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.5.2017, בשעה 16.30, במשרד מרינברג בראון ושות', 
דוח  גן, לשם הגשת  רמת  רח' אבא הלל 14,  עוז,  בית  דין,  עורכי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתן שמעון, עו"ד, מפרק  

שפית מעבדות ביולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-148002-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

מסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 7.5.2017, בשעה 16.00, במשרד מרינברג בראון ושות', עורכי 
דין, בית עוז, רח' אבא הלל 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתן שמעון, עו"ד, מפרק  

דגל וסמל בע"מ
)ח"פ 51-148260-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.5.2017, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בית הקרן, 
רח' תעש 10, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילי ברלב, רו"ח, מפרק  
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י.ב.ג ארץ הקודש חברה כלכלית ליצוא בע"מ
)ח"פ 51-486354-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.6.2017, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' הנורית 30, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ינון מימון, עו"ד, מפרק  

מצבעת אורון בע"מ
)ח"פ 51-399286-7(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
18.12.2016, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,050-7226939 טל'  יהודה,  אור   ,6 המסגר  מרח'  בבייב,  הילל 

למפרק החברה.

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

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

 ,18.4.2017 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.

הילל בבייב, עו"ד, מפרק
בשל  בשנית  ומתפרסמת   7413 בי"פ  פורסמה  ההודעה  הערה: 

טעות דפוס.

טראפיק מדיה שיווק בע"מ
)ח"פ 51-425531-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תמר מורן, מרח' דיסנצ'יק 7, תל אביב, טל' 5612692-052, 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.

לישלב הפקות ותוכן 2014 בע"מ
)ח"פ 51-510529-4(

)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 
 ,7 רח' הארד  ביום 31.5.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אומר לובושיץ, עו"ד, מפרק  

שירה אנרגיה מתחדשת בע"מ
)ח"פ 51-446164-9(

)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 
 ,27 ביום 6.6.2017, בשעה 13.00, במשרדי המפרק, רח' משכית 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבישי גדסי, רו"ח, מפרק  

אריה ויאיר גובר מרפאת שיניים בע"מ
)ח"פ 51-425456-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
 ,27 ביום 6.6.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' משכית 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבישי גדסי, רו"ח, מפרק  

צבי שלו בע"מ
)ח"פ 51-162758-0(

)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 22.6.2017, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' פינסקר 20, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ינון מימון, עו"ד, מפרק  
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גרין ווילה - אירועי יוקרה בע"מ
)ח"פ 51-489008-6(

)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   ,13.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד מימון אביטן, מרח' ז'בוטינסקי 7, קומה 53, רמת גן, טל' 

7267400-03, 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.

 ,17.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מימון אביטן, עו"ד, מפרק

חייט בן דרור בע"מ
)ח"פ 51-476379-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,2.2.2017 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 
אסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,050-3439396 3600100, טל'  84, נופית  בן דרור, מרח' איתנים 

למפרק החברה.

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

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

 ,16.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף בן דרור, מפרק  

ב. השחר יזמות ובנייה בע"מ
)ח"פ 51-363687-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

 ,16.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

תמר מורן, עו"ד, מפרקת

מ.ל.א קול ותאורה בע"מ
)ח"פ 51-518858-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מימון אביטן, מרח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן, טל' 

7267400-03, 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.

 ,17.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מימון אביטן, עו"ד, מפרק

שרדסקופ בע"מ
)ח"פ 51-439281-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מימון אביטן, מרח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן, טל' 

7267400-03, 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.

 ,17.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מימון אביטן, עו"ד, מפרק
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 ,16.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדי המפרק, רח' לח"י 25, בני ברק, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

עמוס שחר, מפרק

דלי שוס בע"מ
)ח"פ 51-539108-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן אלבז, 

מרח' הירשנברג 4, תל אביב, טל' 058-7990450, למפרק החברה.

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

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

 ,16.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,8.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן אלבז, מפרק

אנרג'טיקס מגנט טרפי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-368990-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  גן,  רמת  ספורט,  גיבור  בית   ,7 בגין  מנחם  מרח'  קהת,  יניב 

03-6966684, 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.

 ,19.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב קהת, עו"ד, מפרק

החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.1.017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם שמגר, 
מרח' לילינבלום 44, תל אביב, טל' 050-5242176, למפרק החברה.

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

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

 ,11.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רם שמגר, עו"ד, מפרק

מתי לוי סוכנות לביטוח )2006( בע"מ
)ח"פ 51-379365-3(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתתיהו לוי, מרח' 

פייר קניג 28, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

 ,15.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתתיהו לוי, מפרק

דפנה וענת תיווך יזום והשקעות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-207332-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס 
שחר, מרח' הגלים 10, רעננה 4359610, טל' 03-5780906, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
טל'  רחובות,   ,15130 ת"ד   ,12 בנימין  מרח'  פרטוש,  חיים  עו"ד, 

08-6811109, למפרק החברה.

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

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

 ,20.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים פרטוש, עו"ד, מפרק

פ.ר אוורורה בע"מ
)ח"פ 51-485952-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,5020000 דגן  בית   ,86 ת"ד   ,5 בגין  מנחם  מרח'  כץ,  עמרי 

03-9775533, למפרק החברה.

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

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

 ,21.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמרי כץ, עו"ד, מפרק

דודו אלוף הפרי והירק בע"מ
)ח"פ 51-463383-3(

)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   ,21.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,21911 כרמיאל   ,291 ת"ד   ,3/1 הגליל  מרח'  ג'יריס,  נאדר 

04-8113845, למפרק החברה.

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

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

 ,23.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדו של המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 

אפרים מאיר ושות' משרד רואי חשבון
)ח"פ 51-445463-6(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים סיני, מרח' 
כנפרי נשרים 13, ירושלים, גבעת שאול, טל' 02-9019015, 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.

 ,19.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרים סיני, מפרק

א.א. יורוקלאס בע"מ
)ח"פ 51-360759-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלקסיי 
גרינברגר, מרח' הר רמון 3, באר שבע, טל' 050-5406279, למפרק 

החברה.

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

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

 ,20.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד יובל ג'משיד, רח' פרנקפורט 13, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אלקסיי גרינברגר, מפרק

גל-דן י.ק. בע"מ
)ח"פ 51-278000-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,19.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
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סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאדר ג'יריס, עו"ד, מפרק

מאכז הבשר הגדול מ.א. בע"מ
)ח"פ 51-456143-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,21911 כרמיאל   ,291 ת"ד   ,3/1 הגליל  מרח'  ג'יריס,  נאדר 

04-8113845, למפרק החברה.

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

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

 ,23.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדו של המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאדר ג'יריס, עו"ד, מפרק

י.ש.א.א.ש בע"מ
)ח"פ 51-291893-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6252000 טל'  אביב,  תל   ,96 אלון  יגאל  מרח'  רויכמן,  יערה 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23.7.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יערה רויכמן, עו"ד, מפרקת

היי-קרים בע"מ
)ח"פ 51-271813-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

התקבלה   ,20.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,47400 רמת השרון   ,26 אורבוך  מרח' הרב  רינת שמילוביץ, 

052-5504124, 03-7521836, 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.

 ,23.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל רו"ח דוד גור, רח' בגין 7, רמת גן 5268102, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

רינת שמילוביץ, מפרקת

מלוב מפעל לעיבוד בשר 2003 בע"מ
)ח"פ 51-344367-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,052-4202102 טל'  חיפה,   ,117 איינשטיין  מרח'  שרון,  עליזה 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.7.2017, בשעה 
17.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עליזה שרון, מפרקת

וויב סאט
)ח"פ 51-373311-3(

)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   ,20.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אביאל שטרן, מרח' חסן שוקרי 2, חיפה, טל' 04-8641861, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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 ,24.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביאל שטרן, עו"ד, מפרק

קלברסאם )א.מ.( בע"מ
)ח"פ 51-445817-3(

)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   ,23.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלעזר יפרח, מרח' עמינדב 14, תל אביב, 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.

 ,30.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעזר יפרח, מפרק

מאי אביב סחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-291728-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,052-3629911 טל'   ,3711102 חנה  פרדס   ,1231 נבר, מת"ד  אמנון 

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.

 ,30.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 20.00, בקפה לנדור, רח' השריג 2, בנימינה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון נבר, מפרק

קפה מטודלה שירותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-482684-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.3.2017, התקבלה החלטה 
זוהר, מרח'  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי 

ההסתדרות 9, גבעתיים, טל' 050-3039090, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2017, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי זוהר, מפרק

סוויטשי בע"מ
)ח"פ 51-457546-3(

)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   ,14.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6541001 טל'  אביב,  תל   ,76 גבירול  אבן  מרח'  מלמד,  אמנון 

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.

 ,14.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון מלמד, עו"ד, מפרק

גו פיטנס בע"מ
)ח"פ 51-462209-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
טל'  לציון,  ראשון   ,9/10 בשארי  ויוסף  סעדיה  מרח'  מאוני,  דני 

050-7591162, למפרק החברה.

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

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

 ,15.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ים,  ירושלים 38ג, בת  רח'  בשעה 17.00, אצל עו"ד שלמה אגמי, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דני מאוני, מפרק

ש. עפרוני בע"מ
)ח"פ 51-382472-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אייל בורנשטיין, מרח' תובל 32, רמת גן, טל' 03-5757112, למפרק 

החברה.

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

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

 ,16.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל בורנשטיין, עו"ד, מפרק

מ.ב. נדל"ן פ.ל.א. בע"מ
)ח"פ 51-554581-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הדס 
 ,03-6134401 טל'  גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  מרח'  גרשטיין, 

למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.8.2017, בשעה 
11.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הדס גרשטיין, מפרקת

די. אס יזמות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-475191-6(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.12.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דור שיטרית, מרח' 

וולפסון 20, ראשון לציון, טל' 054-7845822, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דור שיטרית, מפרק

אמריקה סנטר תיירות ונופש בע"מ
)ח"פ 51-222142-5(

)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 1.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם הירשלר, 

מרח' תרע"ד 13, רמת גן, טל' 052-5442354, למפרק החברה.

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

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

 ,11.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, 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.

יורם הירשלר, מפרק
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וידואית בע"מ
)ח"פ 51-530609-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי רבינו, מרח' 

סירני 2, חולון, טל' 052-6282920, 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.

 ,10.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי רבינו, מפרק

אנונימי טכנולוגיות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-519227-6(

)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   ,6.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רן  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
מזרחי, אצל בא כוח, עו"ד גיל מזרחי נמרוד, משרד עורכי דין, 

רח' לינקולן 20, תל אביב, טל' 054-5234055, למפרק החברה.

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

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

 ,12.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל עו"ד גיל מזרחי, 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.

רן מזרחי, מפרק

ס.ב. פאני החזקות בע"מ
)ח"פ 51-298287-7(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 14.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פני בר אדון, מרח' 

שמעון בן צבי 2, גבעתיים, טל' 050-5442711, 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.

 ,13.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פני בר אדון, מפרקת

לירן יעקובי בע"מ
)ח"פ 51-525095-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יואל קינן, מרח' יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 03-5041647, למפרק 

החברה.

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

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

 ,20.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

ויקטוריה גרופ בע"מ
)ח"פ 51-215378-4(

)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  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,19.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,2805606 קריית אתא   ,4 פולד  בוריס שילמן, מרח' ברכה 

052-4099915, למפרק החברה.

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

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

 ,20.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בוריס שילמן, מפרק
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טרדקס אינטרנשונל אנטרפרייז בע"מ
)ח"פ 51-350415-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,9446730 ירושלים   ,46 ירמיהו  מרח'  מנדלסון,  דב  יצחק 

052-7647131, למפרק החברה.

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

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

 ,15.8.2017 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.

יצחק דב מנדלסון, מפרק

ד.ו. הדרכה ייעוץ ופיתוח ארגוני בע"מ
)ח"פ 51-179801-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,03-5326708 טל'   ,5440202 גבעת שמואל   ,2 מרח' התמר  וולקן, 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן וולקן, מפרק

י. חי הנדסה ומבנים בע"מ
)ח"פ 51-363776-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

התקבלה   ,22.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
ישעיהו חי, מרח' דב גרונר 18, נתניה, טל' 09-8616107, למפרק 

החברה.

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

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

 ,12.9.2017 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.

ישעיהו חי, מפרק

סקיורקום בע"מ
)ח"פ 51-462619-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אביב  תל   ,33111 ת"ד   ,6 קומה   ,4 ברקוביץ  מרח'  שני,  ארתור 

6133002, טל' 03-6935333, למפרק החברה.

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

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

 ,21.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארתור שני, עו"ד, מפרק

סטארס השקעות ופיננסים בע"מ
)ח"פ 51-450460-4(

)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 20.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי פליסיאן, מרח' 

סורא 10, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,25.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
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בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגי פליסיאן, מפרק

סניור תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-446156-5(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,8.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שלמה סניור, מרח' ה' באייר 79, ראש העין, טל' 050-5266265, 

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.

 ,10.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דרך  רח'  דין,  עורכי  משרד  קולמן-אלישע,  אצל   ,11.00 בשעה 
רמתיים 40, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה סניור, מפרק

ש. ושדי קבלנים בע"מ
)ח"פ 51-262053-5(

)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 9.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון ושדי, מרח' 

העצמאות 114, קריית אתא, טל' 04-8456726, 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.

 ,10.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל עו"ד ערן אלוני, רח' מעלה השחרור 15, חיפה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

שמעון ושדי, מפרק

לארא הנדסת חשמל )2000( בע"מ
)ח"פ 51-290024-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
איגור מוגילבסקי, מרח' אנדה עמיר 43, באר שבע 8464842, טל' 

053-7789522, למפרק החברה.

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

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

 ,12.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איגור מוגילבסקי, מפרק

ד.ב.ע ספורט בע"מ
)ח"פ 51-551783-7(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל בן עמרם, 

מרח' הזמיר 3, תל מונד, טל' 052-8248815, 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.

 ,13.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד אמיר זולטי, Yingke ישראל-איל חיאט, 
רמת  שנייה,  קומה   ,B כניסה   ,32 הברזל  רח'  ושות',  נייגר  זולטי 
החייל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל בן עמרם, מפרק

סטרלינג ספנות בע"מ
)ח"פ 51-446098-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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 ,22.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי ירמיהו, מפרק

גיפט פור יו בע"מ
)ח"פ 51-371794-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 26.2.2017, התקבלה החלטה 
אלמוג,  אסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
מרח' גיבורי ישראל 24, ת"ד 2587, נתניה, טל' 09-8822207, 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.

 ,26.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף אלמוג, מפרק

מרחבים סל בע"מ
)ח"פ 51-374963-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידית 
למפרקת   ,050-5369369 טל'  רעננה,   ,18 לוטוס  מרח'  יובל,  קורן 

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.

 ,30.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל גסר רשפי ושות', רח' אחוזה 142, רעננה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עידית קורן יובל, מפרקת

התקבלה   ,8.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
חניטל טרבלסי, מרח' הרב צבאן 52/12, נתיבות, טל' 054-5565093, 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18.7.2017, בשעה 
18.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חניטל טרבלסי, עו"ד, מפרקת

ס. נאוה תכשיטים בע"מ
)ח"פ 51-320394-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
נאוה סלמה, מרח' הדולפין 13, ראשון לציון, טל' 052-4285178, 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.7.2017, בשעה 
10.00, אצל משרד עו"ד ערן ברד, רח' שאול המלך 35, קומה 8, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

נאוה סלמה, מפרקת

אם בי נאדיה בע"מ
)ח"פ 51-195117-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 22.2.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי ירמיהו, 

מרח' בית אלפא 2, תל אביב, טל' 03-5616257, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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התקבלה   ,8.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אירית שנקר, מרח' ענבר 27, ת"ד 4055, קיסריה 3088900, טל' 

054-4999555, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.9.2017, בשעה 
17.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירית שנקר, מפרקת

טופולסקי ש.מ. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-331632-3(

)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 9.2.2016, התקבלה החלטה 
אביטן,  שלומי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ישי, טל' 04-8665022, פקס'  2, ת"ד 2343, רמת   מרח' הצפצפה 

04-8665026, 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.

שלומי אביטן, עו"ד, מפרק

אובליקור בע"מ
)ח"פ 51-290269-3(

)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 26.1.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  הילה שמש,  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
החשמונאים 100, תל אביב, טל' 03-5628181, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

הילה שמש, עו"ד, מפרקת

מרכז ערין הרפואי בע"מ
)ח"פ 51-345433-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אבראהים מסארווה, מת"ד 424, טייבה 40400, טל' 050-7984529, 

למפרק החברה.

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

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

 ,11.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד אסלאם חג יחיא, העיר העתיקה, טייבה 
40400, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אבראהים מסארווה, מפרק

ברום )ב.מ.( שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-390814-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אליה לביא, מרח' בגין 44, תל אביב, טל' 03-5374721, למפרק 

החברה.

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

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

 ,16.8.2017 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.

אליה לביא, מפרק

מיסעדעת בע"מ
)ח"פ 51-413601-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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דיפלייט בע"מ
)ח"פ 51-323244-7(

)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 27.2.2017, התקבלה החלטה 
קמיל  מרח'  גץ,  מנשה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הויסמנס 41, חיפה, 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.

מנשה גץ, מפרק

ויש שירותי כביסה בע"מ
)ח"פ 51-373856-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסנת שורץ-קרשברג, 

מרח' יציאת אירופה 67, הרצליה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אסנת שורץ-קרשברג, עו"ד, מפרקת

חאס שיווק בע"מ
)ח"פ 51-129373-0(

)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 5.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי גבריאל, מרח' גד 

מנלה 1, נתניה, טל' 07-22223503, 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.

אלי גבריאל, עו"ד, מפרק

פרופ. איי. טי. מחשוב בע"מ
)ח"פ 51-512164-8(

)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 15.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תמיר אינגביר, מרח' 

שד' יהודית 8, תל אביב, טל' 03-6915656, 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.

תמיר אינגביר, עו"ד, מפרק

מדיקל פרפקשן בע"מ
)ח"פ 51-418550-3(

)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 22.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי בן–דוד, מרח' חטיבת 

אלכסנדרוני 9/45, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוטי בן–דוד, מפרק

א.ל.י.ה סחר בע"מ
)ח"פ 51-395875-1(

)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 24.2.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  ח'ורי,  עו"ד שאדי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פאולוס השישי, ת"ד 10666, נצרת, 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.

שאדי ח'ורי, עו"ד, מפרק
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תבליני הנגב - ישראל בע"מ
)ח"פ 51-177320-2(

)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 7.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר )מאיר( לוין, מקיבוץ 

דביר 8533000, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר )מאיר( לוין, מפרק

באר 148 בע"מ
)ח"פ 51-518454-7(

)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 12.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי אלוש, מרח' יוסף חכמי 

18, ירושלים, 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.

רמי אלוש, מפרק

איי ספייד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-409121-4(

)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 13.3.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  סובג,  אלעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,04-6015824 פקס'   ,04-7704030 טל'  כרמיאל,  48ב,  החרושת 

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.

אלעד סובג, עו"ד, מפרק

ישראסוניק בע"מ
)ח"פ 51-353970-0(

)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 5.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קריסטיאן ג'ק אמסלם, אצל 
עו"ד אילן דהן, מרח' בן יהודה 34, קומה 15, ירושלים, 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.

קריסטיאן ג'ק אמסלם, מפרק

פנטק ביוטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-237086-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.3.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  אדלר,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
משה לוי 16, קומה א', ראשון ציון, טל' 052-526722, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל אדלר, עו"ד, מפרקת

חמלוג - מאכלים תימניים בע"מ
)ח"פ 51-185261-8(

)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 
7.3.2017, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים חממי, מרח' 

השושנים 29, חדרה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נסים חממי, מפרק
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מיבינפיק בע"מ
)ח"פ 51-138896-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.3.2017, התקבלה החלטה 
זינגר, מרח' שמריהו  לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן 

לוין 9, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נתן זינגר, מפרק

מרצ'יקו בע"מ
)ח"פ 51-546173-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.3.2017, התקבלה החלטה 
למפרק  פלקוביץ  אלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הדין  עורכי  משרד  הירש-פלק,  ניצן  עו"ד  לידי  זו,  הודעה 

הירש-פלק ושות', בית רובינשטיין, רח' לינקולן 20, תל אביב.

אלעד פלקוביץ, מפרק

חברה קבלנות האחים אהרן בע"מ
)ח"פ 51-023855-3(

)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 19.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלום אהרון, מרח' 

קלמר 7, תל אביב 67225, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלום אהרון, עו"ד, מפרק

ארימקס בע"מ
)ח"פ 51-332608-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יליזבטה אניסימוב, מרח' 

נחל דליה 12, מודיעין, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יליזבטה אניסימוב, מפרקת

פלומדיק )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-339324-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.3.2017, התקבלה החלטה 
למפרק  ינושבסקי,  אילן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, לידי עו"ד גיא גורדון, , משרד גרוס, קלינהדלר, חודק, 
הלוי, גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, תל אביב.

אילן ינושבסקי, מפרק

יו-בי-אס שירותי עסקים מאוחדים בע"מ
)ח"פ 51-179841-5(

)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 13.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל צור, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
רח'  ושות',  צור  הדין  עורכי  החברה,   ב"כ  למשרד  זו,  הודעה 

מנחם בגין 7, בית גיבור-ספורט, רמת גן.

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

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

משה ליכט, מפרק

ג'י.טי.אל שירותי ניהול פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-282513-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה ליכט, מרח' יוסף נקר 42, 

פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה ליכט, מפרק

הרשקוביץ הובלות בטון בע"מ
)ח"פ 51-263953-5(

)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 10.1.2017, התקבלה החלטה 
ברילנשטיין,  ליעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' המגינים 7, 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.

ליעד ברילנשטיין, עו"ד, מפרק

סנדוק אלקודס לילתעלים בע"מ
)ח"פ 51-388787-7(

)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 27.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נסראת דכוור, מרח' 

ינאי 6, טל' 02-6278911, 052-4561693, 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.

נסראת דכוור, עו"ד, מפרק

ל.ג' דיזין בע"מ
)ח"פ 51-458312-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר המאירי, מרח' 

כצנלסון 30, ראשון לציון 75211, למפרק החברה.

מאיר המאירי, עו"ד, מפרק

פוקט מד בע"מ
)ח"פ 51-501796-0(

)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 1.12.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  לוריא,  אלכסנדר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הברוש 40, נווה ימין, הרצליה, למפרק החברה.

אלכסנדר לוריא, מפרק

לארה מרכז לרפואה אסתטית 2015 בע"מ
)ח"פ 51-534496-8(

)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 1.12.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח זיאד אבו חבלה, מרח' 

זמר, טל' 09-8945907, 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.

זיאד אבו חבלה, רו"ח, מפרק

גיל נועה נכסים בע"מ
)ח"פ 51-261119-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,15.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה ליכט, מרח' יוסף נקר 42, 

פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.
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החלטה  התקבלה   ,22.8.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 

את מינויו של המפרק.
עמית בן גל, עו"ד  
בא כוח המפרק

קידר נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-516319-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 
28.2.2017, הוחלט פה אחד על ביטול והפסקת הפירוק מרצון של 

החברה וכן על הסרת מינוי המפרק שמונה לשם כך.

גל שלגי, עו"ד
בא כוח החברה

יורוקום מדיה-נט אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-370153-2(

הודעה על השעיית הליך פירוק מרצון

בהמשך לאסיפת הנושים אשר התקיימה ביום 28.2.2017, 
זה הוחלט להשהות את הליך  כי בשלב  בזה הודעה  נמסרת 

פירוק החברה. אסיפה נוספת תזומן בהמשך.
עמי ברלב, עו"ד  
בא כוח החברה

די. קי. איי אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-344940-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
של  המניות  בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983, 

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל בה מתקיים 

הדיון
שעת 
הדיון

בן זכאי 4, אפרים מזרחי
ירושלים

11:00ירושלים39955213720/06/201712/09/2017ירושלים

10:00ירושלים39934812319/06/201712/09/2017ירושליםאל ארמן, ירושליםיוסף אמרזיאן

10:00בתל אביב019962710718/06/201728/11/2017תל אביבפוריידיסדאר אלחג' הבה

הילה אהרונוביץ 
)פרץ(

 העצמאות 40,
יבנה

11:00בתל אביב019601858819/06/201728/11/2017תל אביב

אחינועם 10, טובה הניג
ירושלים

11:00בתל אביב019684334420/06/201718/10/2017תל אביב

מעגל הגפן 67, יצחק בן שבת
ירוחם

9:00בתל אביב019880140125/06/201705/12/2017תל אביב

 הנשיא 55,ליאת כנפו
קריית אונו

10:00בתל אביב019793907925/06/201730/11/2017תל אביב

מבוא דביר 7, חיים גבאי
קריית גת

9:00בתל אביב019852207425/06/201730/11/2017תל אביב

ואלרי 
סבידזינסקי

9:00בתל אביב019690134726/06/201713/09/2017תל אביבהארז 7, אריאל

13:00בתל אביב019875310626/06/201718/10/2017תל אביבדרדר 8, אילתיוני נג'ר

11:00בתל אביב019862501825/12/201602/07/2017תל אביבביאליק 160, חולוןעמוס ירמיהו

 מנדלסון 6,רן ליברמן
פתח תקווה

9:00בתל אביב019987910021/05/201718/10/2017תל אביב

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




