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הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק( ולנוהל שקבעה ועדת 
השירות ביום י"א בחשוון התשע"ג )27 באוקטובר 2012( למתן 
11.98 לתקשי"ר,  זמניות כמפורט בסעיף  פטור ממכרז למשרות 
הוראת סעיף 19 לחוק לא תחול על משרות של עובדי היחידה 
הבינוי  במשרד  השומרון  וצפון  עזה  חבל  במפוני  לטיפול 
והשיכון, לתקופה של שנה ממועד החלטת הממשלה שניתנה 

ביום א' באייר התשע"ד )1 במאי 2014(.

בהתאם  מועמדים,  ובחירת  מיון  בהליך  מותנה  הפטור 
לקבוע בפסקה 11.983 לתקשי"ר לעניין איוש משרות זמניות.

ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(
)חמ 3-274(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                                       

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק( ולהצעת ועדת שירות 
המדינה )להלן - ועדת השירות( בהחלטתה מיום ט"ז באדר ב' 
התשע"ד )18 במרס 2014(, החליטה הממשלה לפטור את משרת 
מחובת  המדינה  שירות  בנציבות  הבכיר  הסגל  מינהל  מנהל 
המכרז הפומבי לפי סעיף 19 לחוק, בהתאם לעקרונות שנקבעו 
בתשרי  ד'  מיום   345 מס'  הממשלה  להחלטת  4)א()2(  בסעיף 
מיום   541 מס'  והחלטת הממשלה   )1999 )4 בספטמבר  התש"ס 

כ"ג בתשרי התשס"ג )29 בספטמבר 2002(.

לאיתור  ועדה  באמצעות  יהיה  זו  למשרה  המינוי  הליך 
הממשלה  החלטות  לפי  שנקבע  לנוהל  בהתאם  מועמדים, 

דלעיל. להלן פירוט הרכב ועדת האיתור:

נציב שירות המדינה - יושב ראש הוועדה;  )1(

או מנהל כללי  המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה   )2(
אחר שייקבע על ידו;

נציג ציבור, חבר ועדת השירות, שייבחר על ידי ועדת השירות;  )3(

נציג ציבור בעל ידע וניסיון בתחום העיסוק, שימונה על   )4(
ידי נציב שירות המדינה בהתייעצות עם ועדת השירות;

נציג היועץ המשפטי לממשלה.  )5(

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-274(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                                       

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

הודעה על הארכת מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל
לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

מינויו  את  להאריך  החליטה  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
במועצת  לישראל,  קיימת  קרן  נציג  לחבר1,  שטנצלר  אפי  של 

מקרקעי  רשות  לחוק  4א)א(  לסעיף  בהתאם  ישראל,  מקרקעי 
ישראל, התש"ך-21960.

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-4356(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                                       

ס"ח, התש"ך, עמ' 57.  2

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

בתי  לחוק  ו–10)ב(  10)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית 
המשפט העליון, אני ממנה בזה את שלומית יעקובוביץ, שופטת 
של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, 
תל–אביב-יפו,  המחוזי  המשפט  בית  כשופטת  בפועל  לכהונה 
מיום ו' בניסן התשע"ד )6 באפריל 2014( עד יום כ"ו באדר ב' 

התשע"ו )5 באפריל 2016(.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-64-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה 
שלום,  משפט  בית  של  שופטת  יעקובוביץ,  שלומית  את  בזה 
לרשמת של בית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, מיום ו' בניסן 

התשע"ד )6 באפריל 2014(.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-60-ה1(

אשר גרוניס  
נשיא בית המשפט העליון                                       

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

מינוי מזכירת הוועדה למינוי קאדים
לפי כללי הקאדים )סדרי דיון ועבודה של הוועדה למינוי קאדים(

דיון  )סדרי  הקאדים  לכללי   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועבודה של הוועדה למינוי קאדים(, התשנ"ו-11996, אני ממנה 
את עורכת הדין ניבאל חסנין, למזכירת ועדת המינויים במקומו 

של עורך הדין אדם אבזק2.

כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014(
)חמ 3-260-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

ס"ח התשנ"ו, עמ' 433; התשס"ח, עמ' 240.  1

י"פ התשע"א, עמ' 3522.  2                                      
י"פ התשס"ח, עמ' 3850.  1
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מינוי בתי דין לעררים
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, ולפי חוק בתי דין 

מינהליים, התשנ"ב-1992

לישראל,  הכניסה  לחוק  13כג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
דין  בתי  לחוק   5 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952 
מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה כל אחד מהרשומים מטה 

לבית דין לעררים של דן יחיד לפי החוק:

שרה בן שאול-ויס

דותן ברגמן

באפי תם-גבאי.

תוקף המינוי חמש שנים, מיום ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 
.)2014

כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(
)חמ 3-284-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

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

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מינוי בית דין לעררים
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, ולפי חוק בתי דין 

מינהליים, התשנ"ב-1992

לישראל,  הכניסה  לחוק  13כג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
דין  בתי  לחוק   5 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952 
מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את אלעד אזר, לבית דין 

לעררים של דן יחיד לפי החוק.

תחילתו של המינוי ביום תחילתו של חוק הכניסה לישראל 
)תיקון מס' 22(, התשע"א-32011.

י"ז בכסלו התשע"ד )20 בנובמבר 2013(
)חמ 3-284-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

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

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

ס"ח התשע"א, עמ' 1068.  3

מינוי מבקרי נוטריונים
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

הנוטריונים,  לחוק  33)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
למבקרי  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשל"ו-11976, 

הנוטריונים2, למעט לעניין המחוז המופיע לצד שמם3:

אברהם חורש - במחוז תל אביב

שלום - במחוז ירושלים

עטרה מירב-ברגר - במחוז חיפה

אורן גלעדי - במחוז ירושלים

סלים קובטי - במחוז הצפון.

                                     
ס"ח התשל"ו, עמ' 196.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3408; התשע"ג, עמ' 3456.  2

לפי החלוקה למחוזות שבסעיף 12 לחוק לשכת עורכי הדין,  3 

    התשכ"א-1961.

תוקף המינוי עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(.

י"א בסיוון התשע"ד )9 ביוני 2014(
)חמ 3-165-ה3(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

מינוי
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

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

המשפט שלהלן לאמת חתימת נוטריון:

שירה חלא

ורד דהאן

משמשות  המינוי  מקבלות  עוד  כל  זה  מינוי  של  תוקפו 
בתפקידן במערכת בתי המשפט.

כ"ד באדר ב' התשע"ד )26 במרס 2014(
)חמ 3-165-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

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

מינוי יושב ראש לוועדת ההשגות
לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב()1( להחלטת מועצת מקרקעי 
במרס   12( התשס"ט  באדר  ט"ז  מיום   ,1181 שמספרה  ישראל 
הכשיר  המדינה  עובד  חסדיאל1,  יאיר  את  ממנה  אני   ,)2009
להיות שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת השגות 

לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשנתיים וכל עוד המתמנה משמש בתפקידו 
כעובד המדינה.

ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(
)חמ 3-719-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

י"פ התשע"ב, עמ' 4650.  1

מינוי יושב ראש למועצה לאיתור מועמדים
לפי חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ד()1( לחוק המועצה הישראלית 
לצרכנות, התשס"ח-12008, ובהסכמת שר הכלכלה, אני ממנה 
המחוזי,  המשפט  בית  של  )בדימוס(  שופט  קמא2,  עזרא  את 

ליושב ראש הוועדה לאיתור מועמדים שלפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ג בניסן התשע"ד )13 באפריל 2014(
)חמ 3-3930(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

ס"ח התשס"ח, עמ' 841.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 2924.  2
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מינוי ממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה 
בוועדות מקומיות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18)ב()1( ו–48א לחוק התכנון 
כממלא  נצר,  עודד  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
מקומה של נציגתי בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה האלה: 
בני שמעון, עומר, להבים, מיתר,  דימונה, אופקים,  באר שבע, 

ועדה מרחבית הנגב המזרחי, ועדה מרחבית הנגב המערבי.

תוקף המינוי כל עוד עודד נצר משמש בתפקידו במשרד 
להגנת הסביבה.

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-7-ה3(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה                                       

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התש"ן, עמ' 168;   1 

    התשנ"ח, עמ' 450.

מינוי ממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה 
בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה במחוז חיפה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18)ב()1( ו–48א לחוק התכנון 
המשרד  עובד  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
להגנת הסביבה מיכאל ברויאר, לממלא מקום נציגיי בוועדות 
זבולון, חדרה, חוף הכרמל, פרדס–  ולבנייה  המקומיות לתכנון 
ובוועדות  וחיפה  אתא  קרית  מנשה-אלונה,  חנה-כרכור, 
המרחביות שומרון, רכס הכרמל, מורדון הכרמל, עירון, קריות 

וחריש.

המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד הממונה משמש בתפקידו 
במשרד להגנת הסביבה.

י"א בניסן התשע"ד )9 ביוני 2014(
)חמ 3-7-ה3(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה                                       

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התש"ן, עמ' 168;   1 

    התשנ"ה, עמ' 450.

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

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עוזרי,  רוני  ד"ר  את  ממנה  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
רופא וטרינר, למנהל השירותים הווטרינריים מיום כ"ה באייר 
ביוני   5( בסיוון התשע"ד  ז'  יום  עד   )2014 במאי   25( התשע"ד 

.)2014

כ"ב באייר התשע"ד )22 במאי 2014(
)חמ 3-1469-ה1(

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                                       

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

מינוי אדם שיהיו נתונים לו הסמכויות והתפקידים 
של קצין מחוז

לפי חוק העברת סמכויות )ממונים על מחוזות וקציני מחוז(, 
התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק העברת סמכויות )ממונים 
על מחוזות וקציני מחוז(, התשכ"ד-11964, אני ממנה את שרית 
נפתלי, עובדת משרד הכלכלה )להלן - המשרד(, לאדם שיהיו 
לפי  מחוז  לקצין  שנתייחדו  והתפקידים  הסמכויות  לו  נתונים 

פקודת האגודות השיתופיות2.

סיום  עם  שימוש  בו  ייעשה  ולא  מאליו  יפקע  זה  מינוי 
עבודתה של שרית נפתלי באגף לאיגוד שיתופי שבמשרד.

כ' באלול התשע"ג )26 באוגוסט 2013(
)חמ 3-1219(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                                       

ס"ח התשכ"ד, עמ' 80; התשל"ג, עמ' 49.  1

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336.  2

שינוי מינוי עובדות ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 187)ב( ו–187)ב1( לחוק סדר הדין 
הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, אני משנה את מינויה 
של שלומית זיבר2, כך שבמקום "שלומית זיבר" יבוא "שלומית 

אביב".

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-2759(

מאיר כהן  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשנ"ה, עמ' 152.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 1558.  2

חידוש הכרה במוסד רפואי
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

העונשין,  לחוק   312 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העונשין  לתקנות   7 ותקנה  החוק(,   - )להלן  התשל"ז-11977 
ההכרה  את  מחדשת  אני  התשל"ח-21978,  היריון(,  )הפסקת 
במרפאת "מדילי", רח' יהודה הלוי 36, רחובות3, כמוסד רפואי 
החוק,  של  י'  בפרק  ב'  סימן  לפי  היריון  הפסקת  ביצוע  לעניין 

לתקופה של שלוש שנים.

כ"ו באייר התשע"ד )26 במאי 2014(
)חמ 3-167-ה1(

יעל גרמן  
שרת הבריאות                                       

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  1

ק"ת התשל"ח, עמ' 1432.  2

י"פ התשע"א, עמ' 5165.  3
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המפורטות  הציון  נקודות  בין  המצוי  המחצבה  ששטח  מודיע 
למטה, טעון שיקום:

שם המחצבה
נקודות ציון התוחמות 
בעלותאת השטח הטעון שיקום

181700/547707מחצבת משאבי שדה

181762/547757

181852/547761

181906/547736

182042/547606

182109/547465

182010/547340

181935/547278

181879/547255

181836/547253

181726/547264

181652/547279

181536/547321

רמ"י

י"ח באייר התשע"ד )18 במאי 2014(
)חמ 3-567-ה1(

שארבל שחאדה  
המפקח על המכרות  

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המחוזי  המשפט  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
י"א  ביום  בירושלים, בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים 
)11 בפברואר 2014(, בתיקי עמל"ע -36478 באדר א' התשע"ד 

בניטה,  מוטי  על  להטיל  החליט   ,5885-01-14 ועמל"ע   12-13
39093, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת  רישיון מס' 

הדין לתקופה של 54 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014( עד 
יום כ"ב בכסלו התשע"ט )30 בנובמבר 2018(.

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום כ"א באדר ב' 
התשע"ד )23 במרס 2014(, בתיק בד"מ 001/2012, החליט להטיל 
השעיה  של  עונש   ,20637 מס'  רישיון  שטרצר,  אלון  עו"ד  על 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שבע שנים.

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

הסמכה והרשאה
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

להלן,  א'  בטור  המפורטים  הסעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  ומסמיך,  אני מרשה  לצדם,  ב'  בטור  של החיקוק המפורט 

העניין, את מענית איכילוב, בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדו:

טור א'
הסעיף

טור ב'
החיקוק

טור ג'
הסמכויות

חוק החומרים המסוכנים, 5)ח(
התשנ"ג-11993 )להלן - החוק(

סמכות בדיקת 
פנקסי רעלים

סמכות ביקורתהחוק16

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ד' באייר התשע"ד )4 במאי 2014(
)חמ 3-2462(

יצחק בן–דוד  
הממונה                                       

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשנ"ז, עמ' 143.  1

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים
לפי פקודת המדידות

אני מודיע לפי סעיף 3)3( לפקודת המדידות1, שנתתי רישיון 
לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:

תאריך מתן הרישיוןהשםמס' הרישיון

כ"ו באייר התשע"ד עיסא אטרש1391
)26 במאי 2014(

כ"ו באייר התשע"ד חוסיין נסר אלדין1392
)26 במאי 2014(

כ"ו באייר התשע"ד צ'ימה אונייאולו1393
)26 במאי 2014(

כ"ו באייר התשע"ד חאתם חלבי1394
)26 במאי 2014(

כ"ו באייר התשע"ד מיכאל של שלומי1395
)26 במאי 2014(

כ"ו באייר התשע"ד עלי צרצור1396
)26 במאי 2014(

כ"ט באייר התשע"ד )29 במאי 2014(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
     המנהל הכללי של 

המרכז למיפוי ישראל  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.  1

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שראיתי  ומאחר  המכרות1,  לפקודת   113 לסעיף  בהתאם 
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן, אני 

_____________
חוקי א"י כרך ב', עמ' 910; ס"ח התשמ"ט, עמ' 94.  1
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בכסלו  כ"ג  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 28( התשפ"א  באדר  ט"ז  יום  עד   ,)2018 בדצמבר   1( התשע"ט 

בפברואר 2021(.

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
י"ט  ביום  בשבתו  שבע,  באר  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
באייר התשע"ד )19 במאי 2014(, בתיק בד"מ 066/2012, החליט 
להטיל על אושרת בניטה, רישיון מס' 26065, עונש של השעיה 

לצמיתות מעיסוק במקצוע עריכת הדין.

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
באייר  י"ט  ביום  בשבתו  שבע,  באר  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ד )19 במאי 2014(, בתיק בד"מ 042/2012, החליט להטיל 
על אושרת בניטה, רישיון מס' 26065, עונש של השעיה מעיסוק 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים, בנוסף ובמצטבר 

לכל עונש אחר אשר הוטל עליה.

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
י"ט  ביום  בשבתו  שבע,  באר  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
באייר התשע"ד )19 במאי 2014(, בתיק בד"מ 034/2010, החליט 
להטיל על אושרת בניטה, רישיון מס' 26065, עונש של השעיה 

לצמיתות מעיסוק במקצוע עריכת הדין.

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

תוקף ההשעיה מיום כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014( 
עד יום י' באייר התשפ"א )22 באפריל 2021(.

ז' בסיוון התשע"ד )5 ביוני 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"א בניסן התשע"ד 
על  להטיל  החליט   ,035/2012 בד"מ  בתיק   ,)2014 באפריל   11(
עו"ד נעמה קדוש סולומון, רישיון מס' 31699, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014( עד 
יום ה' באלול התשע"ד )31 באוגוסט 2014(.

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

הודעה בדבר השעיה זמנית
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
ב' באייר התשע"ד  של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום 
)2 במאי 2014(, בתיק בד"מ 023/2013, החליט להטיל על ג'מאל 
זמנית מעיסוק  16187, השעיה  מוסטפא דהאמשה, רישיון מס' 
 )2014 ביוני   1( בסיוון התשע"ד  ג'  מיום  הדין  עריכת  במקצוע 

ועד שיינתן גזר דין חלוט בעניינו.

ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
א'  באדר  י"ט  ביום  בשבתו  באר שבע,  הדין  עורכי  לשכת  של 
)19 בפברואר 2014(, בתיקי בד"מ 33/10, 6/12, 4/12,  התשע"ד 
59/12, החליט להטיל על מוטי בניטה, רישיון מס' 39093, עונש 
 27 של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה  של 

חודשים במצטבר לכל עונש השעיה אחר.

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   2 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
כ"ז  מיום  בישיבתה  יהודה  אבן  המקומית  המועצה  מינתה 
למנהלת  יפרח  קרן  את   )2014 בינואר   28( התשע"ד  בשבט 

הארנונה במקומו של אשר שמע2, גזבר המועצה.

ב' בניסן התשע"ד )2 באפריל 2014(
)חמ 3-265-ה2(

                                                   אבי הררי
                                      ראש המועצה המקומית אבן יהודה 

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3695.  2

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   2 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
באייר  כ"ז  מיום  בישיבתה  מגידו  האזורית  המועצה  מינתה 
ארנונה  למנהלת  לביא,  מלכה  את   ,)2014 במאי   27( התשע"ד 

לעניין החוק האמור.

ה' בסיוון התשע"ד )3 ביוני 2014(
)חמ 3-265-ה2(

                                                איציק חולבסקי
                                          ראש המועצה האזורית מגידו 

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
א'  באדר  י"א  מיום  בישיבתה  אל–פחם,  אום  עיריית  מינתה 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת   ,)2014 בפברואר   11( התשע"ד 

בהרכב של 3 חברים כמפורט להלן:

עורך דין יוסף אגבאריה - יושב ראש

קמאל עבד אלפתאח - חבר

עבד אלבאסט ג'בארין - חבר.

ו' בסיוון התשע"ד )4 ביוני 2014(
)חמ 3-265-ה1(

ח'אלד חמדאן אגבווריה  
ראש עיריית אום אל–פחם   

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

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

הפיקוח  להסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההודעה  תיקון  על  מודיע  אני  התשס"ג-12003,  כלבים,  על 
ברצועה2  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  אזורים שבהם  בדבר 
נהרדעא  בחורשת  כלבים  לגינת  הנוגעת   )7( פסקה  כך שבסוף 

שברח' סוטין 22, יבוא:

"בחודשים יוני עד אוגוסט )כולל( בכל שנה, תחול הודעה 
זו בשעות שבין 6.00 בבוקר ל–23.00 בלילה בלבד."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

י"ט באייר התשע"ד )10 במאי 2014(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו   

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 858; התשע"ד, עמ' 4825.  2

הודעה על בחירתם של חברי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עירון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בהתאם לסעיפים 19)א1(, 21 ו–22 לחוק התכנון והבנייה, 
בוועדה  לחברים  מטה  הרשומים  נבחרו  התשכ"ה-11965, 

המקומית לתכנון ולבנייה עירון:

מודר עזמי יונס - ראש המועצה המקומית ערערה

נאדר עבד אל לטיף יונס - יושב ראש הוועדה

מגדי אגבאריה - חבר, מועצת מעלה עירון

ויסאם קבלאן - חבר, מועצת מעלה עירון

חסן עבד עלימי - חבר, המועצה המקומית כפר קרע

נואף מחמוד מסאלחה - חבר, המועצה המקומית כפר קרע

כאלד גרה - ראש המועצה המקומית גת

ראאד כבהה - ראש המועצה המקומית בסמ"ה

מורסי אבו מוך - ראש עיריית באקה אל גרביה

סאאל אבו מוך - חבר, עיריית באקה אל גרביה

עמאד אבו מוך - חבר, עיריית באקה אל גרבייה

וסאם קאסם אגבאריה - חבר, עיריית אום אל פחם

עלי אחמד מחאגנה - חבר, עיריית אום אל פחם

מחמד תאופיק מחאמיד - חבר, עיריית אום אל פחם

יוסף מחמוד אגבאריה - חבר, עיריית אום אל פחם

פתחי פוזי מחאמיד - חבר, עיריית אום אל פחם

תאופיק סעיד גבארין - חבר, עיריית אום אל פחם

כ"ז באייר התשע"ד )27 במאי 2014(
)חמ 3-7-ה3(

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון   
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 א /31531
 - 13יח"ד רח' החיד"א  2הרחבות ותוספת שם התכנית: 

 שכ' בית וגן
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 א /51131מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 5511 ביטול
 5436 ביטול
 1419 ביטול

 / א1466מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית וגן ,, 15ירושלים רחוב: החיד"א יישוב: 

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל
 X: 217430קואורדינטה 
 Y: 630825קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .514חלקות במלואן: , מוסדר, 14593גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יח"ד והכשרת חלק  6 -קומות ו 6הרחבות דיור ותוספת -

 מקומת מרתף עבור בית כנסת.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב' . 5קרקע מאזור מגורים ייעוד  . שינויי5

מ"ר בקומת המרתף  518.99הכשרת בית כנסת בשטח 
 .- 6.14, במפלס 

+,  1.44. תוספת מרפסות בחזית אחורית במפלס 6
9.44  ,+8.44.+ 

יח"ד קיימות והשלמת הקומה  6. הרחבת שטח 1
 +.8.44לקומה מלאה במפלס 

+ ובמפלס  56.44קומות חדשות במפלס  6. תוספת 3
 יח"ד בנסיגה. 6+ בנסיגה , עבור  51.44

 5136.361-בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה1
מהם  518.99) -מ"ר עיקרי  5641.111מ"ר מתוכם 
 מ"ר שרות. 511.41-לבית כנסת( ו

 . קביעת קווי בנין לתוספת בנייה.9
 כאמור.בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה1

עת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר . קבי9
 בנייה בשטח.

. שימור עצים כמסומן בתשריט וקביעת הוראות בגין 8
 עצים לשימור.

 . קביעת הוראות בגין חניה.54
 . קביעת הוראות בגין הריסה.55
 . קביעת הוראות בדבר סטיה ניכרת.56

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, האמורים פתוחים לקהלשהמשרדים 

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 46-9684691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 46-9689955טלפון: 

 

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

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 א /31631
 בית מגורים חדש בשכונת אשייח שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול

 א /51931מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1491 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1466מק/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 שכונת אשייח , ירושלים רחוב: א שייאח'יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 223850קואורדינטה 
 Y: 630775קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .56חלקות במלואן: , לא מוסדר, 14989גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 מגורים חדש.יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד למגורים  1של קרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -

 ומבנים ומוסדות ציבור.
 יח"ד. 51קביעת מספר יח"ד לסה"כ  -
קומות מעל חניה  3 -קביעת מספר הקומות המרבי ל -

 תת קרקעית.
 . 4.44מטר מעל  56.66 -קביעת גובה מרבי ל -
 1463 -ן ליהמרביים לסה"כ הבניבנייה קביעת שטחי ה -

מ"ר  5119 -מ"ר שטחים עיקריים ו 5399מ"ר )מתוכם 
 שטחי שירות (.

 קביעת קווי בנין מרביים חדשים. -
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח. -
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה -
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, הלשהמשרדים האמורים פתוחים לק

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל למשרדיתונים, יבע

 טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 46-9684691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 46-9689955טלפון: 

 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

0060503-303  
 הוספת קומות לבניין מגורים  שם התכנית:

 בירושלים 31ברח' נבון 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 מקומיתתכנית מתאר מופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  4494113-545מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 
 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1466 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 51נבון  ירושלים רחוב:יישוב: 

 לרח' נתיב יצחק 51בין רח' נבון 
 X: 220140קואורדינטה 
 Y: 632685קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .51חלקות במלואן:  14416גוש: 
 .594, 516חלקי חלקות:  14416גוש: 

 

 :מטרת התכנית
בגג רעפים לשם קומות וקומה מובלעת  6תוספת 
 יח"ד 6תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ד'. 1קרקע מאזור מגורים ייעוד א. שינוי 

 111מ"ר מהם  343ב. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 
 שטחי שירות. 91-שטחים עיקריים ו

 .1-ג. קביעת מס' יח"ד ל
 וי בנין חדשים.וד. קביעת ק

קומות וקומה  1-לה. הגדלת מס' קומות מקומה אחת 
 מובלעת בחלל גג רעפים.

 ו. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 ז. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 ח. קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

 טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 46-9684691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 46-9689955טלפון: 

 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

0323206-303  
קומות, בית חנינא 0בניין מגורים חדש בן שם התכנית:   

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול

  4565949-545מס': 
 ללא איחוד וחלוקה ה:איחוד וחלוק

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1319במ/  ביטול
 96 ביטול

 / א1466מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים   .יישוב: 
מ' מערבית  544המערבי לשכונת בית חנינא , כ  באיזור

 לרחוב מרג' אבו עאמר.
 X: 221343קואורדינטה 
 Y: 639399קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .55חלקי חלקות: , לא מוסדר, 14941גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 יח"ד. 56ירת קומות לשם יצ 1הקמת בניין מגורים חדש בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאיזור  1מאיזור מגורים ייעוד שינוי   6.6.5

 מגורים ג' ושצ"פ.
מ"ר  6849קביעת סך השטחים בתכנית  ל   6.6.6

מ"ר שטחי שירות מעל  619-מ"ר עיקרי ו 5959מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות מתחת לקרקע. 913-הקרקע ו

 קביעת קוי בניין חדשים.  6.6.1
 יח"ד. 56קביעת מספר יח"ד מרבי ל   6.6.3
קומות  1-קומות ל 6הגדלת מספר הקומות מ   6.6.1
  ה.קומות מרתף חני 6מעל 

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  6.6.9
 קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.  6.6.1

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, הלשהמשרדים האמורים פתוחים לק

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל למשרדיתונים, יבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 46-9684691
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 46-9689955טלפון: 
 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 31051מס':  מפורטת
הרחבת בית מגורים ברחוב יעקב  שם התכנית:

 , פסגת זאב 13יהושוע 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51411מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / א1135 שינוי

 96 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1466 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ,שכונת פסגת זאב, 15ירושלים רחוב: יהושע יעקב יישוב: 

 בתשריט בקו כחול.הכל על פי הגבולות המסומנים 
 

 גושים וחלקות:
 .38חלקות במלואן: , מוסדר, 15143גוש: 

 X: 637870קואורדינטה 
 Y: 223270קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
, 15ן מגורים קיים ברח' יעקב יהושוע יתוספת בנייה בבני

 פסגת זאב
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן :יא. שינוי במערך י

 מיוחד לאזור מגורים ב'. 1שינוי שטח מאזור מגורים  -
 ב. קביעת קווי בנין לתוספת הבניה.

מ"ר  113 -בשטח וקביעתם לבנייה ג. הגדלת שטחי ה
 מ"ר שטחים עיקריים(. 691)מתוכם 

 כאמור.בנייה ד. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה
ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 

 שטח.בנייה ב
 ו. קביעת תוספת בנייה בקומת המרתף לשם הרחבתו.

 ז. קביעת תוספת בנייה בחזית המערבית.
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9181ובילקוט הפרסומים  58/43/6451

 .58/41/6451, בתאריך 3996
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון יה בנילתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי46-9684691טלפון:  8545145

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 46-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

33050 
הגדלת זכויות בנייה למגרש מגורים שם התכנית: 

 בשכונת בית חנינה
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 תכנית מתארבדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 53411מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול
 / א1319במ/  ביטול

 / א1466מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 שכונת בית חנינה,, ירושלים רחוב: דרך רמאללהיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .518חלקות במלואן: , לא מוסדר, 14941גוש: 

 X: 221675קואורדינטה 
 Y: 639300קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
ן מגורים קיים בשכ' יהרחבת דיור ותוספת בנייה לבני

 בית חנינה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד למגורים ב' וממעבר  5שטח ממגורים ייעוד . שינוי 5

 ציבורי להולכי רגל לשביל עם זיקת הנאה לכלי רכב.
לפי נספח  6. קביעת הבינויים הבאים בשטח: )בנין מס' 6

 הבינוי(.
א. חפירת שטח בקומה א' לשם יצירת יח"ד חדשה 

 )קיימת בפועל (.
ב. תוספת בנייה בקומה ב' וקומה ג' לשם הרחבת יח"ד 

 מאושרות )קיימות בפועל(.

יח"ד  6ג. תוספת קומה עליונה )קומה ד( לשם יצירת 
 חדשות.

ד. חפירה לשם הקמת חניה תת קרקעית עבור שני 
 (.6ין מס' יביחס לבנ 161.89=  - 6.39הבניינים )מפלס 

 985-ל 5המרביים בתא שטח בנייה . קביעת שטחי ה1
מ"ר שטחי  66-מ"ר שטחים עיקריים ו 998מתוכם 

 816מ"ר מתוכם  5481-ל 6שירות וקביעתם בתא שטח 
מ"ר שטחי שירות.  531-מ"ר שטחים עיקריים ו

 מ"ר  111-וקביעתם לחניה תת קרקעית לשני הבניינים ל
 . קביעת קווי בנין חדשים.3
יח"ד בשטח  54 יח"ד. סה"כ 1. קביעת תוספת של 1

 התכנית.
קומות עבור בנין  1 -. קביעת מס' הקומות המרבי ל9

 .6קומות עבור בנין מס'  3 -ו 5מס' 
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ו/או להעתקה.8

 להריסה. . קביעת הוראות בגין גדרות, מבנים וסככה54
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9158ובילקוט הפרסומים  61/56/6451

 .63/56/6451, בתאריך 6619
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי46-9684691טלפון:  8545145

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 46-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

0053303-303  
 , 12הרחבת יח"ד ברח' דוד מרץ שם התכנית: 

 רמת שרת, ירושלים.
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  4415313-545מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג6466 ביטול
 6965 ביטול
 96 ביטול

 / א1466מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 16ירושלים רחוב: מרץ דוד יישוב: 

 רמת שרת, ירושלים.אזור מגורים בשכ' 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .611חלקות במלואן: , מוסדר, 14586גוש: 

 X: 217865קואורדינטה 
 Y: 629742קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 , רמת שרת, ירושלים.16הרחבת יח"ד ברח' דוד מרץ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב'. 1מגורים  שינוי מאזור 6.6.5
 קביעת השימושים המותרים למגורים. 6.6.6
 קביעת הוראות בנייה: 6.6.1

 .  הפיכת שטח למילוי בקומת מרתף, לשטח עיקרי. 5
 . הרחבת יח"ד קיימות בקומות כניסה, א. 6

 שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים. 6.6.3
וקביעת תנאים למתן היתר קביעת הוראות בינוי  6.6.1

 בנייה בשטח.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 6.6.9
מ"ר סה"כ  961.39קביעת סך השטחים ל  6.6.1

מ"ר  641.44מ"ר שטח עיקרי קיים, 161.66מתוכם 
 מ"ר שירות. 81.63שטח עיקרי מוצע, 

 קביעת הוראות בגין הריסת מבנה. 6.6.9
 ימור.קביעת הוראות בגין עצים לש 6.6.8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9388ובילקוט הפרסומים  59/55/6456

 .58/55/6456, בתאריך 819
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי46-9684691טלפון:  8545145

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה קומית לתכנון ולמ
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 46-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  מקומית תכנית מתאר אישורהודעה בדבר 

33025 
תוספת בנייה ברח' ברח' נהוראי שם התכנית: 

 שכ' קטמון 6,2,30
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 53461מס':  מקומית

 
 
 
 
 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול
 6699 ביטול

 1466 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת קטמון, , 9,9,54ירושלים רחוב: נהוראי יישוב: 

 בקו כחול. הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .39, 6חלקי חלקות:  14515גוש: 
 .589 - 581, 586חלקי חלקות:  14531גוש: 

 X: 219775קואורדינטה 
 Y: 629000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
ן לשם הרחבת יחידות דיור יתוספות בכל קומות הבני

 קיימות וכן , תוספת מחסנים בקומת מרתף
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 לאזור מגורים ג'. 6מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
. קביעת בינוי לתוספות בנייה בעמודות לשם הרחבת 6

ין. קביעת בינוי לחפירת קומת מרתף ייח"ד קיימות בבנ
 ין.יין, למחסנים עבור כלל יח"ד בבנימתחת לבנ

מתוכם  1698.51. קביעת סה"כ היקף שטח של 1
 מ"ר שטח שרות. 316.68-ומ"ר שטח עיקרי  6919.99

 , כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין ל3
 , כאמור.בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה1
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בנייה בשטח.
 . קביעת תנאים בגין הריסה.1
 . קביעת הוראות בגין עצים.9

 

בתאריך  פורסמה בעיתוניםהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9193ובילקוט הפרסומים  66/41/6451

 .14/43/6451, בתאריך 3346
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי46-9684691טלפון:  8545145

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 46-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 
 
 
 
 



6409 ילקוט הפרסומים 6826, כ"ח בסיוון התשע"ד, 26.6.2014 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 א /31536
הקמת בנין חדש ליד בניין קיים לשימור שם התכנית: 

 בשכונת שיח ג'ארח
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /51139מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 1199 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1466מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כ' שיח ג'ארח , שירושלים רחוב: שמעון הצדיקיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .15חלקות במלואן: , מוסדר, 14153גוש: 

 X: 221875קואורדינטה 
 Y: 633300קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
קומות מעל קומה אחת  3הקמת בנין מגורים חדש בן 

 תת קרקעית , ושמירת בניין קיים מיועד לשימור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ג'. 1הקרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -
 851.58מ"ר )מתוכם  5166 -שטחי  בנייה לקביעת  -

 מ"ר שירות( על החלקה. 349.95 -מ"ר עיקרי ו
 .1 -ל 1 -הגדלת מספר יחידות הדיור מ -
 קומות על קומת מרתף / חניה אחת. 3בניית  -
 קביעת שלבי ביצוע לתוספת  הבניה. -
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה  -

 בשטח.
 הוראות בגין מבנה/גדר/מדרגות להריסה.קביעת  -
 קביעת הוראות בדבר מבנה לשימור. -
 קביעת הוראות בדבר חניה תת קרקעית. -
 קביעת הוראות בדבר קוי בנין. -
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9995ובילקוט הפרסומים  61/54/6451

 .63/54/6451, בתאריך 916
 

הועדה המחוזית  משרדיית האמורה נמצאת בהתכנ
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי46-9684691טלפון:  8545145

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 46-9689955טלפון: 

 באתרתוחים לקהל, וובשעות שהמשרדים האמורים פ
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

33143 
ן מגורים קיים יתוספת קומה ויח"ד לבנישם התכנית: 

 , שכונת רסקו 32ברח' הפלמ"ח 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 53183מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול

 / א1466מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת רסקו ,, א 39ירושלים רחוב: הפלמ"ח יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .81חלקות במלואן: , מוסדר, 14565גוש: 

 X: 219800קואורדינטה 
 Y: 630325קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת יח"ד על בנין מגורים קיים.תוספת קומה לשם 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 5מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
ין הקיים י. קביעת בינוי עבור תוספת קומה על הבנ6

סמוכה הכל  531ותוספת מעבר תת קרקעי לחלקה 
 בהתאם לנספח הבינוי.

מ"ר מתוכם  5418.1 -ן לי. קביעת סך השטחים בבני1
 מ"ר שטחי שירות. 641.83מ"ר עיקרי על קרקעי,  911.11

קומות מעל קומת  1 -ל 3 -. הגדלת מספר הקומות מ3
 מרתף.

 . קביעת קווי בנין חדשים.1
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 .1. קביעת סה"כ יח"ד על 1
 .531. קביעת הוראות בגין חניה בחלקה סמוכה  9
 ם לשימור.. קביעת הוראות בגין עצי8

 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.54
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9955ובילקוט הפרסומים  41/49/6451

 .64/49/6451, בתאריך 1185
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי46-9684691טלפון:  8545145

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 46-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט



ילקוט הפרסומים 6826, כ"ח בסיוון התשע"ד, 26.6.2014  6410

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

0062434-303  
 הוספת שתי קומות לבניין  שם התכנית:

 52ברחוב מקור חיים 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  4496858-545מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 1431 ביטול
 96 ביטול

 1599 כפיפות
 1466 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים., 19ירושלים רחוב: מקור חיים יישוב: 

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל
 

 גושים וחלקות:
 .98חלקות במלואן: , מוסדר, 14514גוש: 

 X: 220016קואורדינטה 
 Y: 628794קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 19הוספת שתי קומות לבניין הקיים ברחוב מקור חיים 

 והגדלת המרפסות הקיימות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ג' 5ממגורים ייעוד . שינוי 5
 1קומות, סה"כ  1. הוספת שתי קומות לבניין קיים בן 6

 1קומות. הוספת דירה בקומת מרתף, סה"כ תוספת 
 יחידות דיור.

מ"ר מהם  5338.81. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 1
מ"ר שטחי  136.95-מ"ר שטחים עיקריים ו 5541.59

 שירות.
 המוצעת.בנייה ת ה. קביעת קו בנין מרבי לתוספ3
 יח"ד. 55יחידות דיור. סה"כ בבניין  1. קביעת תוספת של 1
 .1-ל 1-. הגדלת מס' הקומות מ9
 . הגדלת המרפסות הקיימות.1
. פתרון למקומות חניה באמצעות הוספת מכפילי חניה 9

 ומיקום שני מקומות חניה נוספים בחלקה.
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.8

 תנאים למתן היתר בנייה.. קביעת 54
 . קביעת הוראות בינוי.55
 . קביעת הוראות בנוגע לעצים בתחום התוכנית56

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9119ובילקוט הפרסומים  65/41/6453

 .45/43/6453, בתאריך 3913
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה ללתכנון 

ועדה  :. וכן במשרדי46-9684691טלפון:  8545145
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 46-9689955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 

 31403:'מס מפורטת
תוספת שתי קומות מעל בניין קיים  שם התכנית:

 בשכונת בית חנינה
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית  הועדהכי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

תכנית מתאר מקומית מופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 51843: 'מס ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1311במ/  ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1466 כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים רחוב: אל שוקר.יישוב: 

 זרחית לדרך רמאלה באזור תל אלפולשכונת בית חנינה מ
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 221725קואורדינטה 
 Y: 636850קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .169חלקות במלואן: , לא מוסדר, 14953גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יח"ד  6קומות מעל בנין קיים לשם יצירת  6תוספת 
 חדשות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 5קרקע מאזור מגורים ייעוד א. שינוי 
מ"ר מתוכם  5,619.91-לת שטחי בנייה מרביים ב. קביע

 מ"ר שטחי שירות. 611.19-מ"ר שטח עיקרי ו 5,445.38
 ג. שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין מרביים.

קומות מעל קומת חניה  1 -ד. הגדלת מספר הקומות מ
 קומות מעל קומת חניה ומחסנים. 1 -ומחסנים ל

 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 יח"ד. 1 -יור לו. קביעת מספר יחידות ד

 ז. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל



6411 ילקוט הפרסומים 6826, כ"ח בסיוון התשע"ד, 26.6.2014 

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 46-9684691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 46-9689955טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה נון וההתכ
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 

 31030:'מס מפורטת
 הרחבות דיור ותוספת קומה  שם התכנית:

 , שכ' בית וגן 23ברח' בית וגן 
וק התכנון לח 98בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

תכנית מתאר מקומית מופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 51134: 'מס ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 5436 ביטול

 / א1466מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 1466 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית וגן ,, 63ירושלים רחוב: בית וגן יישוב: 

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל
 X: 630850קואורדינטה 
 Y: 217490קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .561חלקות במלואן: , מוסדר, 14593גוש: 

 

 :מטרת התכנית
תוספת קומה עבור יחידת דיור חדשה  והרחבות יחידות 

 דיור קיימות.
 

 
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 5מגורים  מאזורייעוד . שינוי 5
. קביעת בינוי עבור תוספות בנייה לשם הרחבות 6

 6יחידות דיור ותוספת יחידת דיור חדשה ותוספת 
 .- 6.31מחסנים במפלס 

מ"ר מהם  5416.19. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 1
מ"ר שטחי  659.1-מ"ר שטחים עיקריים ו 951.99

 שרות.
 ווי בנין חדשים.. שינוי קווי בנין וקביעת ק3
 1. קביעת תוספת של יחידת דיור חדשה, סה"כ 1

 יחידות דיור.
 בכניסה ב'(.קומות ) 1 -ל 3 -הקומות מ 'ת מס. הגדל9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 גדרות להריסה, בור מים להריסה. . קביעת הוראות כגון8

( עבור למעט תקרתועילי קיים ). הריסת בור מים 54
 יצירת מקומות חניה.

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 46-9684691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 46-9689955טלפון: 

 

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

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 33344:'מס
 הר נוף 22הרחבת יח"ד רח' משקלוב  שם התכנית:

וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול

 53588: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1469 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1466 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , 66ירושלים רחוב: מנחם מנדל משקלוב יישוב: 

 שכונת הר נוף
 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל

 X: 216585קואורדינטה 
 Y: 632650קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .511חלקות במלואן: , מוסדר, 14611גוש: 

 

 :מטרת התכנית
תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומה לשם 

 הרחבת יח"ד.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המפלסים לשם 5

 הרחבת יח"ד קיימות, הכל בהתאם לנספח הבינוי.
 . קביעת תוספת שטחי בנייה.6
+ לשם 51.14 . קביעת בינוי לתוספת קומה במפלס1

 +.56.63הרחבת יח"ד קיימות במפלס 
 למגורים ג'. 6מאזור מגורים ייעוד . שינוי 3
 6495.4, מתוכם מ"ר 6638.44. קביעת בינוי לסה"כ 1

 מ"ר שטחי שירות. 599-מ"ר שטחים עיקריים ו
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 ין וקביעת קווי בנין חדשים.י. שינוי קווי הבנ1
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.9

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה ועדה המחוזית לתכנון לה תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 46-9684691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 46-9689955טלפון: 

 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

  0055446-303:'מס
הגדלת זכויות בנייה לבניין קיים דרך  התכנית:שם 

 בית חנינא -חזמה 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  4411889-545: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1311במ/  שינוי
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1466 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים רחוב: דרך חזמה   .יישוב: 

 X: 222018קואורדינטה 
 Y: 637257קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .616חלקות במלואן: , לא מוסדר, 14954גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 קומות מעל הבניין הקיים 6הגדלת זכויות בנייה, תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד ודרך  5הקרקע מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5

 מאושרת לאזור מגורים ב' ודרך.
. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות מעל הבניין הקיים 6

 יח"ד חדשות. 1לשם תוספת 
. קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות  קרקע וקומה א' 1

 לשם הרחבות יח"ד קיימות. 
 ה, כאמור.. קביעת קווי בניין לתוספת בניי3
 יחידות דיור. 1 -ל 6 -.הגדלת מספר יחידות הדיור מ1
קומות מעל  3 -קומות ל 6 -. הגדלת מספר הקומות מ9

 קומת מרתף.
מ"ר מתוכם  5919 -. הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל1

 מ"ר שטחי שירות.  349מ"ר שטחים עיקריים ו' 5614
 שטח.. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה ב9
 . קביעת שלבי ביצוע לתכנית.8

 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/שימור.54
 .קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.55
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ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

טלפון:  8545145ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 46-9684691

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 46-9689955טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה תכנון והה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 31234:'מס מפורטת
 מבנה מגורים ומסחר  שם התכנית:

 ברח' יוסי בן יועזר, שכונת גוננים
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51658: 'מס מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 התכניתמספר  סוג היחס
 96 ביטול
 / א1159 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1466מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ,שכונת גוננים, ירושלים רחוב: יוסי בן יועזריישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .569חלקות במלואן: , מוסדר, 14511גוש: 

 X: 219725קואורדינטה 
 Y: 629225קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 מבני מגורים מעל קומת מסחר 6הקמת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן :י. שינוי במערך י5

 מאזור מסחרי לאזור למסחר ומגורים ודרך מוצעת.

. קביעת הוראות בדבר הריסת מבנה קיים , ובמקומו 6
מגורים מעל  קומת מסחר , כל זאת  מבני  6הקמת 

 קומות תת"ק לחניה. 3מעל 
 9 -. קביעת  מס' קומות מרבי בכל אחד מהבניינים ל1

 3קומות למגורים , מעל קומה מסחרית אחת ומעל 
 קומות תת"ק לחניה.

 . קביעת השימושים בשטח למגורים ומסחר.3
מ"ר   59,198.9 -ה מרביים ל. קביעת היקף שטחי בניי1

 : מתוכם
 5,158.9 -מ"ר  שטחי שירות ריים ו 1,614למגורים 

 מעל הקרקע.שטחי שירות מ"ר 
מ"ר שטחי  944 -מ"ר שטחים עיקריים ו 6,444למסחר: 

 שירות מעל הקרקע.
מ"ר  3,544מ"ר מהם  8,644שטחי חניה ואחסנה תת"ק: 

שטחי שירות תת"ק  1,544שטחי שירות תת"ק למגורים, 
 .בור חניה ציבוריתשטחים עיקריים עמ"ר  6,444-למסחר ו

 רביים.. קביעת קווי בנין מ9
 מקומות חניה עבור חניה ציבורית. 14. קביעת 1
 .99 -. קביעת מספר יחידות דיור מרבי  ל9
 . קביעת שלבי ביצוע לביצוע התכנית.8

 . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.54
לעקירה / עצים בוגרים  . קביעת הוראות בגין עצים55

 לנטיעה.
. קביעת הוראות בגין " שטח עם זיקת הנאה למעבר 56

 רגלי" במפלס הרחוב.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9996ובילקוט הפרסומים  46/49/6451

 .59/48/6451, בתאריך 511
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי46-9684691טלפון:  8545145

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 46-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il ניםהפ משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 32025:'מס מפורטת
 תוספת בנייה במבנה מגורים  שם התכנית:

 שכ' בית חנינה
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 56161: 'מס מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
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 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1319במ/  שינוי
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 / א1466מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מזרח לדרך רמאללה. שכונת בית חנינא,, ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .61חלקות במלואן: , לא מוסדר, 14954גוש: 

 X: 221710קואורדינטה 
 Y: 637925קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
קומות מעל  בנין בן קומה אחת וקומת חניה  1תוספת 

 יח"ד חדשות 1תת קרקעית לשם תוספת 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ג'. 5מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
 5319.1-ין וקביעתם לי. הגדלת שטחי הבנייה בבנ6

מ"ר  355-מ"ר שטחים עיקריים ו 5431.1מ"ר מהם 
 שטחי שירות.

קומות  3 -קומות ל 5 -ין מימס' הקומות בבנ. הגדלת 1
 מעל קומת חניה ומחסנים תת קרקעית.

 יח"ד. 1 -יח"ד ל 6 -ין מי. הגדלת מס' יח"ד בבנ3
. הרחבת קומת מרתף קיימת בפועל לשימוש כחניון 1

 תת קרקעי.
 ן, כאמור.י. קביעת שלבי ביצוע להקמת הבני9
 , כאמור.בנייה. קביעת קווי בנין ל1
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.. 9
 . קביעת הוראות בגין גדר / מדרגות להריסה.8

 / העתקת עצים. . קביעת הוראות שימור54
 . קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים.55
 . קביעת הוראות בגין חניה וחנייה תת קרקעית.56
 ה ניכרת.י. קביעת הוראות בגין סטי51
 עת הוראות בגין שלבי ביצוע.. קבי53

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9113ובילקוט הפרסומים  41/46/6453

 .51/45/6453, בתאריך 1488
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי46-9684691טלפון:  8545145

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 46-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 33302:'מס
 תוספת בנייה מגורים בשכונת בית חנינה שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 53519: 'מס מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1311במ/  שינוי
 96 ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 1466 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' בית חנינא, , ירושלים רחוב: אל מאמוןיישוב: 

 ראמללה   .מערב מדרך 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .51חלקי חלקות: , לא מוסדר, 14951גוש: 

 X: 221600קואורדינטה 
 Y: 636650קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 ותוספת יח"ד על בנין קיים.ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לשטח למגורים ומסחר. מאזור מסחר מיוחדייעוד . שינוי  5
מ"ר  6485-בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה6

שטחי מ"ר  989-מ"ר שטחים עיקריים ו 5181)מתוכם 
 (.שירות

למתן היתר  קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים. 1
 בנייה בשטח.

 וי בנין חדשים.ו. קביעת ק3
 . קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבניה.1
 יח"ד. 9 -יח"ד ל 9 -. הגדלת מס' יח"ד מ9
 . קביעת הוראות בגין מבנה וגדר להריסה.1
 . קביעת הוראות בגין עצים  לשימור ולהעתקה.9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  41/41/6453

 .55/41/6453, בתאריך 3166
 

המחוזית הועדה  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי46-9684691טלפון:  8545145

 ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
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, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 46-9689955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 דלית זילבר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  חיפה
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 :'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0323225-103   
ותוספת ייעוד שינוי  -/יג 3632חפ/ שם התכנית:

 25שימושים ברח' אח"י אילת 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
: 'מס תכנית מפורטתמופקדת  חיפהבנייה לתכנון ול
4565691-143  

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א96חפ/  שינוי
 5388חפ/  שינוי
 668חפ/  שינוי

 19תמא/  כפיפות
 5/ י/ 668חפ/  כפיפות
 6/ י/ 668חפ/ מק/  כפיפות
 5/ יב/ 5344חפ/ מק/  כפיפות
 / יב5344חפ/  כפיפות
 / ב5388חפ/  כפיפות
 / ה5388מק/ חפ/  כפיפות
 5911חפ/  כפיפות
 / פמ5344חפ/ מק/  כפיפות
 1/ י/ 668חפ/  כפיפות
 / י668חפ/  כפיפות
 / שש5344חפ/  כפיפות
 3/ יב/ 5344חפ/ מק/  כפיפות
 / גב5344חפ/ מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 / תט5344חפ/ מק/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 . 61חיפה רחוב: אח"י אילת יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .31חלקות במלואן:  55191גוש: 
 .511חלקי חלקות:  55191גוש: 

 

 

 :מטרת התכנית
 ממגורים ב' למגורים ומסחרייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממגורים ב' למגורים ומסחר.ייעוד שינוי  5
 קביעת השימושים המותרים למסחר   6
 תוספת שימושים גני ילדים ,פעוטונים. 1
 תוספת זכויות בנייה   3
מ' על חשבון  6 -הרחבת רחוב אח"י אילת ב  1

ממגורים ב' לדרך ו/או ייעוד שטח החלקה תוך שינוי 
 טיפול נופי. 

 1.4שינוי קו בנין קדמי לרחוב אח"י אילת מ  9
 מטר. 6.1מטר ל 

 ת זכויות בנייה לשימושי מסחרקביע 1
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ון: טלפ 11481חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 43-9911311

חיפה  טלפון:  1חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול
43-9119941. 

 

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

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

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 :'מס תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

0310102-103  
ב' שינוי הוראות תכנית  2235חפ/שם התכנית: 

 מתחם מגורים ברח' פלמ"ח
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  4511116-143: 'מס מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / א6631חפ/  שינוי

 3ב/ / 13תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 13חוב: פלמ"ח ור  55חיפה רחוב: קרן היסוד יישוב: 

המגרש נמצא בשכונת רוממה בחיפה בין רחובות 
 .55וקרן היסוד  13פלמ''ח 
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 גושים וחלקות:
 .646, 644, 516חלקי חלקות: , מוסדר, 55585גוש: 
 ת התכנית:מטר

זיזיות למבני מגורים וללא הוספת שטח עיקרי למרפסות 
 א'.6631מאושרת חפ/ הוראות התוכנית כל שינוי בכל יתר

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ''ר לכל  53יח''ד בתוספת שטח עיקרי של  19הקמת 

סה''כ שטח המתווסף עבור מרפסות  -מרפסת זיזית
 מ''ר. 143בלבד 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9165ובילקוט הפרסומים  61/56/6451

 .69/56/6451, בתאריך 6136
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 43-9911311טלפון: , 11481
טלפון:  ,חיפה 1 חיפה, ביאליקבנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יהמעונ וכל, 43-9119941
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חדרה
 תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

  0324333-102:'מס
 חיבור דרך יוליאנה לרחוב שקמונה בחדרהשם התכנית: 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .4568355-146 :'מס מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 5חד/  שינוי
 / א818חד/ מק/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוב: שקמונה   .ורחדרה רחוב: התבור יישוב: 

המשך רחוב שקמונה עד רחוב התבור ודרך יוליאנה 
 בצפון שכונת אחוזת דניה בחדה. 

 

 גושים וחלקות:
 .15, 1חלקי חלקות: , מוסדר, 54415גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
שקמונה ודרך יוליאנה הקיימת במטרה חיבור רחובות 

לאפשר נגישות נוחה מהכניסה הצפונית מזרחית של 
 חדרה לשכונת בית אליעזר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי קרקע לדרך.יא. שינוי י

 ב. קביעת הוראות לפיתוח וסלילת דרך.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9154ים ובילקוט הפרסומ 49/56/6451

 .48/56/6451, בתאריך 5815
הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב

חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול
ועדה  :וכן במשרדי. 43-9911311טלפון: , 11481

חדרה  8חדרה, הלל יפה בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין ין יוכל המעונ, 43-9141551טלפון:  19544

ות שהמשרדים האמורים פתוחים בה בימים ובשע
 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו

www.pnim.gov.il. 
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  קריות
 תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

  0302211-152:'מס
שינוי הוראת בינוי וקביעת שלבי ביצוע שם התכנית: 

 מוצקין ק. 0-במגרש תעשיה ת
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  4549611-116 :'מס מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 349ק/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור תעשיה "כורדני", קרית מוצקין רחוב: ירושליםיישוב: 

 מחוז חיפה. -מרחבי תכנון גובלים: גלילית 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .615חלקות במלואן:  54365גוש: 
 .93חלקי חלקות:  54365גוש: 

 X: 209103קואורדינטה 
 Y: 751586קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 349בהתאם לתכנית ק/  1-ת

 

 ת התכנית:מטר
שינוי הוראת בינוי וקביעת שלבי ביצוע למגרש תעשיה 

 באזור תעשיה כורדני. 1-ת
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יוסף סעיף  349א' בהוראת תכנית ק/ 1.1א. לסעיף 

שיקבע כי תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה אישור תכנית 
הוועדה המקומית, הכוללת את מלוא זכויות בינוי, ע"י 

 .1-במגרש תבנייה ה
תוסף הוראה  349בהוראת תכנית ק/ 1.1ב. לסעיף 

בנייה לגבי שלביות ביצוע הקובעת כי ניתן לבצע את ה
בשלבים אך בשלב ראשון לא תפחת  1-ת מגרשב
 מסה"כ הזכויות המאושרות. 14%מבנייה ה
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9139ובילקוט הפרסומים  54/45/6453

 .46/46/6453, בתאריך 1149
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 43-9911311טלפון: , 11481
קרית  3ד העברי קריות, הגדובנייה מקומית לתכנון ול

ין יוכל המעונ, 43-9151685טלפון:  ,69553מוצקין 
ות שהמשרדים האמורים רשאי לעיין בה בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתרפתוחים לקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  קריות
 :'מס תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

0333443-152 
הרחבת תחום שלב א' לביצוע  -כורדני שם התכנית: 

 כורדני 302בתכנית ק/
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  4535883-116 :'מס מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / ד349ק/  שינוי
 349ק/  שינוי
 / ג349ק/  שינוי

 5/ ג/ 349ק/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
חלק הדרומי של שכונת כורדני , הקרית מוצקיןיישוב: 

 בצפון ק. מוצקין
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .51, 54, 9חלקי חלקות:  54364גוש: 
, 669, 661, 669, 661חלקות במלואן:  54365גוש: 
668 ,614 ,615 ,613 ,619 ,611 ,619. 

, 513, 95, 93, 55, 54חלקי חלקות:  54365גוש: 
664 ,616 ,611 ,618 ,611 ,613 ,619 ,684 ,685 ,
686. 
, 19, 11, 19, 11, 13, 11חלקות במלואן:  54361גוש: 

18 ,94 ,95 ,96 ,91 ,93 ,91 ,99 ,91 ,99 ,98 ,84 ,
85 ,86 ,81 ,83 ,81 ,89 ,81 ,89 ,88 ,545 ,546 ,

541 ,543 ,541 ,549 ,541 ,549 ,548 ,554 ,555 ,
556 ,551 ,553 ,551 ,559 ,551 ,559 ,558 ,564 ,
565 ,566 ,561 ,563 ,561 ,569 ,569 ,568 ,514 ,
516 ,511 ,518 ,534 ,535 ,536 ,531 ,533 ,531 ,
531 ,539 ,538 ,514 ,516 ,511 ,513 ,511 ,519 ,
511 ,519 ,518 ,594 ,595. 

, 35, 18, 19, 11, 13, 69חלקי חלקות:  54361גוש: 
14 ,94 ,96 ,93 ,99 ,544 ,561 ,515 ,511 ,511 ,

519 ,519 ,539 ,515. 
 .3חלקי חלקות:  54363גוש: 
, 189, 181, 183, 181חלקות במלואן:  54369גוש: 
181 ,189 ,188 ,944 ,945 ,941 ,943 ,949 ,948 ,
954 ,955 ,956 ,951 ,953 ,951 ,959 ,951 ,959 ,
958 ,964 ,965 ,966 ,961 ,963 ,961 ,969 ,961 ,
969 ,968 ,914 ,915 ,916 ,911 ,913 ,911 ,919 ,
911 ,919 ,918 ,934 ,936 ,931 ,939 ,931 ,939 ,
916 ,911 ,913 ,911 ,919 ,911 ,918 ,994 ,995 ,
996 ,991 ,993 ,991 ,999 ,991 ,999 ,998 ,911 ,
919 ,918 ,994. 

, 343, 341, 346, 188חלקי חלקות:  54369גוש: 
341 ,355 ,356 ,351 ,353 ,351 ,196 ,935 ,933 ,
938 ,914 ,915 ,911 ,919 ,991. 

 

 ת התכנית:מטר
"שלב א" לביצוע בשכונת כורדני והוספת  הרחבת תחום

 יח"ד לשלב א. 199
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי הוראות בדבר שלבי ביצוע לתשתיות ניקוז 
וביוב, כך שניתן יהיה להוציא היתרי בנייה להרחבת 

 יח"ד נוספות. 199סה"כ  - שלב א'
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9139ובילקוט הפרסומים  54/45/6453

 .46/46/6453, בתאריך 1149
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 43-9911311טלפון: , 11481
קרית  3קריות, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול

ין יוכל המעונ, 43-9151685טלפון: , 69553מוצקין 
ות שהמשרדים האמורים רשאי לעיין בה בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתרפתוחים לקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  קרית טבעון
 תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

  0024052-106:'מס
בגן המייסדים הסדרת שימושי קרקע  שם התכנית:

 וסביבתו בקרית טבעון
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  קרית טבעוןבנייה לתכנון ול

  4498416-149: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 13טב/  שינוי
 619טב/  שינוי
 588טב/  שינוי
 / א91טב/  שינוי

 611טב/  כפיפות
 555טב/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קרית טבעון רחוב: אלונים   .יישוב: 

 X: 212573קואורדינטה 
 Y: 736398קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .119, 19, 39, 31, 33, 31חלקות במלואן:  54186גוש: 
 .15, 38, 39, 36, 35, 34חלקי חלקות:  54186גוש: 
, 538, 539, 531, 539חלקות במלואן:  54941גוש: 
514 ,598 ,584. 

, 511, 543, 91, 93, 11חלקי חלקות:  54941גוש: 
199 ,331. 

 

 :מטרת התכנית
הסדרת שימושי קרקע למסחר בגן המייסדים והסדרת 

 מערכת הדרכים סביבו.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. הסדרה לשימוש של שלושה אתרים מסחריים )תאי 

( אשר היו מאושרים בתכנית 146, 145, 144שטח: 
 כשימושים חורגים. 619קודמת טב/

ב. קביעת תנאים לשימוש בשטחים המסחריים בתחום 
 הגן.

 ג. הסדרת מערכת הדרכים והחניות סביב גן המייסדים.
 ד. קביעת זכויות והוראות בנייה עבור שימושי המסחר.

ה. הוספת חניון על חשבון שטחי שצ"פ בסמוך לרח' 
 (145החורש )תא שטח

ת חניה חדשה )תאי ו. ביטול חלק מחניה קיימת והסדר
 (141, 146שטח 

ז. ביטול דרכים והרחבת שצ"פ בהתאם למצב בשטח 
 (541, 546, 545)תאי שטח 

 (344ח. הרחבת דרכים )תא שטח 
כלהלן: משצ"פ לחניון, מחניון לשצ"פ, ייעוד ט. שינויי 

מאזור למסחר מיוחד לשצ"פ, דרך ומסחר, מאיזור 
 ל מבא"ת.מעברים וכיכרות לכיכר עירונית לפי נוה

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ון: טלפ 11481חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 43-9911311
קרית טבעון  קרית טבעון,בנייה מקומית לתכנון ול

 43-8118638טלפון:  19544
 

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

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

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חנה- פרדס כרכור
 :'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0305500-151  
 הסדרת גישה ברח' השופטים בכרכור שם התכנית:

וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
תכנית מופקדת  כרכור-פרדס חנהבנייה לתכנון ול

  4511114-111: 'מס מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב63ש/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרכור רחוב: השופטים   .-פרדס חנהיישוב: 

 X: 198937קואורדינטה 
 Y: 709427קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .651חלקות במלואן: , מוסדר, 54416גוש: 

 

 :טרת התכניתמ
 הסדרת גישה ברכב לצורך מעבר כלי רכב.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת תכלית של מעבר ברכב בשביל

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנין ימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 טלפון:  11481ה חיפ 51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 43-9911311

כרכור, דרך הבנים -פרדס חנהבנייה מקומית לתכנון ול
 411-8118841טלפון:  11444כרכור -פרדס חנה 64

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
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)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  זבולון
 תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

  0306123-103:'מס
 מגורים במזרח איבטיןשם התכנית: 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 65 45191-145: 'מס מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / ז18זב/  שינוי
 / ב18זב/  שינוי
 18זב/  שינוי

 1/ א/ 15תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 13תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 / ו18זב/ מק/  כפיפות

 

 ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
 אבטין   .יישוב: 

 שטח במזרח איבטין, בצמוד ומדרום לרחוב הראשי בישוב.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .551, 556, 549, 83חלקי חלקות:  54394גוש: 
 .519, 513, 511חלקי חלקות:  56194גוש: 

 X: 211185קואורדינטה 
 Y: 740666קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
תאי  59באיבטין, בתחומו יוקצו תוספת שטח מגורים א' 

יח"ד )יח"ד אחת בכל  59מגורים וסה"כ ייעוד שטח ב
 תא שטח(.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח ציבורי פתוח למגורים א', ייעוד א. שינוי 

 דרכים ושטח למבנים ומוסדות ציבור.
 קרקע מדרך לשביל.ייעוד ב. שינוי 
 ציבורי לדרך. קרקע מאתר לבניןייעוד ג. שינוי 

יח"ד  59מגורים וסה"כ ייעוד תאי שטח ב 59ד. קביעת 
 )יח"ד אחת בכל תא שטח(.

 ה. קביעת הוראות בנייה ופיתוח.
ו. קביעת הוראות לדיור זמני בתחום שטח הנחיות 
מיוחדות המסומן בשטח ציבורי פתוח ושטח למבנים 
ומוסדות ציבור, לרבות הנחיות לשיקומו עם פינוי 

 זמניים.המבנים ה
 ז. קביעת שלביות מימוש התכנית ופינוי המבנים הזמניים.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9191ובילקוט הפרסומים  41/46/6453

 .69/46/6453, בתאריך 3481
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51 מחוז חיפה, שד הפלי"םבנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי43-9911311טלפון: , 11481
 14414זבולון, כפר המכבי בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 43-9319541טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
 :'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 א /3103 ש/
 2022הגדלת אחוזי בנייה למגרש  שם התכנית:

 בג'סר אלזרקא 30140בגוש  60חלקה 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
: 'מס תכנית מפורטתמופקדת  שומרוןבנייה לתכנון ול

 א /5115 ש/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 119ש/  שינוי
 158ש/  שינוי

 114 ש/ כפיפות
 5419ש/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה מערבית, זרקא-ג'סר איישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .549, 91 - 18חלקי חלקות:  54181גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 א. יצירת בסיס חוקי לבניינים קיימים.

ב. הקטנת קווי בנייה עפ"י הקיים ביום הפקדת תכנית זו 
 מרחק בין שני מבנים.כולל הקטנת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לפי הקיים בתשריט. -שינוי בקווי בניין  -
 הגדלת אחוזי בנייה. -
 .94%-ל 34%-הגדלת אחוז תכסית מ -
בדבר  111על תכנית זו יחולו הוראות תכנית ש/מק/ -

 בנייה מעל לבניין קיים.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, ם האמורים פתוחים לקהלשהמשרדי
כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
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ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 טלפון:  11481חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 43-9911311
זכרון  13סדים ישומרון, המיבנייה מקומית לתכנון ול

 43-9141166טלפון:  14814יעקב 
 

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

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

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
 :'מס תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 ב /3333 ש/
 בנימינה -תכנית שימור מתחם הבורג' שם התכנית: 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 ב /5535 ש/: 'מס מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / א61ש/  שינוי
 5155ש/ ד/  שינוי
 18ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גבעת עדה.-בנימינהיישוב: 

 דרום בנימינה, צמוד ומדרום לדרך הבורג'
 

 גושים וחלקות:
 .61 - 66חלקות במלואן:  54595גוש: 
 .69 - 63חלקי חלקות:  54595גוש: 
 .59חלקות במלואן:  54591גוש: 
 .19, 64 - 58, 6חלקי חלקות:  54591גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
שטח לאטרקציה תיירותית באתר הבורג' ייעוד 

 ההיסטורי תוך הגדרת המתחם לשימור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שיחזור ושיקום של המבנים קביעת הנחיות לשימור,  -

ההיסטוריים שבתחום התכנית, וכן הגדרת מאפייני 
 הבינוי החדש )מיקומו, היקפו ומאפייניו האדריכליים(.

קביעת תכליות ושימושים תומכי נופש לכלל הציבור  -
 רועים זמני.יא כי מטרת השימור וקביעת שימוש לגןותומ

 הסדרת הנגישות והחניה עבור המתחם כולו. -
קביעת זכויות והוראות בנייה, הוראות פיתוח, תנאים  -

 להיתר ותשתיות.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
א, ", התשע9666ובילקוט הפרסומים  61/41/6455

 .54/43/6455בתאריך  ,1191עמוד 
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון: , 11481חיפה  51הפלי"ם מחוז חיפה, שד בנייה ול

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול :. וכן במשרדי43-9911311
 טלפון:  14814כרון יעקב יז 13סדים ישומרון, המי
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 43-9141166

 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
 :'מס תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 ב /3111 ש/
ייעוד שינוי  -בנימינה  -רח' תירוש שם התכנית: 

 משצ"פ לדרך
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 ב /5111 ש/: 'מס מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / א61ש/  שינוי
 595ש/  שינוי
 5468ש/  שינוי
 / א131ש/  שינוי

 614ש/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גבעת עדה רחוב: התירוש   .-בנימינהיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .91 - 93, 38חלקי חלקות:  54643גוש: 
 .696, 611חלקי חלקות:  54651גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
רחוב התירוש המוגדר בתכניות סטטוטוריות ייעוד שינוי 

 דרך.ייעוד מאושרות כשצ"פ ל
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטח לאורך רחוב התירוש משצ"פ לייעוד שינוי  -

 הדרך.
 קביעת הסדרי תנועה, קווי בנין ושימושים מותרים. -
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9181ובילקוט הפרסומים  63/41/6451

 .58/41/6451, בתאריך 3981
 

הועדה המחוזית  משרדינמצאת בהתכנית האמורה 
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי43-9911311טלפון: , 11481
כרון יז 13יסדים ישומרון, המבנייה מקומית לתכנון ול
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, וכל המעוניין 43-9141166טלפון:  14814יעקב 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו פתוחים
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
 :'מס תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

0322305-151 
 331-333תוספת זכויות בחלקות שם התכנית: 

 , זכרון יעקב33130בגוש 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –התשכ"ה והבניה, 
  4569341-111 :'מס מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 5538ש/  שינוי
 / א5565ש/  שינוי

 / א814ש/ מק/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 זכרון יעקב, זכרון יעקב רחוב: תדהריישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .533, 531חלקות במלואן: , מוסדר, 55151גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת זכויות בנייה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 314מ"ר ) 994מ"ר שטח עיקרי לסה"כ  691א( תוספת 

 מ"ר לכל חלקה(.
 94מ"ר ) 594מ"ר שטח שרות לסה"כ  61ב( תוספת 

 מ"ר לכל חלקה(.
 מ'. 1-מ' ל 1-ג( שינוי קו בנין אחורי מ

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9139ובילקוט הפרסומים  68/45/6453

 .46/46/6453, בתאריך 1154
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 43-9911311טלפון: , 11481
כרון יז 13יסדים ישומרון, המבנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי יוכל המעונ, 43-9141166טלפון:  14814יעקב 
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לעיין בה בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 

 יוסף משלב
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז חיפה

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 19464-06-14

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

ובעניין פירוק חברת המאחד לבבות - אולמי שמחות בע"מ, 
ח"פ 51-186195-7, ממרכז ספיר 2, ירושלים 9546108,

והמבקש: מוסה קואסמה, ע"י ב"כ עו"ד חסן אגבאריה, מרח' 
ירושלים 91242, טל' 02-6275225, פקס'  אלרשיד 7, ת"ד 24261, 

.02-6275226

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  בית המשפט  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.9.2014, בשעה 11.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.10.7.2014

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

חסן אגבאריה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 28590-02-14

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

ובעניין פירוק חברת מדיטריאן סאנסט בע"מ, ח"פ 51-361324-0,

ליבשיץ,  אירנה  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  והמבקשת: החברה 
מרח' כנרת 5, מגדלי ב.ס.ר. 3, בני ברק 5126237, טל' 03-9677771, 

פקס' 03-9677773.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.2.2014 הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.9.2014, 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.
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אמיר ברלב, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 12530-05-14

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

ובעניין פירוק חברת זיווד הצפון בע"מ, ח"פ 51-234506-7,

והמבקשים: מיכאל וויסקופ ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 

)קומה 18(, רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.7.2014, 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 משעה 12.00, 

ביום 6.7.2014.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 18360-05-14

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

ובעניין פירוק חברת ד"ר גן בע"מ, ח"פ 51-401979-3,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד נפתלי נשר, המפרק 
הזמני, מרח' שמריהו לוין 4, חיפה 3310103.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.7.2014, 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 משעה 12.00, 

ביום 8.7.2014.

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

נפתלי נשר, עו"ד  
המפרק הזמני  

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

ביום 10.8.2014.

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

אירנה ליבשיץ, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 6549-04-14

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

ובעניין פירוק חברת סימביוטיק בע"מ, ח"פ 51-345088-2,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד רחל בן רחמים-
 ,216 יפו  רח'  דין,  עורכי  ושות',  אמסטר  יעקב  ממשרד  סובול, 

ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.4.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.9.2014, 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 10.00 

ביום 24.8.2014.

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

רחל בן רחמים-סובול, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 41756-05-14

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

ובעניין פירוק חברת בל אר גרופ בע"מ,

והמבקשת: ויויאן יעקוביאן, ע"י ב"כ עו"ד אמיר ברלב, מרח' 
לוחמי הגטאות 12, נהריה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.10.2014, 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  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 9.10.2014.
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 57525-02-14

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

ח"פ בע"מ,   )1995(  2000 טורס  עוזי  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-224003-7

ח"פ בע"מ,   )1996( ניהול   - הוטל  קלאב   .1  והמבקשות: 
ח"פ בע"מ,   )1981( מלונות  ניהול  ישרוטל   .2  .51-235577-7 

מלונות   .4  .52-004248-2 ח"פ  בע"מ,  ישרוטל   .3  .51-088624-5
הכשרת היישוב בע"מ, ח"פ 52-002903-4. 5. ארקיע קווי תעופה 
ישראליים בע"מ, ח"פ 51-112305-1, ע"י ב"כ עו"ד אביב פריצקי, 
ת"ד   ,10 רח' הארבעה  טישמן-פריצקי-לוין,  דין  עורכי  ממשרד 

20609, תל אביב 61205, טל' 03-5620563, פקס' 03-5620565.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.2.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.10.2014, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

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

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

אביב פריצקי, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 38563-04-14

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

ובעניין פירוק חברת מעדני נצח בע"מ, ח"פ 51-481020-9.

והמבקשים: משה מסטרמן, דמיטרי פובלייב, בוריס אוסניס, 
הגדוד  מרח'  ואח',  קרומין  יאן  עו"ד  ב"כ  ע"י  זכריה,  יהודה 

העברי 10, אשקלון.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.4.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.9.2014, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 25.8.2014.

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

יאן קרומין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 14443-07-09

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

ח"פ בע"מ,  מערכות  קשת  א.ת.  חברת  פירוק   ובעניין 
51-255187-0, סניף מרכז - אזור התעשייה סגולה, ת"ד 2223, 

פתח תקוה, סניף צפון - קרית אתא.

והמבקש: אוריאל טלקר, ע"י ב"כ עו"ד גסאן המאם, רישיון 
טל' אתא,  קרית   ,921 ת"ד   ,58 העצמאות  מרח'   ,18807  מס' 

04-8439662, פקס' 04-8439663.

בקשה  הוגשה   29.12.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

28.10.2014, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.10.2014.

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

גסאן המאם, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 55169-11-13

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

ובעניין פירוק חברת נוה יפית חברה קבלנית לבנין בע"מ, ח"פ 
51-071110-4, מרח' רופין 18, כפר סבא,

והמבקשים: נזאל סאאד ו–6 עובדים נוספים, ע"י ב"כ עו"ד 
איהאב סעדי ו/או פאוזי דבאח, משד' המגינים 42, חיפה, טל' 

.office@sadilaw.com 04-8555157, פקס' 04-8145802, דוא"ל

בקשה  הוגשה   28.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

23.9.2014, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 10.9.2014.

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

איהאב סעדי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11548-06-14

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

ובעניין פירוק חברת ר. סובקרונו בע"מ, ח"פ 51-264612-6,

שילוני אהוד  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או אח', מרח' סוקולוב 40, רמת השרון 47235, טל' 03-7600400, 

פקס' 03-7600401.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.10.2014, 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 21.10.2014.

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

אהוד שילוני, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 16768-06-14

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

ובעניין פירוק חברת פרי צור )2010( בע"מ, ח"פ 51-447031-9,

ח"פ בע"מ,  אריזה  תעשיות  קניאל  חברת   והמבקשת: 
52-004450-4, ע"י ב"כ עו"ד אהוד שטמר ו/או ישראל שפלר ו/
או ענת שלינגבוים-לוי ו/או שולי זסלבסקי ו/או ג'ולי עמנואל ו/

או גלעד ברגשטיין ו/או דורית פיכטמן, מרח' אבא הילל 7 )בית 
סילבר(, רמת גן 52522, טל' 03-6130920, פקס' 03-6131082.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.10.2014, בשעה 10.30.

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 
 14.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.10.2014.

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

אהוד שטמר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 1880-05-14

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

ובעניין פירוק חברת כיכר האיכר בע"מ, ח"פ 51-307070-6,

והמבקשים: עו"ד רמי קוגן ועו"ד עדי בראונשטיין, ע"י ב"כ 
עו"ד אוהד הראל ואח', מרח' ברקוביץ 4, תל אביב 64238.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.9.2014, 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 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 16.9.2014.

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

אוהד הראל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 1911-05-14

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

ובעניין פירוק חברת ז. חצרוני ובניו בע"מ, ח"פ 51-257552-3,

והמבקשים: עו"ד רמי קוגן ועו"ד עדי בראונשטיין, ע"י ב"כ 
עו"ד אוהד הראל ואח', מרח' ברקוביץ 4, תל אביב 64238.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.9.2014, 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 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 16.9.2014.

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

אוהד הראל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן בן חורין, מפרק

דפוס נשר אופסט )2005( בע"מ
)ח"פ 51-375799-7(

)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 
דניאל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,3.8.2014 ביום  תתכנס 
פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי וקנין, מפרק

מערכות חינוך לוינסקי בע"מ
)ח"פ 51-232620-8(

)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 7.8.2014, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גדעון פישר, 
מגדלי עזריאלי, מגדל משולש, קומה 39, תל אביב 67023, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
רם תורן, עו"ד, מפרק

תבניות 2000 )1997( בע"מ
)ח"פ 51-252873-8(

)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 
שפיגלמן,  עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה   ,7.8.2014 ביום  תתכנס 
קורן, ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
צבי אורן, מפרק

סמארט רובוטיקס בע"מ
)ח"פ 51-300385-5(

)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 

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

פורת יוסף יצחק בע"מ
)ח"פ 51-429185-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.7.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
בורוכוב 12א, עכו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה דיצי, מפרק

ג'ימאו נטוורקס בע"מ
)ח"פ 51-394788-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,30.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון 7531364, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אריה רייף, עו"ד, מפרק

פיט טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-468413-3(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה   ,31.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מנשה לוי, רו"ח, מפרק

איתן בן חורין בע"מ
)ח"פ 51-250664-3(

)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 
ויצמן  רח'  12.00, אצל המפרק,  31.7.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
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ישקר סי.אי.אם. )1993( בע"מ
)ח"פ 51-176405-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 & תתכנס ביום 10.8.2014, בשעה 13.00, במשרד איתן, מהולל 
הרצליה,   ,10 אבן  רח' אבא  פטנטים,  ועורכי  דין  עורכי  שדות, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון מהולל, עו"ד, מפרק

ר.ר.מ. 2 בע"מ
)ח"פ 51-173675-3(

)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 10.8.2014, בשעה 13.00, במשרד איתן, מהולל 
הרצליה,   ,10 אבן  רח' אבא  פטנטים,  ועורכי  דין  עורכי  שדות, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון מהולל, עו"ד, מפרק

א.ל.ג. נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-308698-3(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,11.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,41 מונטיפיורי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו לוין, עו"ד, מפרק

קני מחסני ביגוד בע"מ
)ח"פ 51-266987-0(

)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 
המפרקת,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,12.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' החרש 16, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נגה בר שדה, עו"ד, מפרקת

 & תתכנס ביום 10.8.2014, בשעה 13.00, במשרד איתן, מהולל 
הרצליה,   ,10 אבן  רח' אבא  פטנטים,  ועורכי  דין  עורכי  שדות, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון מהולל, עו"ד, מפרק

קרתע בע"מ
)ח"פ 51-025774-4(

)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 10.8.2014, בשעה 13.00, במשרד איתן, מהולל 
הרצליה,   ,10 אבן  רח' אבא  פטנטים,  ועורכי  דין  עורכי  שדות, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון מהולל, עו"ד, מפרק

אטרוס בע"מ
)ח"פ 51-206952-7(

)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 10.8.2014, בשעה 13.00, במשרד איתן, מהולל 
הרצליה,   ,10 אבן  רח' אבא  פטנטים,  ועורכי  דין  עורכי  שדות, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון מהולל, עו"ד, מפרק

פלן אי בע"מ
)ח"פ 51-074575-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 & תתכנס ביום 10.8.2014, בשעה 13.00, במשרד איתן, מהולל 
הרצליה,   ,10 אבן  רח' אבא  פטנטים,  ועורכי  דין  עורכי  שדות, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון מהולל, עו"ד, מפרק
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סטוק פוטו סיטי בע"מ
)ח"פ 51-464578-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.8.2014, בשעה 10.00, אצל עו"ד גיל כהן, 
סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,46 קומה   ,7 ז'בוטינסקי  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
דביר צור, מפרק

אביב טק בע"מ
)ח"פ 51-308808-8(

)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 25.8.2014, בשעה 9.30, אצל המפרק, רח' יגאל אלון 
120, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רם אפרתי, עו"ד, מפרק

קריפטזון ישראל בע"מ
)ח"פ 51-443738-3(

)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 28.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' זהבית 9, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי חיזקיאייב, מפרק

אירוקו נכסים 2003 בע"מ
)ח"פ 51-343501-6(

)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 
תתכנס ביום 28.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הברוש 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עדי,   ,386
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית וינשטיין, מפרק

הריטג' אומנות המאה העשרים בע"מ
)ח"פ 51-325096-9(

)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 17.8.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' אביבים 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,4
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל שגיא, רו"ח ומשפטן, מפרק

ש.ב.י. הובלות 1989 בע"מ
)ח"פ 51-136799-7(

)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 18.8.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, מושב עמקה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,21
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
גילעד שפירא, מפרק

קוונטום דיינמיקס בע"מ
)ח"פ 51-455047-4(

)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 18.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הארבעה 
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.
עמרי בניאל, מפרק

ידיד חשמל ואלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-124502-9(

)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 21.8.2014, בשעה 11.00, במשרד עו"ד טולצ'ינסקי 
שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות', רח' קרן היסוד 38, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
עופר דולינסקי, עו"ד, מפרק
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המדליק - שירותי הסקה חימום וקרור בע"מ
)ח"פ 51-187981-9(

)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 
המלך  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.9.2014 ביום  תתכנס 
ג'ורג' 31, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק דהן, עו"ד, מפרק

סולם ניהול ל.ר. בע"מ
)ח"פ 51-347721-6(

)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 1.9.2014, בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' מדינת 
היהודים 85, קומה שמינית, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נחשון עקיבא, מפרק

רח' עקיבא 64 בע"מ
)ח"פ 51-243591-8(

)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 
רח' אדוארד  ביום 1.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,6340818 אביב  תל   ,18/6 ברנשטיין 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אוחנה, עו"ד, מפרק

רעם ביט בע"מ
)ח"פ 51-412895-8(

)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 4.9.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' האלון 18, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  הנגיד, לשם הגשת  כפר 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעם אוקס, עו"ד, מפרק

מינצ'יקוב השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-347524-4(

)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 28.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ורדיה 7, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה מינצ'יקוב, מפרק

רטמן השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-347523-6(

)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,  28.8.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המגינים 60, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביגדור רטמן, מפרק

ווירלס מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-456960-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שח"ל  10.00, אצל המפרק,  28.8.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
5, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דב מורן, מפרק

זמן שלום בע"מ
)ח"פ 51-382278-3(

)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 
החברה,  מפרק  במשרד   ,12.00 בשעה   ,1.9.2014 ביום  תתכנס 
ערד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף הנגבי, מפרק
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אריאלה מרסי, מפרקת

אינטרה טק מערכות מיחשוב בע"מ
)ח"פ 51-228450-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב יוסף, מרח' דרך החורש 3, 

יהוד 56470, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למשרדי א.מ.ת מיחשוב בע"מ, רח' החלזון 6, רמת גן 5252270.

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

יניב יוסף, מפרק

מרקום - ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-440044-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,5.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי קדוש, מרח' 

ההסתדרות 6, הרצליה 46420, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי קדוש, מפרק

ארקול ברידג' בע"מ
)ח"פ 51-428686-3(

)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 19.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב כהן, מרח' פנחס 

רוטנברג 17, רמת גן, למפרק החברה.

חיטובים פלוס )מצג( בע"מ
)ח"פ 51-265003-7(

)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 15.9.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' גרינברג 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,27
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צחי מוטולה, מפרק

פרנדלי קרדיט בע"מ
)ח"פ 51-483029-8(

)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 16.9.2014, בשעה 11.00, אצל ציטבר, גלאור ושות', 
עורכי דין, רח' בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 17, רמת גן, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
חגית רוס, עו"ד, מפרקת

מרחב מקורות ייזום טרינידד וטובאגו בע"מ
)ח"פ 51-443589-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים ממועד 
פרסום הודעה זו, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, דרך אבא הלל 
סילבר 16, קומה 10, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניב סבר, עו"ד, מפרק

ל'רוי סלקשיין בע"מ
)ח"פ 51-309051-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  מרסי,  אריאלה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

סיגלית 22, רמת פולג, נתניה, למפרקת החברה.
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   מראש, 
עו"ד אמיר עמר, מרח' אבא הלל 14, רמת גן 52506, 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.

אמיר עמר, עו"ד, מפרק

נילי א.ג.י.ר נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-252836-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.6.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק   ,52506 גן  רמת   ,14 הלל  אבא  מרח'  עמר,  אמיר  עו"ד 

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.

אמיר עמר, עו"ד, מפרק

פרופיילר וואן אבחון וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-427531-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,9.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן שמואל כץ, מרח' סולד 40, 

רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ערן שמואל כץ, מפרק

ע.ה.מ. - עמית השכרת מבנים בע"מ
)ח"פ 51-258213-1(

)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 

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.

יניב כהן, עו"ד, מפרק

אקסיטל בע"מ
)ח"פ 51-294302-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
אללוף,  גונן  לירז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד עורכי דין גונן אללוף, רח' מניה שוחט 23, אזור, 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.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

עובדיה את צביקל משרד עורכי דין
)ח"פ 51-329160-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
אללוף,  גונן  לירז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד עורכי דין גונן אללוף, רח' מניה שוחט 23, אזור, 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.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

שופיר נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-198935-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שכל  לאחר   ,5.6.2014 ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו  החברים 
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.6.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אנטולי ליקבורניק, ת"ז 317409084, מרח' גרניום 6, נהריה,למפרק 

החברה.

אנטולי ליקבורניק, מפרק

סי. טי. וי טק בע"מ
)ח"פ 51-307250-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  מושקט,  יורם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יהודה הלוי 85, תל אביב 65796, למפרק החברה.

יורם מושקט, עו"ד, מפרק

אפ.אמ.אי שוקי איכרים בישראל בע"מ
)ח"פ 51-441034-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שהחברים  לאחר   ,2.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
שיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

הלפרן, מרח' קליי 14, תל אביב, למפרקת החברה.

שיר הלפרן, מפרקת

3אל אלקטרוניקה ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-232889-9(

)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 24.2.2002, התקבלה החלטה 
מרח'  צ'צ'יק,  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קרליבך 11, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה צ'צ'יק, עו"ד, מפרק

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.6.2014, התקבלה החלטה 
אליהו  מרח'  אורן,  צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

חכים 9, 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, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי אורן, מפרק

ביפליי אפקט בע"מ
)ח"פ 51-470814-8(

)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 11.6.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  מישר,  יצחק  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סימטת אלברט 1, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק מישר, רו"ח, מפרק

ג'ים - טק בע"מ
)ח"פ 51-344645-0(

)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 
מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה  של 
ולמנות את יצחק צרפתי, מרח' משה שרת 84, תל אביב, למפרק 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק צרפתי, מפרק

יד להחלמה - שגיא )2002( בע"מ
)ח"פ 51-326693-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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נעמי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-139924-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  עופר,  פלג  אל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

רמת ים 93, הרצליה, 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.

אל פלג עופר, מפרק

סאלבוג בע"מ
)ח"פ 51-269249-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  עופר,  פלג  אל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

רמת ים 93, הרצליה, 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.

אל פלג עופר, מפרק

אל-פלג החזקות בע"מ
)ח"פ 51-247813-2(

)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 27.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אל פלג עופר, מרח' רמת ים, 

הרצליה, 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.

אל פלג עופר, מפרק

ב.ז. שירותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-276581-9(

)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 15.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל זיותן, מרח' האתרוג 

2, חדרה, 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.

גבריאל זיותן, מפרק

תפוזית בע"מ
)ח"פ 51-212005-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.4.2014, התקבלה החלטה 
 ,22/22 מרח'  מרון,  היקל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

עוספיא, 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.

היקל מרון, מפרק

א. לוי תכנון סביבתי בע"מ
)ח"פ 51-390824-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
30.4.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהובה לוי, מרח' 

ז'בוטינסקי 40, גדרה 70700, 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.

אהובה לוי, מפרקת
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נטע ד.א. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-360304-3(

)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 22.5.2014, התקבלה החלטה 
 ,5010 ת"ד  דאי,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

כפר סבא, 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.

איתן דאי, מפרק

אשבר בע"מ
)ח"פ 51-040897-4(

)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 25.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פיליפוביץ,  אריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

יפו 97, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל פיליפוביץ, מפרק

ויר בע"מ
)ח"פ 51-043498-8(

)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 25.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פיליפוביץ,  אריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

יפו 97, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל פיליפוביץ, מפרק

תפארת מלכות בע"מ
)ח"פ 51-387575-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  ראטה,  חיה  דבורה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אביתר הכהן 11, ירושלים, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דבורה חיה ראטה, מפרקת

כרמל - קאל אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-149039-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
12.5.2014, התקבלה  המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן שגיא, מרח' 

ז'בוטינסקי 35, בניין התאומים 2, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן שגיא, מפרק

סידספארם בע"מ
)ח"פ 51-345744-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2014, התקבלה החלטה 
 ,5010 ת"ד  דאי,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

כפר סבא, 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.

איתן דאי, מפרק
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אטקום אר אפ איי די בע"מ
)ח"פ 51-353951-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
25.5.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל קלמן, מרח' 

הגליל 33ב, כפר סבא, 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.

ישראל קלמן, מפרק

ש.ח.ר. אור סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-386627-7(

)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 27.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנון שם טוב, מרח' האלה 6, 

אור יהודה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דנון שם טוב, מפרק

אבירם דולינגר חברה קבלנית בע"מ
)ח"פ 51-146745-8(

)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 27.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  דולינגר,  אבירם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הארבעה 8, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבירם דולינגר, מפרק

מכללת המרתון בע"מ
)ח"פ 51-326353-3(

)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 26.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פיליפוביץ,  אריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

יפו 97, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל פיליפוביץ, מפרק

ש.א. דוריקם בע"מ
)ח"פ 51-208395-7(

)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 27.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פיליפוביץ,  אריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

יפו 97, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל פיליפוביץ, מפרק

מתכת יהודה רייך בע"מ
)ח"פ 51-051761-8(

)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 27.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פיליפוביץ,  אריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

יפו 97, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל פיליפוביץ, מפרק
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סולל שטח - ניצול שטח משרדי בע"מ
)ח"פ 51-299523-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
27.5.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
מרח'  נהון,  חנה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

חברוני 116/13, ירושלים, 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.

חנה נהון, מפרקת

מדרגל בע"מ
)ח"פ 51-087628-7(

)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 29.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  קהת,  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,03-9533801 טל'  אביב,  תל   ,20671 ת"ד   ,10 הארבעה 

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.

יניב קהת, עו"ד, מפרק

נוי מיגון ושילוט בע"מ
)ח"פ 51-266183-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  דור,  בן  מאיר  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביאליק 15, 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.

מאיר בן דור, רו"ח, מפרק

ת.מ.ש.ג. בנין בע"מ
)ח"פ 51-226796-4(

)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 
את  לפרק  החלטה  27.5.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל,  החברה  של 
החברה מרצון ולמנות את ארז ליאון, מרח' הרברט סמואל 16/3, 

ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז ליאון, מפרק

מ.ל. ארז בנין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-186693-1(

)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 
את  לפרק  החלטה  27.5.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל,  החברה  של 
החברה מרצון ולמנות את ארז ליאון, מרח' הרברט סמואל 16/3, 

ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז ליאון, מפרק

כחול שאיבת חול בע"מ
)ח"פ 51-324438-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.5.2014, התקבלה החלטה 
 ,93 משק  אמר,  אמנון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

רמות נפתלי, 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.

אמנון אמר, מפרק
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רוית משאבות מים בע"מ
)ח"פ 51-147575-8(

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  דור,  בן  מאיר  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביאליק 15, 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.

מאיר בן דור, רו"ח, מפרק

רותי הפקות בע"מ
)ח"פ 51-102238-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  דור,  בן  מאיר  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביאליק 15, 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.

מאיר בן דור, רו"ח, מפרק

ל.ר. הובלות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-212098-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,2.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל ביטון, מרח' 

הנשיאים 17/1, מגדל העמק, 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.

רפאל ביטון, מפרק

סימונטה - חברה לייצור ושיווק בגדי נשים בע"מ
)ח"פ 51-219566-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  דור,  בן  מאיר  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביאליק 15, 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.

מאיר בן דור, רו"ח, מפרק

אסן - שירותי מזון והסעדה בע"מ
)ח"פ 51-131998-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  דור,  בן  מאיר  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביאליק 15, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר בן דור, רו"ח, מפרק

דור גולן בע"מ
)ח"פ 51-357717-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  דור,  בן  מאיר  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביאליק 15, 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.

מאיר בן דור, רו"ח, מפרק
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יוזמות מפעלי חינוך ציוניים בע"מ
)ח"פ 51-301193-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
26.5.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל פיליפוביץ, 

מרח' יפו 97, ירושלים, למפרק החברה.

אריאל פיליפוביץ, מפרק

ג.ס. ג'י מיק בע"מ
)ח"פ 51-468423-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,1.5.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אומר לובושיץ, מרח' 

בן גוריון 22, הרצליה, 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.

אומר לובושיץ, עו"ד, מפרק

היפודרום בניה להשכרה בע"מ
)ח"פ 51-192344-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.2.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ממשרד  סולו,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
עורכי דין רוזנברג, אברמוביץ, קרן פולק, אפלמן, מגדלי עזריאלי 1, 

המגדל העגול, קומה 17, תל אביב 6702101, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז סולו, עו"ד, מפרק

העגל האדום בע"מ
)ח"פ 51-387043-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
באר  ממושב  מטלון,  זיו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

טוביה 83815, 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.

זיו מטלון, מפרק

רוכבי באר-טוביה בע"מ
)ח"פ 51-357234-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
באר  ממושב  מטלון,  זיו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

טוביה 83815, 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.

זיו מטלון, מפרק

דולסנית בע"מ
)ח"פ 51-183469-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל שפיגלר, מרח' 

קראוזה 3, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל שפיגלר, עו"ד, מפרק
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י.ד ניצן תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-495654-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  סמימי,  רוני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מצדה 9, אשדוד, טל' 050-6999621, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רוני סמימי, עו"ד, מפרקת

ה.ק. מוניות הקריות בע"מ
)ח"פ 51-403046-9(

)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 30.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי חמו, מרח' מאיר 19, 

חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי חמו, עו"ד, מפרק

גלובל טי.פי.אס בע"מ
)ח"פ 51-400079-3(

)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 20.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  ביץ,  יהושע  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

התע"ש 20, כפר סבא, 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.

יהושע ביץ, רו"ח, מפרק

חשמונאים 12 נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-210813-5(

)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   ,2.2.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז סולו, ממשרד עורכי 
דין רוזנברג, אברמוביץ, קרן פולק, אפלמן, מגדלי עזריאלי 1, המגדל 

העגול, קומה 17, תל אביב 6702101, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז סולו, עו"ד, מפרק

הולמספורט פורטפוליו )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-275867-3(

)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 27.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חיים צאיג, מרח' יגאל 

אלון 157, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים צאיג, רו"ח, מפרק

אקספו פקטורי בע"מ
)ח"פ 51-329604-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפי שפטר, מרח' ויצמן 14, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפי שפטר, עו"ד, מפרק
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בית המשקיעים העצמאים בישראל בע"מ
)ח"פ 51-373449-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי באטון, אצל עו"ד רונן 

פריד, רח' המדע 1, רחובות 76703, 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.

שי באטון, מפרק

המרכז החיפאי לייזמים ומשקיעים בע"מ
)ח"פ 51-371121-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
עו"ד  אצל  באטון,  שי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

רונן פריד, רח' המדע 1, רחובות 76703, 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.

שי באטון, מפרק

מרכז השרון ליזמים ומשקיעים בע"מ
)ח"פ 51-384530-5(

)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   ,8.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
עו"ד  אצל  באטון,  שי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

רונן פריד, רח' המדע 1, רחובות 76703, 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.

שי באטון, מפרק

יוניפיל אינטרטרייד בע"מ
)ח"פ 51-232090-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבידן רומנוב, מרח' 

חומה ומגדל 16, ת"ד 57318, תל אביב 6157301, 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.

אבידן רומנוב, עו"ד, מפרק

נעימי יוסף חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-088449-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף נעימי, מרח' הקציר 5, 

פתח תקוה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף נעימי, מפרק

צבי ואזנה - רואה חשבון
)ח"פ 51-328028-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מ"ר  בוסני,  אפרת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

14693, מרח' תובל 11, רמת גן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אפרת בוסני, עו"ד, מפרקת
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סלקול בע"מ
)ח"פ 51-371939-3(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רבקה רוטשילד, מרח' 

הרא"ה 6, רמת גן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רבקה רוטשילד, עו"ד, מפרקת

ינור ספנות 1973 בע"מ
)ח"פ 51-064871-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,9.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה ינור, משד' הנשיא 45, 

חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה ינור, מפרק

ש.ל. ליין ארט בע"מ
)ח"פ 51-472570-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרית לוי, מרח' הרימון 10, 

גבעת שמואל, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שרית לוי, מפרקת

פרחי חן בע"מ
)ח"פ 51-076493-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
דוד  מרח'  לאלו,  עמנואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אלעזר 27, חדרה, 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.

עמנואל לאלו, מפרק

שלמה פרנק בע"מ
)ח"פ 51-028720-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
דוד  מרח'  לאלו,  עמנואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אלעזר 27, חדרה, 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.

עמנואל לאלו, מפרק

קידום איכות בע"מ
)ח"פ 51-220155-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  מירון,  שמעון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לילך 15, כרמיאל, 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.

שמעון מירון, עו"ד, מפרק
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בסט.קום יישום פרויקטים )2000( בע"מ
)ח"פ 51-297901-4(

)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 10.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נדב מאיוסט, מרח' קרן 

היסוד 22, קרית ביאליק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
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.

נדב מאיוסט, עו"ד, מפרק

מוביילי כחול לבן בע"מ
)ח"פ 51-395147-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.6.2014, התקבלה החלטה 
מטמרה,  דיאב,  מחמוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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.

מחמוד דיאב, מפרק

טייסטו טוסט בר בע"מ
)ח"פ 51-433284-0(

)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 12.6.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  רינון,  ענת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

אבן גבירול 58, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 31 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ענת רינון, עו"ד, מפרקת

טאונטאץ בע"מ
)ח"פ 51-460469-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן בנגר ואת אורי קרן, אצל 

עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, רחובות 76703, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

                                                     דן בנגר        אורי קרן

מ פ ר ק י ם

אס.אי.אמ. פרופשונל'ס בע"מ
)ח"פ 51-353162-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית לייבוביץ', מבית 

אבגד, רח' ז'בוטינסקי 5, רמת גן 52520, 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.

עמית ליבוביץ', עו"ד, מפרק

פלמח זאבי נכסים בע"מ
)ח"פ 51-420980-8(

)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 10.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור רוב, מרח' יגאל 

אלון 55, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור רוב, עו"ד, מפרק
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חמדת הכרך בע"מ
)ח"פ 51-034754-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את כרמלה שיף, מרח' בורלא 32, 

תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

כרמלה שיף, מפרקת

הסטודיו מכללה ללימודי אמנות רעננה
)ח"פ 58-018052-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

הר סיני 24/16, רעננה, טל' 054-4661737, 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.

גבי בן זנו, מפרק

אקונרג'י סונן ישראל בע"מ
)ח"פ 51-494019-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורד חורש, מרח' ברקוביץ' 4, 

תל אביב 6423806, למפרקת החברה.

ורד חורש, מפרקת

סופרמד מוצרי רפואה ומעבדה בע"מ
)ח"פ 51-094045-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 

אירוח הר הכרמל )ניהול( בע"מ
)ח"פ 51-189105-3(

)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 12.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר בנימין לבר, מרח' נעמי 1, 

חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, 
למשרדו של בא כוח מפרק החברה, עו"ד צבי ברנס, רח' לינקולן 20, 

תל אביב, באמצעות דואר רשום.

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

ד"ר בנימין לבר, מפרק

קולמן-אלישע, עורכי–דין
)ח"פ 51-363369-3(

)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 12.6.2014, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  אלישע,  ירון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רמתיים 40, הוד השרון, טל' 09-7457666, 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.

ירון אלישע, מפרק

חשמל ירוק ש.ר.ד בע"מ
)ח"פ 51-452283-8(

)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 15.6.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  דרורי,  סיון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היצירה 3, רמת גן 52521, טל' 03-5752733, 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.

סיון דרורי, עו"ד, 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.

חנוך וינדרבוים, עו"ד, מפרק

נאמני העיר עפולה למאבק בנגע הסמים 
)ע"ר 58-043953-7(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,23.4.2014 ביום  שהתכנסה 
 ,2 הכנסת  מרח'  רשף,  אסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

עפולה, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אסף רשף, עו"ד, מפרק

קרן לזכר רות ביתנון ז"ל 
)ע"ר 58-044387-7(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2.6.2014, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
דין  עורכי  משרד  אצל  יובל שמחוני,  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 
בן חיים, כהן, גאליס, שד' המגינים 53, חיפה, טל' 04-8537333, 

פקס' 04-8537334, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

יובל שמחוני, עו"ד, מפרק

מילגות - בואינג, ללימודי הנדסה 
)ע"ר 58-025696-4(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 29.4.2014, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד יואב כספי, ממרכז עזריאלי 5, הבניין 

המרובע, קומה 27, תל אביב, למפרק העמותה.

החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.6.2014, התקבלה החלטה לפרק את 
החברה מרצון ולמנות את שמואל גיבורי, למפרק החברה.

שמואל גיבורי, מפרק

דבש א.י.ל.
)ח"פ 51-320894-2(

)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 1.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי דבש, מרח' הלל יפה 

44, חדרה, 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.

יוסי דבש, מפרק

שחר מנדלמן - משרד עו"ד
)ח"פ 51-326719-5(

)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 1.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שחר מנדלמן, מרח' 

שאול המלך 35, 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.

שחר מנדלמן, עו"ד, מפרק

טרנסללויד בע"מ
)ח"פ 51-400119-7(

)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 1.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנוך וינדרבוים, מרח' 

אבא הלל 14, רמת גן, למפרק החברה.
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אמ"י נאמנים בע"מ
)ח"פ 51-037305-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
30.3.2014, התקבלה החלטה מיוחדת  ביום  כי  התשמ"ג-1983, 
של החברה לבטל את החלטתה הקודמת לפירוק מרצון, להפסיק 
את הליכי הפירוק ולבטל את מינויה של עו"ד ליוי גוראל אפל, 

מרח' יהודה הלוי 63, תל אביב, למפרקת החברה.

כל סמכות שהוקנתה למפרקת מעצם מינויה, הוסרה.

ליוי גוראל אפל, עו"ד, מפרקת

אחים אבישר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-016688-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על מינוי מפרק מחליף

ניתנת בזה הודעה כי החברה קיבלה החלטה למנות את משה 
אבישר למפרק יחיד של החברה במקום אליהו אבישר שנפטר.

משה אבישר, מפרק

אן.אר.ויזן פרופרטיס )ישראל( 2009
)ש"מ 55-023338-1(

הודעה על שינויים בשותפות

60 לפקודת  נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 
 ,6.4.2014 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
הועברו 44% )ארבעים וארבעה אחוזים( מהאחזקות בשותפות 
הנ"ל מחברת ברנוי השעות בע"מ, ח"פ 51-204319-1, שמענה 
מודיעין-מכבים-רעות,   ,687 מ"ר  צפריר,  הר  הוא  הרשום 
שודאן  וחברת  הנדלר;  איל  החתימה  מורשה  באמצעות 
שמענה   ,51-395215-0 ח"פ  בע"מ,  אינבסטמנטס  פרופרטיס 
הרשום הוא דרך מנחם בגין 132, תל אביב, באמצעות מורשה 
החתימה צביקה ברונפמן )להלן - שודאן ו–ברנוי, בהתאמה(, 
אל חברת ג.פ.נ. השקעות )2014( בע"מ, שמענה הרשום שדרות 
אלכס  החתימה  מורשי  באמצעות  אביב,  תל   ,8 המלך  שאול 
פסל, יעקב גוטנשטיין, ויוסי גרנות )להלן - ג.פ.נ.( ואל חברת 
51-389774-4, שמענה הרשום הוא  ח"פ  יעוץ בע"מ,  י.א.א.ל 
המניות  בעל  באמצעות  אביב,  תל   ,8 המלך  שאול  שדרות 
כך  י.א.א.ל(,   - )להלן  גרנות  יוסי  החתימה  ומורשה  היחיד 
מוגבלת  שותפה  להיות  חדלה  שודאן  ההעברה,  שלאחר 
בשותפות, ר.ברונפמן בע"מ מחזיקה ב–30% )שלושים אחוזים( 
מהזכויות בשותפות כשותפה מוגבלת; ברנוי מחזיקה ב–24% 
)עשרים וארבעה אחוזים( מהזכויות בשותפות במקום ב–49% 
מחזיקה  ג.פ.נ.  מוגבלת,  כשותפה  אחוזים(  ותשעה  )ארבעים 
בשותפות  מהזכויות  אחוזים(  ושלושה  )ארבעים  ב–43% 
)אחד  ב–1%  מחזיקה  בע"מ  נדל"ן  ט.ר.ב  מוגבלת;  כשותפה 
אחוז( מהזכויות בשותפות; איתיליה תל אביב בע"מ מחזיקה 
ב–1% )אחד אחוז( מהזכויות בשותפות; י.א.א.ל מחזיקה ב–1% 

)אחד אחוז( מהזכויות בשותפות.
עופר פריאל, עו"ד
בא כוח השותפות

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
יואב כספי, עו"ד, מפרק

דה לוי אחזקות בינלאומיות בע"מ
)ח"פ 51-322212-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על הפסקת כהונתו של מפרק ומינוי מפרק במקומו

המניין  מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  הודעה,  בזה  ניתנת 
של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.6.2014, התקבלה 
החלטה מיוחדת להפסיק את כהונתו של עו"ד יניב שקל כמפרק 
לוי, מרח' אליהו  יוסף דה  ולמנות את   ,5.6.2014 מיום  החברה 

ברלין 13, תל אביב, למפרק החברה במקומו, מאותו מועד.

יוסף דה לוי, מפרק

ניינ-טק בע"מ
)ח"פ 51-289391-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה 
ביום 18.5.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל את הליך 

הפירוק מרצון של החברה ולבטל את מינוי המפרק לחברה.

ירון מהולל, עו"ד, מפרק

א.כ. מחשוב דרום בע"מ
)ח"פ 51-309351-8(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
הנ"ל,  החברה  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
חוקי  במניין  החלטה  התקבלה   ,13.4.2014 ביום  שהתכנסה 

להפסיק את הפירוק מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק.

אלי כהן, מפרק

זכאי יצוא ידע וטכנולוגיה חקלאית )1989( בע"מ
)ח"פ 51-115584-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול החלטה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.6.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי 
להפסיק את הליכי פירוקה מרצון של החברה ולבטל את מינויו 

של המפרק.
אריה נאור, עו"ד, מפרק




