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הודעה על מינוי סגן שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()7(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
25)א(  לסעיף  בהתאם  אישרה,  הממשלה  כי  התשס"א-12001, 
ראש  של  הסכמתו  שניתנה  לאחר  הממשלה2,  לחוק–יסוד: 
שר  ידי  על  הנגבי  צחי  הכנסת  חבר  של  מינויו  את  הממשלה, 

החוץ לתפקיד סגן שר במשרד החוץ.

 הודעה על המינוי נמסרה לכנסת ביום ד' בסיוון התשע"ד
)2 ביוני 2014(.

י' בסיוון התשע"ד )8 ביוני 2014(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס" התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק   12 לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
שרת  הצעת  פי  על  הממשלה,  מינתה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
הבריאות, את ארנון אפק לתפקיד המנהל הכללי של משרד הבריאות.

תוקף המינוי מיום ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014(.

י' בסיוון התשע"ד )8 ביוני 2014(
)חמ 3-56-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

לחוק  שהתוספת  החליטה  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959, תתוקן באופן שישקף 
להיערכות  ההיגוי  ועדת  ראש  יושב  של  המשרה  העתקת  את 

לרעידות אדמה ממשרד ראש הממשלה למשרד הביטחון.

ראש הממשלה" שבתוספת  "משרד  ולפיכך תחת הכותרת 
האמורה יימחק פרט "44ב. יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות 

לרעידות אדמה".

"מבקר   8 פרט  אחרי  הביטחון",  "משרד  הכותרת  ותחת 
מערכת הביטחון" שבתוספת האמורה יבוא "9. יושב ראש ועדת 

ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה".

י' בסיוון התשע"ד )8 ביוני 2014(
)חמ 3-1173-ה2(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק
לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967

בתוקף סמכותי1 לפי סעיפים 16 ו–16א לחוק שירות עבודה 
בשעת חירום, התשכ"ז-21967 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות 

 8 סעיף  לפי  לשירות  מילואים  משנקראו  הביטחון,  שר  עם 
והוארך  משהוכרז  התשס"ח-32008,  המילואים,  שירות  לחוק 
האזרחית,  ההתגוננות  בחוק  כמשמעותו  בעורף  מיוחד  מצב 
התשי"א-41951 )להלן - חוק ההתגוננות(, ומשמצאתי שנתקיימו 
התנאים בסעיפים האמורים, אני מכריז בזה כי מיום י"א בתמוז 
התשע"ד )9 ביולי 2014(, הוראות פרק ד' לחוק יחולו על השטח 
שהוכרז ביום י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 2014( בידי שר הביטחון 

לפי חוק ההתגוננות.

י"ב בתמוז התשע"ד )10 ביולי 2014(
)חמ 3-3003(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 502.  3

ס"ח התשי"א, עמ' 78; י"פ התשע"ד, עמ' 6669.  4

הודעה על מתן היתר כללי להעבדה בענף השמירה 
בשעות נוספות )הוראת שעה(

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק   15 סעיף  לפי  מודיע  אני 
התשי"א-11951 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותי2 לפי סעיף 
11)3( לחוק נתתי היתר כללי להעבדת מאבטחים בענף השמירה 

)להלן - ההיתר(, כלהלן:  

היתר להעבדה בשעות נוספות  .1

על אף האמור בסעיף 3 להיתר כללי להעבדה בשמירה  )א( 
תוקפו  בתקופת  נוספות3  ובשעות  השבועית  במנוחה 
של היתר זה ניתן להעביד עובד בשמירה עד 14 שעות 
שהעובד  ובלבד  נוספות  שעות  כולל  ביום  עבודה 

הביע את הסכמתו לכך.

ל–40  מעל  זה  היתר  לפי  בשמירה  עובד  יועסק  לא  )ב( 
שעות נוספות בשבוע.

תחולה  .2

יותר  לא  המועסק  בשמירה  עובד  לגבי  יחול  זה  היתר   
משישה ימים בשבוע עבודה.

תוקף  .3

תפוג  שבו  ליום  עד  פרסומו  מיום  זה  היתר  של  תוקפו   
בתמוז  י'  ביום  שניתנה  בעורף  מיוחד  מצב  על  ההכרזה 

התשע"ד )8 ביולי 2014(4, הארכתה או חידושה.

י"ב בתמוז התשע"ד )10 ביולי 2014(
)חמ 3-4281(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"א, עמ' 204.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  2

י"פ התשי"א, עמ' 1385.  3

י"פ התשע"ד, עמ' 6669.  4

מינוי ממלאי מקום נציגי השר להגנת הסביבה בוועדה 
לשמירת הסביבה החופית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  48א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק  השנייה  לתוספת  3)א()2(  סעיף  ולפי  התשכ"ה-11965,   

ק"ת התשע"ג, עמ' 966.  1

ס"ח התשכ"ז, עמ' 86; התשנ"ח, עמ' 44; התשס"ח, עמ' 176.  2
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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האמור, אני ממנה את בני פירסט, מעין חיים ורם אלמוג לממלאי 
מקום נציגי בוועדה לשמירת הסביבה החופית.

בתפקידם  משמשים  המתמנים  עוד  כל  המינוי  של  תוקפו 
במשרד להגנת הסביבה.

ח' באייר התשע"ד )8 במאי 2014(
)חמ 3-7-ה1(

עמיר פרץ  
                    השר להגנת הסביבה

מינוי ממלאי מקום נציגי השר להגנת הסביבה בוועדה 
לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  48א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק  הראשונה  לתוספת   )10(2 סעיף  ולפי  התשכ"ה-11965, 
האמור, אני ממנה את בני פירסט, אילה גלדמן ורם אלמוג לממלאי 

מקום נציגי בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.

תוקפו של המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם 
במשרד להגנת הסביבה.

ח' באייר התשע"ד )8 במאי 2014(
)חמ 3-7-ה1(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

מינוי ממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז חיפה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את מיכאל ברויאר, לממלא 
חיפה,  במחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  בוועדה  נציגתי   מקום 

כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

י"א בסיוון התשע"ד )9 ביוני 2014(
)חמ 3-7-ה2(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450.  1

מינוי ממלא מקום נציגת השר להגנת הסביבה בוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז הדרום
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–48א)א(  7)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את עודד נצר, לממלא מקום 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  בוועדה  הסביבה  להגנת  השר  נציגת 
במחוז דרום, כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-7-ה2(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450.  1

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק  לחוק  43)א(  סעיף  לפי 
שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, 
של  "ירושלים  בוליון  מטבעות  מסדרת  מטבע  על  מכריזה  אני 
 20 נקוב  בערך  התשע"ד-2014,  החורבה",  כנסת  "בית  זהב", 
שקלים חדשים )זהב טהור( כמטבע זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

י"ח בסיוון התשע"ד )16 ביוני 2014(
)חמ 3-4173(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר פקיעתן של זכויות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע לפי סעיף  65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, על פקיעתם 
של הרישיונות 339/"יוסף"2 ביום ו' בתשרי התשע"ד )10 באוקטובר 2013(, 

וכן 389/"שקמה ים"3, ביום כ"ז בכסלו התשע"ד )30 בנובמבר 2013(.
כ"ט באייר התשע"ד )29 במאי 2014(

)חמ 3-629-ה4(
אלכסנדר וורשבסקי  

הממונה על ענייני הנפט  
ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 1019; התשע"ג, עמ' 5153.  2

י"פ התשע"א, עמ' 2568; התשע"ד, עמ' 977.  3

 תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית ערד לשנת 
הכספים 2013

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את עדכון התקציב הרגיל של עיריית ערד לשנת 

התקציב 2013, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
48,338,000ארנונה כללית

422,000מפעל מים
2,519,000עצמיות חינוך
782,000עצמיות רווחה

13,326,000עצמיות אחר
65,387,000סך הכול עצמיות

13,110,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
16,390,000

2,117,000תקבולים ממשלתיים אחרים
25,748,000מענק כללי לאיזון

2,475,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
59,840,000סך הכול תקבולי ממשלה

7,917,000תקבולים אחרים
232,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

133,376,000

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההכנסות
4,676,000עצמיות אחר

39,787,000סך הכול עצמיות
39,016,000תקבולים ממשרד החינוך

והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 
החברתיים

16,667,000

6,228,000תקבולים ממשלתיים אחרים
26,265,000מענק כללי לאיזון

1,307,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
89,483,000סך הכול תקבולי ממשלה

4,035,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

133,305,000

14,200,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
147,505,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

4,448,000הכנסה מותנה

151,953,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
15,942,000שכר כללי

35,207,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

51,149,000סך הכול כלליות

11,427,000שכר עובדי חינוך
44,606,000פעולות חינוך
56,033,000סך הכול חינוך

5,725,000שכר עובדי רווחה
16,753,000פעולות רווחה
22,478,000סך הכול רווחה

    -פירעון מילוות מים וביוב
3,300,000פירעון מילוות אחר

3,300,000סך הכול פירעון מילוות

345,000הוצאות מימון
    -הוצאות בגין בחירות

    -הוצאות חד פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

133,305,000

14,200,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

147,505,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

4,448,000הוצאה מותנה
151,953,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ל' בניסן התשע"ד )30 באפריל 2014(
)חמ 360—3(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
9,128,000הנחות בארנונה

    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
142,504,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
142,504,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
42,624,000שכר כללי

27,502,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

70,126,000סך הכול הוצאות כלליות

13,487,000שכר עובדי חינוך
18,800,000פעולות חינוך
32,287,000סך הכול חינוך

5,218,000שכר עובדי רווחה
18,058,000פעולות רווחה
23,276,000סך הכול רווחה

297,000פירעון מילוות מים וביוב
7,019,000פירעון מילוות אחר

7,316,000סך הכול פירעון מילוות

687,000הוצאות מימון
144,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

133,836,000

8,668,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

142,504,000סך הכול הוצאות בלא מותנה
    -הוצאה מותנה

142,504,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014(
)חמ 360—3(

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אלעד לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיעה,  אני 
אלעד  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

לשנת התקציב 2014, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
33,309,000ארנונה כללית

400,000מפעל מים
1,069,000עצמיות חינוך
333,000עצמיות רווחה
__________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
3,390,000הוצאות מימון

16,505,000הוצאות חד פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,234,439,000

86,050,000הנחות בארנונה
    -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

1,320,489,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
1,320,489,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ז בניסן התשע"ד )27 באפריל 2014(
)חמ 360—3(

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית טירה לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיעה,  אני 
טירה  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

לשנת התקציב 2014, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
21,870,000ארנונה כללית

500,000מפעל מים
2,450,000עצמיות חינוך
138,000עצמיות רווחה

3,319,000עצמיות אחר
28,277,000סך הכול עצמיות

25,906,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
11,108,000

1,679,000תקבולים ממשלתיים אחרים
15,085,000מענק כללי לאיזון

    -מענקים אחרים ממשרד הפנים
53,778,000סך הכול תקבולי ממשלה

76,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

82,131,000

6,035,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
88,166,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אשדוד לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
שנאצלה לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית אשדוד 

לשנת התקציב 2014, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
648,494,000ארנונה כללית

900,000מפעל מים
44,968,000עצמיות חינוך
4,631,000עצמיות רווחה

120,677,000עצמיות אחר
819,670,000סך הכול עצמיות

260,256,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
124,490,000

17,778,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

595,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
403,119,000סך הכול תקבולי ממשלה

11,630,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,234,419,000

86,070,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

1,320,489,000סך הכול הכנסות בלא מותנה
    -הכנסה מותנה

1,320,489,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
208,066,000שכר כללי

309,745,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

517,811,000סך הכול כלליות

214,097,000שכר עובדי חינוך
225,969,000פעולות חינוך
440,066,000סך הכול חינוך

38,376,000שכר עובדי רווחה
154,291,000פעולות רווחה
192,667,000סך הכול רווחה

5,331,000פירעון מילוות מים וביוב
58,669,000פירעון מילוות אחר

64,000,000סך הכול פירעון מילוות
__________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההכנסות
22,407,000תקבולים ממשרד החינוך

והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 
החברתיים

8,154,000

914,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

116,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
31,591,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

159,090,000

8,785,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
167,875,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה

167,875,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
34,778,000שכר כללי

44,909,000פעולות כלליות
8,732,000מפעל המים

88,419,000סך הכול כלליות

16,241,000שכר עובדי חינוך
22,163,000פעולות חינוך
38,404,000סך הכול חינוך

4,379,000שכר עובדי רווחה
11,106,000פעולות רווחה
15,485,000סך הכול רווחה

3,291,000פירעון מילוות מים וביוב
12,417,000פירעון מילוות אחר

15,708,000סך הכול פירעון מילוות

1,990,000הוצאות מימון
    -הוצאות בגין בחירות

    -הוצאות חד פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

160,006,000

7,869,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

167,875,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
167,875,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(
)חמ 360—3(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
4,542,000הכנסה מותנה

92,708,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
14,080,000שכר כללי

17,091,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

31,171,000סך הכול כלליות

16,812,000שכר עובדי חינוך
13,823,000פעולות חינוך
30,635,000סך הכול חינוך

4,181,000שכר עובדי רווחה
10,904,000פעולות רווחה
15,085,000סך הכול רווחה

1,200,000פירעון מילוות מים וביוב
2,100,000פירעון מילוות אחר

3,300,000סך הכול פירעון מילוות

1,475,000הוצאות מימון
500,000הוצאות חד פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

82,166,000

6,000,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

88,166,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

4,542,000הוצאה מותנה
92,708,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ט באייר התשע"ד )19 במאי 2014(
)חמ 360—3(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית יהוד-מונוסון לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיעה,  אני 
יהוד- עיריית  הרגיל של  את התקציב  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

מונוסון לשנת התקציב 2014, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
99,930,000ארנונה כללית

8,018,000מפעל מים
527,000עצמיות חינוך
418,000עצמיות רווחה

18,606,000עצמיות אחר
127,499,000סך הכול עצמיות

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
1,991,000פירעון מילוות מים וביוב

2,978,000פירעון מילוות אחר
4,969,000סך הכול פירעון מילוות

738,000הוצאות מימון
    -הוצאות בגין בחירות

750,000הוצאות חד פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
93,346,000

6,559,000הנחות בארנונה
2,736,000הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

102,641,000סך הכול הוצאות בלא מותנה
2,561,000הוצאה מותנה

105,202,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ט' בניסן התשע"ד )9 באפריל 2014(
)חמ 360—3(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית ערד לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
ערד  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

לשנת התקציב 2014, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
53,285,000ארנונה כללית

350,000מפעל מים
2,447,000עצמיות חינוך
590,000עצמיות רווחה

12,463,000עצמיות אחר
69,135,000סך הכול עצמיות

13,549,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
17,274,000

1,941,000תקבולים ממשלתיים אחרים
24,460,000מענק כללי לאיזון

244,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
57,468,000סך הכול תקבולי ממשלה

9,450,000תקבולים אחרים
235,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

136,288,000

 תמצית תקציב רגיל של עיריית כפר קאסם לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיעה,  אני 
כפר  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

קאסם לשנת התקציב 2014, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות

28,904,000ארנונה כללית
719,000מפעל מים

    -עצמיות חינוך
    -עצמיות רווחה

2,953,000עצמיות אחר
32,576,000סך הכול עצמיות

41,234,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
7,069,000

609,000תקבולים ממשלתיים אחרים
14,515,000מענק כללי לאיזון

79,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
63,506,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

96,082,000

6,559,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
102,641,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

2,561,000הכנסה מותנה
105,202,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
14,041,000שכר כללי

17,380,000פעולות כלליות
75,000מפעל המים

31,496,000סך הכול כלליות

35,914,000שכר עובדי חינוך
10,128,000פעולות חינוך
46,042,000סך הכול חינוך

4,177,000שכר עובדי רווחה
5,174,000פעולות רווחה
9,351,000סך הכול רווחה

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההכנסות
10,000,000הנחות בארנונה

    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
146,288,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

5,822,000הכנסה מותנה
152,110,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
43,793,000שכר כללי

27,276,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

71,069,000סך הכול כלליות

13,858,000שכר עובדי חינוך
18,636,000פעולות חינוך
32,494,000סך הכול חינוך

5,658,000שכר עובדי רווחה
18,276,000פעולות רווחה
23,934,000סך הכול רווחה

302,000פירעון מילוות מים וביוב
7,609,000פירעון מילוות אחר

7,911,000סך הכול פירעון מילוות

730,000הוצאות מימון
150,000הוצאות חד פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

136,288,000

10,000,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

146,288,000סך הכול הוצאות בלא מותנה
5,822,000הוצאה מותנה

152,110,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(
)חמ 360—3(

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית רמלה לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיעה,  אני 
רמלה  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

לשנת התקציב 2014, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
172,058,000ארנונה כללית

    -מפעל מים
10,081,000עצמיות חינוך
1,352,000עצמיות רווחה

34,447,000עצמיות אחר
217,938,000סך הכול עצמיות

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
65,362,000תקבולים ממשרד החינוך

והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 
החברתיים

45,042,000

5,042,000תקבולים ממשלתיים אחרים
38,521,000מענק כללי לאיזון

657,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
154,624,000סך הכול תקבולי ממשלה

400,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

372,962,000

25,000,000הנחות בארנונה

    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

397,962,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
397,962,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
79,838,000שכר כללי

86,686,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

166,524,000סך הכול כלליות

54,582,000שכר עובדי חינוך
63,132,000פעולות חינוך
117,714,000סך הכול חינוך

12,752,000שכר עובדי רווחה
48,600,000פעולות רווחה
61,352,000סך הכול רווחה

1,206,000פירעון מילוות מים וביוב
22,740,000פירעון מילוות אחר

23,946,000סך הכול פירעון מילוות

1,506,000הוצאות מימון
    -הוצאות בגין בחירות

1,920,000הוצאות חד פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

372,962,000

25,000,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

397,962,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
397,962,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ד בניסן התשע"ד )24 באפריל 2014(
)חמ 360—3(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  תל-אביב
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  בת ים
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

5301510055  
תוספת יחידות דיור ברחוב   040בי/ שם התכנית:

 בת ים 9הרב צבי יהודה 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,6815 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה  מחוז תל אביבבנייה לתכנון ול

תכנית מתאר מופקדת  בת יםבנייה המקומית לתכנון ול
  5651115555מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א159בי/  שינוי
 / א552בי/  שינוי
 / א015בי/  שינוי
 159בי/  שינוי
 122בי/  שינוי
 / א5בי/  שינוי
 / ב159בי/  שינוי
 015בי/  שינוי
 051בי/  שינוי
 6/ 051בי/  שינוי

 5תממ/  כפיפות
 5/ 0תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בת ים   .יישוב: 

 מצפון : מבנה מגורים, מבנה ציבורי
 מדרום :  מבנה מגורים

 ממזרח:  כביש
 ממערב :  דרך

 X: 176850קואורדינטה 
 Y: 657400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .528חלקות במלואן: , מוסדר, 2650גוש: 

 

 :מטרת התכנית
, בכתובת הרב צבי יהודה 2650בגוש  528בחלקה מס' 

יחידות דיור על אף שבתכנית מאושרת  56, קיימות 8
יחידות. תכנית זו תוסיף זכויות בנייה  15ניתן לבנות עד 

יחידות דיור,  59 ומס' יחידות הדיור המותר יגדל ל
דיור ביחס למצב המאושר. יחידות  51תוספת של 

תוספת זו, תאפשר לנצל בצורה יעילה יותר את משאב 
 הקרקע המוגבל לצרכי הדיור של האוכלוסייה המקומית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר ל 0,581א. הגדלת זכויות הבנייה למגורים מ

 מ"ר )שטח עיקרי(. 1,615
 . 59 ל 15 ב. הגדלת מס' יחידות הדיור מ

קומות מעל  8 פשרות תוספת קומות עד לג. מתן א
 .קומות, בבניין החדש" 65קומת קרקע, סה"כ 

תן מענה לכל יחידת יקרקעית שתהקמת חנייה תת ד.
 דיור חדשה המתווספת לחלקה.

 ממגורים ג' למגורים ד'.ייעוד ה. שינוי 
 ו. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

לצד מערב מטר  5מטר במקום  1 ז. שינוי קו בנין ל
 למרפסות פתוחות בלבד.

מטר במקום  1.65 ח. שינוי גובה קומה טיפוסית ל
 מטר. 1.55

מטר  1.55 ט. שינוי גובה קומת קרקע )כניסה( ל
 מטר. 5.55במקום 

י. השטח העיקרי התת קרקעי שיוקצה לשימוש הדיירים 
 מ"ר. 615הינו 

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, ים האמורים פתוחים לקהלשהמשרד
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  15לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  655סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 12565יפו תל אביב 655מחוז תל אביב, דרך בגין 

. קבלת קהל בוועדה המחוזית 51-2115591טלפון: 
העתק  .60:55 66:55בימים א,' ג', ה' בין השעות 

בנייה מקומית לתכנון ול ועדה ההתנגדות יומצא למשרדי
 51-5551515בת ים  טלפון:  6בת ים, סטרומה 

 

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
 .6898 רי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסד

 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת גן
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 3 א/ /3055 רג/מס':  מפורטת
 )הילקרסט(תוספת שטחי שירות  שם התכנית:

לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 6 א/ /6555 רג/ מס':  מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א6555רג/ מק/  שינוי
 6555רג/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 105רג/  שינוי
 15/ ג/ 105מק/ רג/  שינוי
 62/ ג/ 105רג/ מק/  שינוי
 61/ ג/ 105רג/ מק/  שינוי
 6/ 61/ ג/ 105רג/ מק/  שינוי
 1/ ג/ 105רג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1רמת גן רחוב: דרך בגין מנחם יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 נתיבי איילון צפון ממערב
 דרך מנחם בגין ממזרח

 6555שצ"פ הכלול בתכנית רג/  מצפון
 6555הכלול בתכנית רג/  Bמגרש  מדרום

 יפו.מרחבי תכנון גובלים: תל אביב
 

 גושים וחלקות:
 .852חלקות במלואן:  1552גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
תוספת שטחי שירות וקומת מרתף מתחת לכניסה 
הקובעת עבור חניה, וזאת ללא תוספת של מקומות 

 חניה לעומת התכנית שבתוקף. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מרתף שישית מתחת לכניסה הקובעת. . תוספת קומת6
מ"ר שטח שירות מתחת  9,195. תוספת של עד 5

 ים.מ"ר המאושר 66,155לכניסה הקובעת, מעבר ל
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 1191ובילקוט הפרסומים  52/66/5561

 .50/66/5561, בתאריך 6502
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
תל אביב 655מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי51-2115599טלפון:  12565יפו 
רמת גן   51רמת גן, המעגל בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 51-1251565טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

אביב יפותל :מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי  
  5533120052 מס':  תכניתהודעה בדבר הכנת 

הודעה על הגבלות ברמת אביב א' וב' שם התכנית: 
 בהתאם למדיניות

לחוק התכנון  29+ 22נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית והגבלת , בדבר הכנת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 5566125552 'מסהוצאת היתרי בנייה בתכנית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 יפו תל אביב תחום התכנית:
 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .1225, 1226, 1225, 1218, 1219גושים בשלמות: 
, 612, 92, 90, 25, 21, 8חלקות במלואן:  1158גוש: 
618 ,695 ,551 ,555 ,552. 
 ,682, 691, 606, 658, 25, 19חלקי חלקות:  1158גוש: 
689. 
 .161, 115חלקות במלואן:  1115גוש: 
 .151, 115, 159חלקי חלקות:  1115גוש: 
 .50, 00חלקי חלקות:  1102גוש: 
 .612, 651חלקות במלואן:  1109גוש: 
 ,05, 05  19, 15, 69 ,62, 8חלקי חלקות:  1109גוש: 

01 ,15 ,601 ,655 ,651. 
, 550, 568, 565, 22 ,21חלקות במלואן:  1108גוש: 
552 ,558  515 ,518 ,520  581 ,155 ,151  155 ,
150 ,155 ,158 ,111 ,112 ,125 ,550 ,558 ,565  
516 ,511  505, 500  505 ,508 ,556  555 ,550 ,
555 ,552,559 ,515 ,515. 

, 526, 512, 509, 081, 151חלקי חלקות:  1108גוש: 
525 ,520. 
 .15, 11ות במלואן: חלק 1155גוש: 
 .21, 25, 10, 1חלקי חלקות:  1155גוש: 
 .9חלקי חלקות:  2556גוש: 
 .5חלקי חלקות:  2555גוש: 
 .11, 05, 10חלקי חלקות:  2551גוש: 
 .5חלקי חלקות:  2555גוש: 

 X: 180970קואורדינטה 
 Y: 668511קואורדינטה 

 

 השינויים המוצעים:
תכנית/יות שבנדון על לפרסם הודעה בדבר הכנת  (6

 לחוק התו"ב. 22פי סעיף 
לקבוע תנאים להוצאת היתרי בנייה ו/או היתרים  (5

ו/או היתרי הריסה לרבות שימוש  לשימוש בקרקע
 29חורג, עד להכנתה של התכנית/יות על פי סעיף 

 לחוק התו"ב כדלקמן:
לא יוצא היתר בנייה ו/או שימוש חורג ו/או היתר  א.

המסומנים במפת המדיניות הריסה באזורים 
כמומלצים לתב"ע )צבועים באדום/כחול(,למעט 

בתשריט המצורף,  5Aמתחם טאגור המסומן ב
אשר לדעת הועדה המקומית עלול לפגוע 
במגמות התכנון החדש המבוסס על מסמך 
המדיניות. כמו כן, רשאית הועדה המקומית 
להגביל היתרים ו/או להתנות תנאים להתרתם 

 ימם לתכנון החדש.במגמה להתא
בכל בקשה להיתר בתחום המדיניות הכוללת  ב.

 בקשה לתוספת חניה:
לא תותר חניה עילית אלא במסגרת מתחמי  .6

 החניה המשותפת.
הועדה המקומית רשאית להתיר חניה תת  .5

קרקעית בקונטור הבניין באזורים שחלה עליהם 
. תותר חריגה מהקונטור 6תכנית תא/ע/

 בנסיבות מיוחדות לאחר חוו"ד מהנדס העיר.
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 תוקף התנאים:
 שנים. 1תוקף התנאים 

 
 

אביב יפותל :מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי  
 מפורטת ברמה מפורטתתכנית  אישורהודעה בדבר 

 1991 מק/ תא/מס': 
 39-55הירקון  שם התכנית:

לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 1891 מק/ תא/ :מס' מפורטת ברמה מפורטת
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5565תא/  שינוי
 תא/ מ שינוי
 6555תא/  שינוי
 6תא/ ע/  שינוי
 תא/ ג שינוי
 00תא/  שינוי

 5/ 0תמא/  כפיפות
 0/ א/ 51תמא/  כפיפות
 61תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 61רחוב: הירקון  ,יפותל אביביישוב: 
 . 9רחוב: זרובבל  ,יפותל אביביישוב: 
 . 55רחוב: הירקון  ,יפותל אביביישוב: 
 א. 9רחוב: זרובבל  ,יפותל אביביישוב: 
 . 69רחוב: הירקון  ,יפואביבתל יישוב: 
 . 2רחוב: עזרא הסופר  ,יפותל אביביישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 מצפון רחוב זרובבל

 ממערב רחוב הירקון
 מדרום רחוב עזרא הסופר

( ורחוב 1861בגוש  96)חלקה  65ממזרח רחוב זורבבל 
 (.1861בגוש  95)חלקה  8עזרא הסופר 

 

 גושים וחלקות:
 .89, 95  29במלואן: חלקות  1861גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
( בפינת הרחובות 89, 95, 28. איחוד שלוש חלקות )6

קומות  2הירקון וזורבבל לטובת הקמת מבנה חדש בן 
וקומת חדרי יציאה לגג מעל קומת קרקע מסחרית 

 בחלקה, ומרתפי חניה. 
 . שינוי קווי הבניין. 5
)רחוב  29. בנוסף קובעת התכנית הוראות לגבי חלקה 1

במקרה של הריסת המבנה הקיים ובניית  (61הירקון 
מ',  0מ' ל 5בניין חדש ישונה קו הבניין הקדמי מ

תירשם זיקת הנאה לציבור לאורך החזיתות הקדמיות 
 ותקבע חובת חזית מסחרית בפינת רחוב הירקון. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
( יחולו 69-55)הירקון  89, 95, 28ביחס לחלקות 

 ראות הבאות:ההו
 . איחוד החלקות למגרש בניין אחד.6
 . התרת תוספת שתי קומות שניתן לאשר בהקלה.  5
. הפיכת קומת עמודים לקומת קרקע עבור מסחר לפי 1

 ודירות גן.  5565בתכנית  65.9.1סעיף 
 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב.0
עבר רגלי לציבור בחזיתות . קביעת זיקת הנאה למ5

 המגרש.
 . תוספת יח"ד. 1
 . ניוד שטחים בין הקומות.  2
 בקומת הגג. בנייה והוראות הבנייה . שינוי קווי ה9
 . 55%. הגדלת התכסית המותרת ל8

 5%לשיפור התכנון ו 1%. תוספת הקלות כמותיות: 65
 תוספת עבור שתי קומות. 

 . התרת הקמת בריכות שחיה. 66
וצידית . התרת הבלטת מרפסות בחזית קדמית 65

 מ' אל תוך מהמרווח.  6.55דרומית עד 
( במקרה של הריסת 61)הירקון  29ביחס לחלקה 

 הבניין הקיים ובניית בניין חדש יחולו ההוראות הבאות:
 מ'. 0מ' ל 5. שינוי קו הבניין הקדמי לרחוב הירקון מ61
. קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי לציבור בחזיתות 60

 המגרש הקדמיות.  
פיכת קומת עמודים לקומת קרקע עבור מסחר . ה65

 ודירות גן.  5565בתכנית  65.9.1לפי סעיף 
 . ניוד שטחים בין הקומות.61

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 1595ובילקוט הפרסומים  56/51/5561

 .56/55/5561, בתאריך 0081
 

המחוזית הועדה  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
תל אביב 655מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 51-2115599טלפון:  12565יפו 
תל  19תל אביב, שד' בן גוריון בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי יוכל המעונ, 51-2502515יפו  טלפון: אביב
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לעיין בה בימים ובשע

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

 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  קרית אונו
תכנית מתאר מקומית ברמה  דחייתהודעה בדבר 

 455 קא/ מס':  מפורטת
 שטחים ציבוריים פתוחים מיוחדיםשם התכנית: 

 קריית אונו
לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר דחיית ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על  051 קא/ :מס' מקומית ברמה מפורטת

פורסמה בעיתונים בתאריך דבר הפקדתה 
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, התשעד, עמוד 1196ובילקוט הפרסומים  50/65/5561
 .50/65/5561, בתאריך 905

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א11תממ/  שינוי
 151תממ/  שינוי

 5/ 0תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 065קא/  כפיפות
 2/ 1תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קרית אונו   .יישוב: 

 בשטח קרית אונו.
 

 גושים וחלקות:
 .152חלקות במלואן:  1085גוש: 
 .161חלקי חלקות:  1085גוש: 
 .668, 58חלקי חלקות:  1086גוש: 
 .060, 152, 505חלקות במלואן:  1081גוש: 
 .065חלקי חלקות:  1081גוש: 
, 151, 150 ,151, 156חלקות במלואן:  1080גוש: 
111, 110 ,111, 112 ,125. 
 .015, 115, 152חלקי חלקות:  1080גוש: 
 .195, 559, 618 ,619חלקות במלואן:  1085גוש: 
 .511, 558חלקי חלקות:  1085גוש: 
, 105, 105, 515, 685חלקות במלואן:  1081גוש: 
158, 115. 
 .621חלקי חלקות:  1081גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
ע"י הגדרת מגרשים  151הבהרת הוראות תכנית תממ/ 

מוצעת ודרך  יועדים לשצ"פ מיוחד ל: שצ"פ, דרךהמ
 משולבת על פי מצב קיים וקביעת הוראות לשימושים בהם.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת הוראות בשטח הציבורי הפתוח ובדרך משולבת.

 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
תל אביב 655דרך בגין מחוז תל אביב, בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי, 51-2115591טלפון:  12565יפו 
קרית  06קרית אונו, רבין יצחק בנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים , 5556505אונו 
 באתר וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלובשע

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

 גילה אורון
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 אביב מחוז תל
 
 
 

 

  מחוז  חיפה
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 5115 חפ/ :מס' תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 תוספת שטח עיקרי בעליית גג שם התכנית: 
 , חיפה9ברח' גלבוע 

לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מפורטת בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 5111 חפ/ מס':
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 96חפ/  שינוי
 / ה558חפ/  שינוי
 / א269חפ/  שינוי
 6/ ה/ 558חפ/  שינוי

 / יב6055חפ/  כפיפות
 / ד558חפ/  כפיפות
 / י558חפ/  כפיפות
 6/ י/ 558חפ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת נוה שאנן, 8רחוב: גלבוע  ,חיפהיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .12חלקות במלואן:  65995גוש: 
 .655, 662חלקי חלקות:  65995גוש: 

 X: 172239קואורדינטה 
 Y: 632013קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הסדרת מבנה קיים תוך שינוי קווי בניין ותגבור זכויות 

 בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר עבור הקומה  15תוספת זכויות בנייה של  

 .6העליונה בבניין מס' 
תוספת זכויות בנייה בגין הקלות עבור כל בעלי  

 הזכויות בחלקה.
 שינויים במרווחים המאושרים. 
 תוספת במספר הקומות המאושרות. 
 הרחבות דרכים. 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 1515ובילקוט הפרסומים  55/56/5561

 .52/51/5561, בתאריך 1506
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  65מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה ול לתכנון

ועדה  :וכן במשרדי. 50-9111055טלפון: , 11585
טלפון:  ,חיפה 1חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 50-9151952
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
מס':  תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

5345253154  
שינוי הוראות וזכויות בנייהו'3920חפ/שם התכנית: 

 מדרגות לכיש
לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  5601216150מס':  מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ד6925חפ/  שינוי

 / תט6055חפ/ מק/  כפיפות
 / פמ6055חפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חיפה רחוב: שכטר יוסף   .יישוב: 

 שכונת אחוזה, מורדות מערביים של הכרמל.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 619, 611, 610, 669, 91חלקי חלקות:  65291גוש: 
605 ,605. 
, 651, 655, 656, 82, 11חלקות במלואן:  65292גוש: 
650 ,655 ,651 ,652 ,659 ,658 ,665 ,666 ,665 ,
661 ,660 ,665, 661 ,662 ,669 ,668 ,655 ,656 ,
655 ,651 ,650 ,655 ,651 ,652 ,659. 
 .98, 11, 55חלקי חלקות:  65292גוש: 
 .61חלקות במלואן:  65299גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
תוספת שטחים ומתן הוראות בנייה למרתפים פרטיים 

מ' ולשטח  6.95ומשותפים, לשטח בעליית הגג שמעל 
 מרפסות זיזיות.

 

 הוראות התכנית: עיקרי
מ"ר לעליות גג  05תוספת שטח עיקרי של עד  5.5.6

 בלבד לכל יחידת דיור הכוללת עליית גג.
תוספת שטח עיקרי או שטח שרות )לפי השימוש(  5.5.5

מ"ר  15מ"ר למרתף משותף ו/ או עד 655של עד 
 למרתף פרטי לדירה בקומת קרקע תחתונה בלבד.

"ר ממוצע ליחידת מ 65תוספת שטח עיקרי של  5.5.1
דיור המיועד למרפסות זיזיות ובלבד ששטח מרפסת 

מ"ר ליחידת דיור ושטחן הכולל  60זיזית לא יעלה על 
מ"ר  65של כל המרפסות הזיזיות בבניין לא יעלה על 

 כפול מספר הדירות בבניין. 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 1211ובילקוט הפרסומים  52/55/5560

 .51/55/5560, בתאריך 0581
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  65מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 50-9111055 טלפון: 11585

טלפון:  ,חיפה 1חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול
בה בימים ין רשאי לעיין יוכל המעונ, 50-9151952

 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע
 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

5355991101   
  300יחידות דיור בחלקה  5תוספת  שם התכנית:

 , פרדס חנה35521גוש 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,6815 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול

תכנית מופקדת  כרכורפרדס חנהבנייה לתכנון ול
  5615991151מס':  מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 62ש/  שינוי
 555ש/  שינוי
 69ש/  שינוי

 / א191ש/ מק/  כפיפות
 / א855ש/ מק/  כפיפות
 651ש/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 51כרכור רחוב: אלחריזי פרדס חנהיישוב: 

 X: 199250קואורדינטה 
 Y: 708250קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .655חלקות במלואן:  65521גוש: 
 .626חלקי חלקות:  65521גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יחידות  1יחידות דיור )צפיפות של  5תוספת של 

 לדונם(, תוך תוספת שטחי בנייה ושינוי קוי בנין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 1סה"כ  יחידות דיור ליחידה הקיימת  5תוספת א( 

 יחידות דיור.
 655מ"ר מעל לקרקע ו 562ב( תוספת שטח עיקרי: 

 מ"ר שטח עיקרי. 115מ"ר מתחת לקרקע, סה"כ 
 מ"ר שטח שרות. 655סה"כ   ג( קביעת שטחי שירות

 מ'. 0מ' ל 5ד( שינוי קוי בנין קדמי מ
 ה( קביעת הוראות בנייה.

 

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

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונ
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  15לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  655סעיף 

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

 טלפון:  11585חיפה  65מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 50-9111055

כרכור, דרך הבנים פרדס חנהבנייה מקומית לתכנון ול
 522-8228851לפון: ט 12555כרכור פרדס חנה 55

 

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
 .6898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

5509005151  
 דרך גישה למרכז מיר"בשם התכנית: 

לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58555 55151מס':  מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 62משח/  שינוי
 101חכ/  שינוי
 11משח/  שינוי
 188חפאג/  שינוי

 / ה9חכ/  כפיפות
 55תמא/  כפיפות

 1תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרך גישה קיימת למרכז קהילתי "מירב" , לביה"ס 

טחון חוף הכרמל ולמצפה עופר, מול יהעומר, למרכז הב
 0מושב צרופה בצידו המזרחי של כביש 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .56, 55, 08חלקי חלקות:  66902גוש: 
 .65, 8חלקי חלקות:  66909גוש: 
 .91, 95, 96חלקי חלקות:  65555גוש: 

 X: 196670ה קואורדינט
 Y: 728334קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הסדרת דרך הגישה הקיימת ל"מרכז קהילתי מיר"ב, 
לביה"ס העומר, למרכז בטחון חוף הכרמל ולמצפה 

 עופר ולאתר התיירות שלידו.
 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לדרךייעוד קרקע חקלאית וקרקע ללא ייעוד שינוי 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 1211ובילקוט הפרסומים  56/55/5560

 .51/55/5560, בתאריך 0582
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  65מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי50-9111055טלפון: , 11585
 15915עין כרמל חוף הכרמל, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 50-9611561טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

5591930100  
 נשר סמטת הטף, שם התכנית:

וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,6815 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  מורדות הכרמלבנייה לתכנון ול

  5591865155מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 698מכ/  שינוי
 556מכ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נשר רחוב: דרך הטף   .יישוב: 

 נשר אזור מגורים בשכונת גבעת נשר,
 X: 204861קואורדינטה 
 Y: 741224קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .85, 15, 10חלקי חלקות: , מוסדר, 66515גוש: 
 .569חלקות במלואן: , מוסדר, 66516גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 66516גוש  569תכנית מציעה הסדרת גישה לחלקה 

מסמטת הטף ושינויים בהוראות התכנון לעניין קווי 
לשטח  1%ין עבור חניה מקורה ותוספת של יהבנ

 העיקרי המותר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זיקת הנאה לגישה לרכב ו/או להולכי הרגל  

 מ' בתוך שצ"פ. 1.5ברוחב של 
:  66516גוש  569שינוי הוראות לעניין קווי הבניין לחל'  

 מ' ל 5 שינוי קו בניין לכיוון סמטת הטף )הצפוני( מ
 מקורה. מ' לצורך חניה 0.5

 .1%המותר לבנייה ה הגדלת שטח 
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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  15וק, רשאי להגיש התנגדות תוך לח 655סעיף 

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

 טלפון:  11585חיפה  65מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 50-9111055

חיפה  5מורדות הכרמל, כורי בנייה מקומית לתכנון ול
 50-9121581טלפון:  11581

 

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
 .6898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה- אלונה
 459 מ/ :מס' תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 תכנית מפורטת קיבוץ מצר  שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,6815 – והבניה, התשכ"ה
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
מופקדת  12905ד.נ חפר שה אלונהבנייה לתכנון ול

 059 מ/ מס':  תכנית מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 29מ/  שינוי
 16משח/  שינוי
 559מ/  שינוי

 55תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מצר.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .18, 15  51חלקי חלקות:  9258גוש: 
 .58חלקי חלקות:  9260גוש: 
 .56, 68  69חלקות במלואן:  9265גוש: 
 .55  50, 62חלקי חלקות:  9265גוש: 
 .55  56, 68חלקות במלואן:  9261גוש: 
 .51, 55, 69  61חלקי חלקות:  9261 גוש:
 .60  61, 65חלקי חלקות:  9256גוש: 

 

 :מטרת התכנית
קביעת מסגרת תכנונית חדשה לקיבוץ מצר, על שטחים 
שיועדו לפיתוח בתכניות מאושרות, וכן בשטחים 

 פתוחים גובלים, הכוללת כדלקמן:

א. קביעת ייעודי קרקע, שימושים מותרים והוראות בנייה 
בתחום התכנית, תוך התייחסות לצרכים קיימים ועתידיים, 

 בהתאמה לערכיות הנופית והסביבתית של השטח.
 יח"ד כולל הקיים. 555 ב. הרחבת המגורים ל

ג. דיוק גבולות יער בתחום התכנית, ביחס למסומן בתמ"א 
55. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע מוגדרים יא. חלוקת כל שטח הישוב לי

שינויים  בהתאם לצורכי תפקודו והרחבתו, הכוללת
 עודי קרקע בתחום התכנית כדלקמן:יבי

למגורים בישוב כפרי, למבני  מאזור מגורים       
משק, לדיור מיוחד, למבנים ומוסדות ציבור, לשטח 

 פרטי פתוח ולדרכים.
למגורים בישוב כפרי, לדיור  מאזור בתי ילדים       

מוסדות ציבור, לשטחים פתוחים מיוחד, למבנים ו
ומבנים ומוסדות ציבור לשטח פרטי פתוח לדרכים 

 ולמתקנים הנדסיים.
למגורים בישוב כפרי,  משטח למבני ציבור       

לשטח פרטי  לשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור,
 פתוח, לספורט ונופש, ולדרכים.

 ך.ה ולדרילתעשי מאזור מלאכה ותעשיה זעירה       
יה, לדרך מוצעת, ליער, ילתעש מאזור תעשיה       

 לבית קברות.
 לספורט ונופש. משטח ספורט       
למגורים בישוב כפרי,  משטח פרטי פתוח       

ה, ילשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, לתעשי
 לדרך מוצעת ולמתקנים הנדסיים.

מבני משק, למגורים בישוב כפרי, ל משטח חקלאי       
לשטח פרטי פתוח, לתעסוקה, ליער, לספורט ונופש, 

 למבנים ומוסדות ציבור, לדרכים ולמתקנים הנדסיים.
לשטחים פתוחים  מדרך קיימת או מאושרת       

ומבנים ומוסדות ציבור, לתעשייה, למבני משק, לספורט 
 ונופש, וליער.

ם למבני משק, למגורי  16ממגורים עפ"י מש"ח       
 בישוב כפרי ולדרך מוצעת.

לתעשייה, לתעסוקה,  משטח לבנייני משק       
למגורים בישוב כפרי, למבנים ומוסדות ציבור, לשטח 
 פרטי פתוח, לספורט ונופש, למבני משק, ליער ולדרכים.

מגורים ייעוד ב. קביעת הוראות וזכויות בנייה בתחום 
 בישוב כפרי, כבסיס להוצאת היתרי בנייה.

בתחום בנייה קביעת השימושים, ההוראות וזכויות ה ג.
 התכנית.

 ד. התווית דרכים חדשות.
 

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  15לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  655סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
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 טלפון:  11585חיפה  65 מחוז חיפה, שד הפלי"ם
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 50-9111055

, 12905ד.נ חפר מנשה אלונהבנייה ו.מקומית לתכנון ול
 50-1622152טלפון: 

 

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

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

 .6898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה- אלונה
 195 מ/ :מס' תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 תכנית מתאר קיבוץ רגבים שם התכנית:
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,6815 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
מופקדת  12905ד.נ חפר שה אלונהבנייה לתכנון ול

 185 מ/ מס':  תכנית מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 ם או הרשאותהיתרי

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 592מ/  שינוי
 85מ/  שינוי
 11משח/  שינוי

 58תמא/  כפיפות
 15תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קיבוץ רגבים ממוקם מזרחית לגבעת , רגביםיישוב: 

 .151עדה על כביש מס' 
 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  65051גוש: 
 .62  61חלקי חלקות:  65056גוש: 
 .66  8, 5חלקי חלקות:  65055גוש: 
 .65  60, 65, 8, 2  5חלקות במלואן:  65051גוש: 
 .61, 9חלקי חלקות:  65051גוש: 

 

 :טרת התכניתמ
עריכת תכנית מתאר מפורטת לאזור המגורים בקיבוץ 

 רגבים במגמה לאפשר:
ותיק למגרשי מגורים וים בישוב הא. חלוקת אזור המגור

לחברים ותוספת מגרשי מגורים בתוך שטח התכנית ע"י 
 ארגון מחדש של אזור המגורים.

 ב. חלוקה למגרשים לצרכי ציבור וקהילה.
ג. הסדרת מערכת הדרכים והשבילים המבטיחה נגישות 

 לכל אזורי הקיבוץ בהתאם לתכנית החדשה.
המגרשים ד. הגדרת שטחי חניה בהתאם לצרכי 

 למגורים וצרכי ציבור ובמרחק סביר מהם.
 ה. הגדרת שטחים פתוחים בתחום התכנית החדשה.

 ו. הסדרת אזור משקי ללולים במזרח התכנית.
 ז. הגדרת אזור תיירות בכניסה לקיבוץ מצפון לדרך.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת התכליות ביעודי הקרקע השונים. 
בנייה במגרשי המגורים קביעת זכויות ומגבלות  

הוצאת היתרי  ובמגרשים למבני ציבור, על מנת לאפשר
 ז' לחוק. 605בנייה עפ"י סעיף 

 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 
 קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים. 
 

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  15לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  655סעיף 

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

 טלפון:  11585חיפה  65מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 50-9111055

,     12905ד.נ חפר מנשה אלונהבנייה ו.מקומית לתכנון ול
 50-1622152טלפון: 

 

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

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

 .6898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

5551435101  
 335ביטול שביל הולכי רגל בחלקה  שם התכנית:

 , זכרון יעקב33155בגוש 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,6815 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
 מס':  תכנית מפורטתמופקדת  שומרוןבנייה לתכנון ול

5511065151  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 652ש/  שינוי
 66ש/  כפיפות
 552ש/  כפיפות
 / א855ש/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 65יעקב רחוב: צה"ל  זכרוןיישוב: 

 החלקה הכלואה בין רחובות צה"ל ויפה נוף.
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 X: 195030קואורדינטה 
 Y: 719920קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .661חלקות במלואן: , מוסדר, 66155גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 ביטול שביל הולכי רגל בתחום החלקה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הולכי רגל למגורים א'.קרקע משביל ייעוד א(  שינוי 

 מ'. 1 ב(  קביעת קו בנין צידי דרומי 
מ'  1ג(  שינוי קו בנין צידי צפוני מקומי למבנה קיים מ

 מ'. 5.9ל
 

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  15לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  655סעיף 

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

 טלפון:  11585ה חיפ 65מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 50-9111055

זכרון  50יסדים ישומרון, המבנייה מקומית לתכנון ול
 50-1155555טלפון:  15855יעקב 

 

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

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

 .6898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

5355394101   
  51, חלקה 33155בגוש ייעוד שינוי  שם התכנית:

 זכרון יעקב
וק התכנון לח 98הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,6815 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
 מס':  תכנית מפורטתמופקדת  שומרוןבנייה לתכנון ול

5655690151  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א855ש/ מק/  שינוי
 12ש/  שינוי
 66ש/  שינוי
 / א6656ש/  שינוי
 / א816מק/ ש/  שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 699ש/  שינוי
 50ש/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יעקב רחוב: אלון יגאל   . זכרוןיישוב: 

החלקה נמצאת בזכרון יעקב בין רחובות יגאל אלון בצד 
המערבי ודרך פינלס בצד המזרחי, כמסומן בתשריט 

 בקו כחול כהה.
 X: 195597קואורדינטה 
 Y: 720704קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .11חלקות במלואן:  66155גוש: 
 .86, 99חלקי חלקות:  66155גוש: 

 

 :מטרת התכנית
מאזור מלונאות ונופש לאזור מגורים א', ייעוד שינוי 

שצ"פ, מתקנים הנדסיים, חניון ודרך, תוך קביעת 
 הוראות בנייה, זכויות בנייה, תכליות ושימושים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מאזור מלונאות ונופש לאזור מגורים א', ייעוד ( שינוי 6

 ודרך.שצ"פ, מתקנים הנדסיים, חניון 
 ( קביעת הוראות בנייה, זכויות בנייה, תכליות ושימושים.5

 

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  15לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  655סעיף 

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

 ון: טלפ 11585חיפה  65מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 50-9111055

זכרון  50יסדים ישומרון, המבנייה מקומית לתכנון ול
 50-1155555טלפון:  15855יעקב 

 

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

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

 .6898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

5595523101  
גוש  94תוספת זכויות בנייה בחלקה שם התכנית: 

 , אור עקיבא35533
לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  5595526151מס':  מפורטת

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א551ש/ במ/  שינוי
 855מק/ ש/  כפיפות
 / ג551ש/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אור עקיבא רחוב: התבור   .יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .90חלקות במלואן: , מוסדר, 65166גוש: 

 X: 192594קואורדינטה 
 Y: 713998קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת בנייה במרתף במבנה קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  65מ"ר שטח עיקרי בקומת הקרקע;  65תוספת 

 מ"ר שטח שרות בקומת המרתף. 651שטח עיקרי ו
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 1111ובילקוט הפרסומים  61/59/5561

 .50/52/5561בתאריך  ,1885
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  65מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 50-9111055טלפון: , 11585
זכרון , 50סדים ישומרון, המיבנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי יוכל המעונ, 50-1155555טלפון:  15855יעקב 
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 
 
 

  מחוז  מרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גבעת שמואל
 מס': תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

5590501452 
חלוקה ללא הסכמת הבעלים בגוש  שם התכנית:

 513, חלקה 5399
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,6815 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  גבעת שמואלבנייה לתכנון ול

  5585151052מס': 
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 951ממ/  שינוי
 1555ממ/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 1695ממ/  כפיפות
 855ממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 2גבעת שמואל רחוב: שדה יצחק יישוב: 

 אזור מגורים
 

 גושים וחלקות:
 .116לקות במלואן: , מוסדר, ח1698גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 חלוקה חדשה על פי הוראות פרק ג' סימן ז' לחוק 

יח"ד וזכויות בנייה מתוקף החלוקה, הסדרת תוספת 
 חלוקה לצרכי רישום.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
י חלקות חדשות וזכויות בנייה הגדרת יח"ד עפ"

 בהתאמה, חלוקה לצורכי רישום.
 

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  15לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  655סעיף 

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

 טלפון:  25015רמלה  86מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 59-8299058

 66גבעת שמואל, גוש עציון בנייה מקומית לתכנון ול
 51-2511902גבעת שמואל  טלפון: 

 

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

 .6898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

5355219451  
 תיקון זכויות והוראות בנייה שם התכנית: 

 מגורים למגרש
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,6815 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
 מס':  תכנית מפורטתמופקדת  טירהבנייה לתכנון ול
5655218051  
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1551טר/ במ/  שינוי
 56/ 1תממ/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טירה.יישוב: 

 שטחים במזרח העיר טירה
 

 גושים וחלקות:
 .05חלקי חלקות: , מוסדר, 2211גוש: 

 

 :מטרת התכנית
קומות  0יח"ד ב  61שינוי זכויות בנייה בהתאם למצב קיים

 מ"ר 6555על קומת עמודים במגרש מגורים ששטחו 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 61יחה"ד המאושרות, סה"כ  1יח"ד ל  65תוספת  .6

 יח"ד.
 תוספת קומה רביעית. .5
 155מ"ר שטח עיקרי ו 255תוספת שטח למגורים .1

 055מ"ר עיקרי ו 6955מ"ר שטח שירות, סה"כ 
 מ"ר שטח שירות.

 הקטנת קווי בניין כמסומן בתשריט. .0
 שינוי זכויות והוראות בנייה. .5
 הריסת המסומן להריסה בתשריט המצב המוצע. .1

2.  

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

כך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי ל
ימים  15לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  655סעיף 

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

 טלפון:  25015רמלה  86מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 59-8299058

טלפון:  00865טירה,   טירה בנייה מקומית לתכנון ול
58-2819860 

 

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
 .6898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

5302325455  
 תוספת קומות למגדל מגורים חדש שם התכנית:

 9055לד/ אייקון טאוור לוד 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,6815 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה וללתכנון 

 מס':  תכנית מתאר מקומיתמופקדת  לודבנייה לתכנון ול
5652625051  

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

 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 6555לד/  שינוי
 956לד/  שינוי
 / גז85משמ/  שינוי

 6550לד/  כפיפות
 / א5/ 0תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 56לוד רחוב: דקר יישוב: 

ממערב  68השטח התחום ברח' דקר ממזרח, בחלקה 
 מצפון. 51ובחלקה 

 X: 190975קואורדינטה 
 Y: 650200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:לא 

 .55חלקות במלואן:  0215גוש: 
 .52, 50חלקי חלקות:  5610גוש: 

 

 :מטרת התכנית
קומות חדשות ע"ג  1 יח"ד ו 50תוספת שטחי בנייה, 

 בניין מאושר עפ"י היתר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קומות, סה"כ  61קומות למבנה מאושר בן  1. תוספת 6

 קומות+ קומה טכנית חלקית על הגג. 55
 קביעת הוראות לבינוי ופיתוח. . 5
מ"ר.  65,560.51 . קביעת שטחי בנייה מרביים ל1

מ"ר שטחים עיקריים מעל הקרקע,  2,082.98מתוכם 
 6955 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע ו 5,189.12

 שטחי שירות מתחת לקרקע כולל חניה תת"ק.
לא כולל קומה חלקית  55. קביעת מס' קומת מרבי ל0

 נים טכנים.על הגג למתק
 .90 . קביעת מס' יח"ד  ל5
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה בשטח.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  15לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  655סעיף 

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

 טלפון:  25015רמלה  86מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 59-8299058

 26650לוד  6לוד, ככר קומנדו בנייה מקומית לתכנון ול
 59-8528812טלפון: 

 

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

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

 .6898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  לוד
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 1 /3155 לד/
 יח"ד 3415שכונת "פרדס שניר" הכוללת  שם התכנית:

לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 1 /6155 לד/ מס': מקומית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6555לד/  שינוי
 259לד/  שינוי
 5/ 258לד/ מק/  שינוי
 261לד/  שינוי
 211לד/  שינוי

 6550לד/  כפיפות
 55תת''ל/  כפיפות
 5/ 0תמ''א/  כפיפות

 56/ 1תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 8/ 51תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ל"ר פרדס שניר., לודיישוב: 

 שטחים במערב העיר לוד, האזור הידוע בכינוי פרדס שניר.
 .156055, 699955קואורדינטות  

 

 גושים וחלקות:
, 51  56, 68  61, 0  6חלקות במלואן:  1812 גוש:
15  19 ,00. 

, 16, 55 ,50, 55, 65  65חלקי חלקות:  1812גוש: 
18  06 ,01 ,05, 01 ,08  56 ,15, 16. 

 .61, 66חלקי חלקות:  0558גוש: 
 

 ת התכנית:מטר
 יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת כ

 יח"ד. 6015
 

 התכנית: עיקרי הוראות
של קרקע חקלאית לאזורי מגורים, מסחר, ייעוד . שינוי 6

 מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח.
 . התווית דרכים.5
 . קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה.1
 . קביעת הפרשות לצרכי ציבור לשרות תושבי השכונה.0
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח.5
בנין ממסילת ברזל בהתאם להקלה  . קביעת קוי1

 .51שניתנה מהוראות תמא/ 
. קביעת מתחמים ומתן הוראות בדבר הכנת תכניות 2

לאיחוד וחלוקה בתאי שטח הכלולים כדלקמן: במתחם 
 .556, 556, 6תאי שטח  6

 .555, 555, 5תאי שטח   5במתחם            
 .551,551, 1תאי שטח   1במתחם            

 .550, 550, 0תאי שטח   0במתחם            
 .555, 555, 5תאי שטח   5במתחם            
 .151, 551, 551, 1תאי שטח   1במתחם            
 .552, 552, 2תאי שטח   2במתחם            
 .559, 559, 9תאי שטח   9במתחם            

 .565, 565, 65תאי שטח   65במתחם            
 .66,566,566תאי שטח   66במתחם            

 .565, 565, 65תאי שטח   65במתחם            
 55, 56. 561,561, 61תאי שטח   61במתחם            
 .560, 560, 60תאי שטח   60במתחם            

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשסח, 5290ובילקוט הפרסומים  56/51/5559

 .65/51/5559, בתאריך 5561עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 25015רמלה  86מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי59-8299058טלפון: 
 טלפון:  26650לוד  6לוד, ככר קומנדו בנייה ול

לעיין בה בימים , וכל המעוניין רשאי 59-8528812
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

 5 /3155 לד/
 יח"ד 455שניר" הכוללת  פרדס"שכונת  שם התכנית:

לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 1 /6155 לד/ מס':  מקומית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 216לד/  שינוי
 5/ 258לד/ מק/  שינוי
 6555לד/  שינוי

 5/ 0תמ''א/  כפיפות
 6550לד/  כפיפות

 56/ 1תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 לוד, ל"ר פרדס שניר.יישוב: 

 .156255, 699055קואורדינטות 
 שטחים במערב העיר לוד, האזור הידוע בכינוי פרדס שניר.

 

 גושים וחלקות:
 .52, 51, 09, 55  50, 68חלקות במלואן:  1819גוש: 
 .62  61, 66 ,1, 6חלקי חלקות:  0558גוש: 
 .58חלקי חלקות:  5816גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת כ

 יח"ד. 015
 

 עיקרי הוראות התכנית:
של קרקע חקלאית לאזורי מגורים, מסחר, ייעוד . שינוי 6

 מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח.
 . התווית דרכים.5
 והוראות בנייה.. קביעת זכויות בנייה 1
 . קביעת הפרשות לצרכי ציבור לשרות תושבי השכונה.0
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח.5
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. קביעת מתחמים ומתן הוראות בדבר הכנת תכניות 1
 לאיחוד וחלוקה בתאי שטח הכלולים בהם כדלקמן:

  556, 556, 6תאי שטח  6במתחם 
  555, 555, 5תאי שטח  5במתחם 
  551, 551, 1ח תאי שט 1במתחם 
  550, 550, 0תאי שטח   0במתחם 
  5תא שטח   5במתחם 
  1תא שטח   1במתחם 
  552, 552, 2תאי שטח  2במתחם 
 9תא שטח  9במתחם 
 558, 558, 8תאי שטח  8במתחם 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשסח, 5290ובילקוט הפרסומים  56/51/5559

 .65/51/5559, בתאריך 5562עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 25015רמלה  86מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי59-8299058טלפון: 
 טלפון:  26650לוד  6לוד, ככר קומנדו בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 59-8528812
 באתרבשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וו

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין-מכבים- רעות
 מס': תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

5353515455  
 רח' נופך, מודיעיןתוספת זכויות בנייה שם התכנית:

וק התכנון לח 98לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,6815 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
תכנית מופקדת  רעותמכביםמודיעיןבנייה לתכנון ול

  5656511055מס':  מפורטת
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1מד/ במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .1רעות רחוב: נופך מכביםמודיעיןיישוב: 

אי זוגי במודיעין. במתחמים  1-01זוגי ו 0-10רח' נופך 
יח' דיור מטיפוס קוטג'  12, 1בתכנית מד/במ/ 665, 666

דו משפחתי. יח' הדיור מוזנות ע"י רח' נופך )רח' 
רוויה עוטפות את מבנן בנייה משולב(. יח' דיור ב

 הקוטג'ים מכל הכוונים. 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 55, 56, 55, 08, 09, 02, 01חלקות במלואן:  5918גוש: 
51 ,50 ,55 ,51 ,52 ,59 ,58 ,15 ,16 ,15 ,11 ,10. 

 

 מגרשים:
 1בהתאם לתכנית מד/ במ/  666

 

 
 

 :מטרת התכנית
 דו משפחתי. יחידות דיור קיימות מסוג קוטג' 12הרחבת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  65.5תוספת זכויות בנייה בשטח עקרי,  .א

ליחידת דיור, עבור תוספת חדר למגורים על חשבון 
 שטחי מחסנים.

מ"ר ליחידת  5תוספת זכויות בנייה בשטח עקרי,  .ב
 דיור, עבור סגירת מרפסת בקומה א'.

מ"ר ליחידת  1תוספת זכויות בנייה בשטח עקרי,  .ג
עבור הרחבת חדר למגורים על חשבון שטח דיור, 

 מרפסת פתוחה בקומה א'.
 הוראות לעיצוב אדריכלי עבור תוספות הבניה. .ד

  .ה

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  15לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  655סעיף 

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

 ן: טלפו 25015רמלה  86מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 59-8299058

רעות, דם מכביםמודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול
 .59-8251505רעות  טלפון: מכביםמודיעין 6המכבים 

 

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

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

 .6898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין-מכבים- רעות
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 53 /5 מד/
 רח' דן. תוספת זכויות בנייה שם התכנית: 

לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 56 /1 מד/ מס':  מקומית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 1מד/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רעות מכביםמודיעיןיישוב: 

, 11, 66, 12, 18, 06, 01, 05, 02, 12, 56רחוב: דן 
16 ,52 ,55 ,51 ,62 ,65 ,61 ,15 ,8 ,2 ,0 ,1 ,9 ,5 ,5 ,
6 ,1 ,68 ,56 ,58 ,16 ,08. 

 

יח"ד בבתי מגורים מד משפחתיים במתחמים מס'  50
 אתר בוכמן. 61מ 65 מ

המגרשים גובלים ברח' דן ממערב, וממזרח בבתי 
 מגורים מטיפוס קוטג'ים  טוריים.
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 וחלקות:גושים 
 .05  16חלקות במלואן:  5965גוש: 
 .52  50, 05  15חלקות במלואן:  5960גוש: 

 X: 644000קואורדינטה 
 Y: 200375קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 1בהתאם לתכנית מד/ במ/  65מ
 1בהתאם לתכנית מד/ במ/  61מ
 1בהתאם לתכנית מד/ במ/  60מ

 

 ת התכנית:מטר
יח' דיור צמודות קרקע חד  15 תוספת זכויות בנייה ל

 משפחתיות ברחוב דן במודיעין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר עבור  01א. תוספת זכויות בנייה בשטח עקרי של 

 כל יח"ד.
 הנחיות לעיצוב אדריכלי עבור תוספות הבניה.  ב.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
התשעג, עמוד , 1511ובילקוט הפרסומים  51/58/5565

 .55/51/5561, בתאריך 1185
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  86מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 59-8299058טלפון:  25015
רעות, דם מכביםמודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול

, 59-8251505רעות  טלפון: מכביםמודיעין 6המכבים 
ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ

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

 
 

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

 3 א/ /005 נת/
קביעת מגרשים חדשים והוראות שם התכנית: 

 ש.ב.צ. ש.צ.פ. ודרכים. לאזור מגורים מיוחד,מיוחדות 
לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 6 א/ /551 נת/מס':  מפורטת

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 551נת/  שינוי
 655נת/  שינוי
 168נת/  שינוי
 011נת/  שינוי
 / ש655נת/  שינוי
 555נת/  שינוי
 515נת/  שינוי
 2/ 055נת/  שינוי
 6/ ש/ 655נת/  שינוי
 5/ 150נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נתניה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .05  18, 58  5חלקות במלואן:  9555גוש: 
 .658, 6חלקי חלקות:  9555גוש: 
  25, 18, 15 ,10, 16  59במלואן:  חלקות 9550גוש: 

85 ,81, 80 ,81 ,88 ,656 ,655. 
 .82חלקי חלקות:  9550גוש: 
, 25 ,26, 12  01, 01 ,05חלקות במלואן:  9555גוש: 

22 ,28 ,85  659 ,661  656. 
, 85  91, 19  59, 05  6חלקות במלואן:  9551גוש: 

82  660 ,661 ,669  655. 
 .662חלקי חלקות:  9551גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
א. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים עפ"י פרק 

 ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.
ממגורים, מסחר, דרכים, דרכים ייעוד ב. שינוי 

שטחים  משולבות, שבילים, שטחים לבנייני ציבור,
למגורים מיוחד, שטח לבנייני ציבור,  ציבוריים פתוחים 

 דרכים, דרך משולבת. ציבוריים פתוחים,שטחים 
 ג. קביעת זכויות והוראות בנייה.

 –יח"ד, שטחי בנייה  6,250התכנית קובעת ד. 
מ"ר  689,815מ"ר שטחים עיקריים,  501,055

מ"ר  55,515מ"ר לשירותי פנאי,  0,555למגורים, 
 מ"ר לשטחי ציבור.  60,055 למרפסות ו

 קביעת קווי בניין.ה. 
 מבנים להריסה. . קביעתו
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשע, עמוד 1661ובילקוט הפרסומים  51/52/5565

 .55/59/5565, בתאריך 0559
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 25015רמלה  86מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ה מקומית לתכנון ועד :. וכן במשרדי59-8299058טלפון: 
 טלפון:  05018נתניה  1נתניה, הצורן בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 58-9151625
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  דרום השרון
 מס': מתאר מקומיתתכנית  אישורהודעה בדבר 

 10 /39 שד/
 359תוספת יחידות דיור וחלוקת חלקה שם התכנית: 

 כפר מל"ל. 
לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15 /68 שד/מס':  מקומית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 6555שד/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חי.פינת רחוב עין, 1כפר מל"ל רחוב: המיסדים יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 ,50, 55  69, 61  2, 6חלקות במלואן:  1002גוש: 

55 ,52 ,58, 15 ,12  08 ,56  51 ,19  95 ,85  
88 ,651 ,661  616 ,615, 611. 

 ,11, 15, 58, 11, 11, 16חלקי חלקות:  1002גוש: 
12 ,91, 92 ,85, 86 ,80 ,661 ,615. 

 651, 11 ,15, 15 ,58, 52חלקות במלואן:  1056גוש: 
 659 ,168  156 ,111  112. 

 .55חלקי חלקות:  1056גוש: 
 

 ת התכנית:מטר
יח"ד ברח' המייסדים פינת רח' עין חי  5תוספת של 
 בכפר מל''ל.

כולל חלוקה למגרש יחידות דיור במגרש, ה 1סה"כ 
 יח''ד. 5יח''ד ושטח למשק עזר ובו  6מגורים א' ובו 

 חלוקה למגרש למגורים א'.
 הוספת זכויות בנייה וקביעת זיקת הנאה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת מגרש למגורים א' בנוסף למשק עזר הקיים, 
תוספת זכויות בנייה וזיקת הנאה מרח' המייסדים 

 למגרש המגורים.
 תוספת יחידת מגורים במשק העזר הקיים.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 1511ובילקוט הפרסומים  55/55/5561

 .55/51/5561, בתאריך 1252
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 25015רמלה  86מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי59-8299058טלפון: 
 טלפון:  05655דרום השרון,   נוה ירק בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 51-8555555
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

5335295405  
 שינוי במרתפים ובקווי בניין אירוס שם התכנית :

לחוק התכנון  662נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

  5661295051 מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: התרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 658בר/ במ/  שינוי
 6/ 658בר/  שינוי
 5/ 658בר/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תחום הישוב אירוס

 מרחבי תכנון גובלים: נס ציונה.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .611  25חלקות במלואן:  1205גוש: 
  85, 68, 62 ,61, 8, 5  5חלקות במלואן:  1206גוש: 
516. 

, 651  655, 669, 661  660חלקי חלקות:  1206גוש: 
659  615 ,610 ,689, 688 ,561  555. 

 X: 179000קואורדינטה 
 Y: 648500קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 במגרשי המגורים.. הגדלת שטח המרתפים 6
. הקטנת קווי בניין במגרשי מגורים הנמצאים בגבול 5

 המזרחי ובגבול המערבי של השכונה.
. קביעת התכסית המותרת כמגבלת בנייה לשטח 1

 בקומת קרקע.בנייה המותר ל
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . תותר הקמת מרתפים בקונטור קומת הקרקע.6
 05הגובלים עם כביש . קו בניין אחורי במגרשי מגורים 5

לא יקטן  05מ', ובלבד שקו הבניין מציר כביש  8יהיה 
 מ'. 81מ
. קו בניין אחורי במגרשי מגורים הגובלים בגן לאומי 1

 מ'. 1ובשצ"פ ובמזרח השכונה יהיה 
. ביטול הגבלת שטח עיקרי בקומת קרקע, ללא שינוי 0

 בסה"כ השטחים העיקריים המותרים.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך נית הודעה על הפקדת התכ
, התשעד, עמוד 1215ובילקוט הפרסומים  58/56/5560

 .52/56/5560, בתאריך 5911
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  86מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 59-8299058טלפון:  25015
שורקות, גבעת ברנר  גבעת בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ,  15809ברנר 
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 רות יוסף
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז מרכז 
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

לב-נון דגי נוי בע"מ
)ח"פ 51-465096-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.8.2014, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' יפו 216, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אמסטר, עו"ד, מפרק  

קולינארט בע"מ
)ח"פ 51-415198-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,15.8.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,103 החשמונאים 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אפיק, עו"ד, מפרק  

וורימי בע"מ
)ח"פ 51-477812-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.8.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
השעורה 23, בנימינה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה חביב, מפרקת  

אדיון בע"מ
)ח"פ 51-175059-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.8.2014, בשעה 16.00, במשרדו של עו"ד יעקב לרר, 
גן, לשם הגשת דוח סופי של  רח' אבא הלל 7, בית סילבר, רמת 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיאל זיסקינד, מפרק  

אנטקוביץ תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-269677-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,31.8.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
החושלים 4, כניסה ב, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל פלדה, עו"ד, מפרק  

קרלוס מ.א.א. בע"מ
)ח"פ 51-335981-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.8.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

דניס נתן בע"מ
)ח"פ 51-203812-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 31.8.2014, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
סוקולוב 17, קרית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן דניס, מפרק

חבר המגשרים בע"מ
)ח"פ 51-327530-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,1.9.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
 ,52511 גן  רמת   ,35 ז'בוטינסקי  רח'   ,12 קומה   ,2 התאומים   מגדלי 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק  
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אודי - סופרמרקט בע"מ
)ח"פ 51-356557-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.9.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אברהם ניסן 12, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי גוזלן, מפרק  

נאות נחשולים בניה בע"מ
)ח"פ 51-331419-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,59 המסגר  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה  ביום 8.9.2014,  תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו צ'גאי, מפרק  

ציפה לאור בע"מ
)ח"פ 51-108138-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,10.9.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המלך דוד 19, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוריאל דרייפוס, עו"ד, מפרק  

הולנדיה אינטרנשיונל פרסום בע"מ
)ח"פ 51-222621-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אמסטרדם 2, 
שדרות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק ברססט, מפרק  

מטרוטקס בע"מ
)ח"פ 51-407023-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 2.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שני 16, רחובות, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עוזי קורן, מפרק  

א.ר.ד. תשובה בע"מ
)ח"פ 51-124761-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.9.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' מונטיפיורי 31, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל תשובה, מפרק  

מקס מדיה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-501041-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,12.00 בשעה   ,9.9.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המלאכה 10, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בתיה מירון, עו"ד, מפרקת  

הסלט יצור סלטים בע"מ
)ח"פ 51-093037-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.9.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' מוהליבר 118, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהוד, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יפתח נבון, מפרק  
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ניסים ואליהו גז בע"מ
)ח"פ 51-125646-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,52 מס'  בית  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,11.9.2014 ביום   תתכנס 
גבע כרמל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים גז, מפרק  

ס.ג בן דרור בע"מ
)ח"פ 51-424212-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,8 סביון  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,11.9.2014 ביום   תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דן בן דרור, מפרק  

יבנה פיטנגו 2000 )1994( בע"מ
)ח"פ 51-199457-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' נוף כנרת 71, 
טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן עובד, מפרק  

מד מן בע"מ
)ח"פ 51-268535-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קיבוץ  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,11.9.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הל"ה,  נתיב 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנן עדיקה, מפרק  

הולנדיה אינטרנשיונל - המרכז להנדסת השינה - 
יבוא וסחר )1992( בע"מ

)ח"פ 51-175729-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2014, בשעה 9.30, אצל המפרק, רח' אמסטרדם 2, 
שדרות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק ברססט, מפרק  

שלמה ערמי בע"מ
)ח"פ 51-212932-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שמעון,  עודד  עו"ד  אצל   ,9.00 בשעה   ,10.9.2014 ביום   תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,13 וינצי  דה  לאונרדו  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה ערמי, מפרק  

אלנר יעוץ מערכות מיחשוב בע"מ
)ח"פ 51-331128-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,1 גרונר  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,11.9.2014 ביום   תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

לוויו אלנר, מפרק  

מעל הממוצע בע"מ
)ח"פ 51-356137-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הפרחים 1א, 
כרמיאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר אליעזר יריב, מפרק  
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א.ש. שחם אחזקות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-452822-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' הברזל 19א, 
רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון גרשביין, רו"ח, מפרקת  

מיקיצי בע"מ
)ח"פ 51-361441-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' הברזל 19א, 
רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון גרשביין, רו"ח, מפרקת  

מיסוי ישיר בע"מ
)ח"פ 51-331345-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' הברזל 19א, 
רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון גרשביין, רו"ח, מפרקת  

אקסקלוסיבי תהילה דרס אבנינג בע"מ
)ח"פ 51-402926-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.9.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' נחל הדס 7, 
כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון פרץ, מפרק  

חשת חקר שיטות ותכנון בע"מ
)ח"פ 51-057874-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,26 רחל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,11.9.2014 ביום  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

זיון צמחוני, מפרק  

גינירם השקעות בע"מ
)ח"פ 51-280517-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,11.9.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
שלונסקי 51, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביגדור רטמן, מפרק  

מ.ס.ע צפון הנדסה ובניה בע"מ
)ח"פ 51-403771-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אלנבי 207, 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

סמיר מישעל, מפרק  

שחר אלדר, חברת עורכי–דין
)ח"פ 51-456904-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דובנוב 18, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר אלדר, עו"ד, מפרק  
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כמיקו תעשיות מזון בע"מ
)ח"פ 51-156396-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,18.9.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
הנפח 15, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן לוין, מפרק  

שחר מנדלמן משרד עורכי דין
)ח"פ 51-326719-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שאול  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,20.9.2014 ביום   תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל  המלך 35, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר מנדלמן, עו"ד, מפרק  

22 סידס בע"מ
)ח"פ 51-450279-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  ביום 21.9.2014, בשעה 11.00, במשרדי המפרק,   הנ"ל תתכנס 
לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן צור, עו"ד, מפרק  

צ.ב.י.מ החזקות בע"מ
)ח"פ 51-222395-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ליקוורניק,  מיתר,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,21.9.2014 ביום  תתכנס 
 ,16 סילבר  הלל  אבא  דרך  רח'  דין,  עורכי  ושות',  טל  לשם,   גבע, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי ברעייר, מפרק  

החברה לניהול מרכז ככר–העיר כפר–סבא בע"מ
)ח"פ 51-273997-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,15.9.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
התאנה 16, מבשרת ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף חבס, מפרק  

הרצל חבס בע"מ
)ח"פ 51-029065-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,15.9.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
התאנה 16, מבשרת ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף חבס, מפרק  

לה גופרה - אלדו הרצליה בע"מ
)ח"פ 51-402271-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  מאירי  מטרי,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.9.2014 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח  דין, רח' מנחם בגין 7, קומה 24, רמת  עורכי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רביב צפרוני, עו"ד, מפרק  

א.מ.י.גל שרותי הנהלת חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-224947-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.9.2014, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רמות נפתלי, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

משה בנדלק, מפרק  
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רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,18.9.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,155 ז'בוטינסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דל, עו"ד, מפרק  

דן בר אל ושות' חברת עורכי דין
)ח"פ 51-459306-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.8.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ויצמן 42, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב זליגמן, מפרק  

גפן מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-339735-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רונן פריד, רח'  תתכנס ביום 27.8.2014, בשעה 11.00, אצל עו"ד 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,1 המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק גולדשטיין, מפרק  

ארומה בית התפוצות )111( בע"מ
)ח"פ 51-415051-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.8.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 קפלן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא קולן, עו"ד, מפרק  

פייקידו בע"מ
)ח"פ 51-474566-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,28.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 

א.ג. סן מבנים בע"מ
)ח"פ 51-211931-4(

)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   ,1.7.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ממגדלי התאומים 2, קומה 12, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 52511, טל' 

03-6246250, פקס' 03-6246260, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

א.ג. סן מבנים בע"מ
)ח"פ 51-211931-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,30.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
 מגדלי התאומים 2, קומה 12, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 52511, 
טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה. לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

מילי המכון ללמידה יעילה בע"מ
)ח"פ 51-267495-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,12.00 בשעה   ,17.8.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
משה דיין 12, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צפורה משולם, מפרקת  

פי טריידרס בע"מ
)ח"פ 51-372199-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,31.8.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,27 בלינסון 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן חיים, מפרק  

אי.איי.טי. )אי.אס.אצ'( מסחר בע"מ
)ח"פ 51-216957-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,31.8.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
השל"ה 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון אשכנזי, מפרק  

קונקטיב בע"מ
)ח"פ 51-306180-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,31.8.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,27 בלינסון 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן חיים, מפרק  

א.ש. מפעלי צדק חברתי בע"מ
)ח"פ 51-470047-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.8.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מיק, עו"ד, מפרק  

אלקטריק פאוור ט.א.מ בע"מ
)ח"פ 51-367515-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  סופית של החברה  כי אסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
ושות',  שבלת  במשרד   ,11.00 בשעה   ,31.8.2014 ביום   תתכנס 

דרך רמתיים 48, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור פוליאק, מפרק  

פייפר ג'ט מדיה בע"מ
)ח"פ 51-454743-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.8.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
סופי של המפרק, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל   ,6/9 גזר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוון קסטל, מפרק  

Write Life Technologies Ltd
)ח"פ 51-479418-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ספיר-חן  שריד  חת  אצל   ,12.00 בשעה   ,30.8.2014 ביום  תתכנס 
 ,24 קומה  המרובע,  המגדל   ,5 עזריאלי  מרכז  דין,  עורכי   לברון, 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נטלי רקה, עו"ד, מפרקת  

עומר טרפיוטיקס בע"מ
)ח"פ 51-462265-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 30.8.2014, בשעה 12.00, במשרד הורן ושות', 
עורכי דין, רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 24, תל אביב, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דנה ירדן, מפרקת  

נתן חיים בע"מ
)ח"פ 51-261353-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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ושות',  דנהירש  במשרד   ,10.00 בשעה   ,1.9.2014 ביום  תתכנס 
עורכי דין, רח' יגאל אלון 88, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק  

פביליון בית השקעות ישראל בע"מ
)ח"פ 51-434654-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2014, בשעה 12.00, במשרד אפשטיין, רוזנבלום, 
מעוז )ERM(, עורכי דין, רח' ארלוזורוב 111, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אולג ברודט, עו"ד, מפרק  

טריפלטיר
)ח"פ 51-400389-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 1.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בית 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,6 יהושע 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל ירמולינסקי, מפרק  

סי.טי.אי.אינקס )1983( בע"מ
)ח"פ 51-099409-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
המפרקת,  של  במשרדה   ,18.30 בשעה   ,2.9.2014 ביום  תתכנס 
רח' התע"ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מירית חביה, עו"ד, מפרקת  

סינקו אוניברסיטה לארגונים בע"מ
)ח"פ 51-287472-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

עורכי דין, מגדל המוזאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת  

גזית ביג בע"מ
)ח"פ 51-349894-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' גלעד 9ד, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חנה,  פרדס 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן רובין, עו"ד, מפרק  

רועי צ. שגב בע"מ
)ח"פ 51-146641-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2014, בשעה 9.00, אצל ברנע ושות', עורכי דין, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,6 החושלים  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי גורה, עו"ד, מפרק  

פיקס איי 2 יורו )חברת בת( בע"מ
)ח"פ 51-388185-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, מגדל צ'מפיון, 
דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,30 הימים  ששת  דרך  רח'   ,26 קומה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צחי פייס, עו"ד, מפרק  

סרנה סלושן בע"מ
)ח"פ 51-401100-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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יועצים בע"מ, רח' מנחם בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

מרדכי רוזנבלום, מפרק  

גייד א בייק בע"מ
)ח"פ 51-457885-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 7.9.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' יגאל 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר וייסבן, מפרק  

קאיו-טק תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-471012-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 7.9.2014, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' יגאל 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר וייסבן, מפרק  

רוכבי הגמלים המאה ה–21 בע"מ
)ח"פ 51-274473-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.9.2014, בשעה 12.00, במשרדי החברה, 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  

פי.אל.טי.אס בע"מ
)ח"פ 51-414821-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,14.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 

רח'  18.30, במשרד המפרק,  4.9.2014, בשעה  ביום   הנ"ל תתכנס 
מנחם בגין 132, קומה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון פיראן, עו"ד, מפרק  

נ.ג.ח בע"מ
)ח"פ 51-220182-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.9.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' הרצל 76, 
חיפה 33211, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי זימרן, מפרק  

אלתמר בע"מ
)ח"פ 51-382759-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' רמז 25, 
גדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל פוקס חנינה, עו"ד, מפרקת  

גרודר ניהול בע"מ
)ח"פ 51-259372-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,7.9.2014 ביום  תתכנס 
יועצים בע"מ, רח' מנחם בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם גרודר, מפרק  

מ.ל. אחידוב בע"מ
)ח"פ 51-293476-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,7.9.2014 ביום  תתכנס 
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אחזקות ישראל ואורנה בע"מ
)ח"פ 51-250384-8(

)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 29.6.2014, התקבלה החלטה 
סגל, מרח'  בנימין  ישראל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

המצודה 3, אזור, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל בנימין סגל, מפרק

ליאור את יעקב קומפני בע"מ
)ח"פ 51-438725-7(

)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 29.6.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  מרקוביץ,  ליאור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

עין ורד 11, מושב עין ורד, 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 מרקוביץ, מפרק

מוזה תקשורת שיווקית וסטודיו בע"מ
)ח"פ 51-318039-8(

)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 29.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר עפרה, מרח' לסקוב 18, 

חולון, 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.

ניר עפרה, מפרק

 שניצר, גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,27 קומה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר פורת, עו"ד, מפרק  

קרשל - פילדלפיה בע"מ
)ח"פ 51-330489-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
פרופ'  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,30.9.2014 ביום   תתכנס 
סופי של המפרק,  דוח  16, תל אביב 6296120, לשם הגשת  שור 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן שלי, מפרק  

ק.מ.ד בע"מ
)ח"פ 51-427852-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2014, התקבלה החלטה 
 ,5 כץ, מרח' הפרגים  דוד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

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.

דוד כץ, מפרק

זוהר ומיגל בע"מ
)ח"פ 51-469129-4(

)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 29.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רובין זוהר, מרח' לוינסקי 8ב, 

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.

רובין זוהר, מפרק
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אמינות מוקד נתניה )1990( בע"מ
)ח"פ 51-144385-5(

)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 11.6.2014, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה טאוב, מרח' 

הכלנית 40, נווה ים, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה טאוב, מפרק

אמינות מוקד נתניה )1990( בע"מ
)ח"פ 51-144385-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.9.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' הכלנית 40, 
נווה ים, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה טאוב, מפרק

סנדין אלקטריק בע"מ
)ח"פ 51-135757-6(

)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 24.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רנית שריג, מרח' ברקן 22, 

חולון, 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.

רנית שריג, מפרקת

קל וחומרה בע"מ
)ח"פ 51-313752-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מריוס נכט, מרח' יחזקאל 18, 

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.

מריוס נכט, מפרק

ס.א.ט הובלות בע"מ
)ח"פ 51-239704-3(

)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   ,1.7.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עבד אלרחמן עאסי,  
מס' רישיון 47766, מרח' הסורג 2, ת"ד 65, ירושלים 9100001, טל' 

02-5700600, 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.

עבד אלרחמן עאסי, עו"ד, מפרק

אום דיאמונד בע"מ
)ח"פ 51-483570-1(

)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   ,1.7.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  ניר,  חיים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 3, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים ניר, עו"ד, מפרק
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 ,077-3235577 פקס'   ,03-6091282 טל'   ,68012 אביב  תל   ,2 קויפמן 
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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

סלפסו בע"מ

)ח"פ 51-399791-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

גולדפל בע"מ
)ח"פ 51-415224-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
ממשרד טשורני ושות', עורכי דין, בית הטכסטיל, קומה 14, רח' 
 ,077-3235577 פקס'   ,03-6091282 טל'   ,68012 אביב  תל   ,2 קויפמן 

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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

גולדפל בע"מ

)ח"פ 51-415224-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

סנדין אלקטריק בע"מ
)ח"פ 51-135757-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.9.2014, בשעה 14.00, אצל המפרקת, רח' ברקן 22, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רנית שריג, מפרקת

קול אדיר נתניה 1989 בע"מ
)ח"פ 51-135381-5(

)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 26.6.2014, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה טאוב, מרח' 

הכלנית 40, נווה ים, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה טאוב, מפרק

קול אדיר נתניה 1989 בע"מ

)ח"פ 51-135381-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,7.9.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון  ים,  נווה   ,40 הכלנית 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה טאוב, מפרק

סלפסו בע"מ
)ח"פ 51-399791-6(

)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 1.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
ממשרד טשורני ושות', עורכי דין, בית הטכסטיל, קומה 14, רח' 
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תתכנס ביום 9.9.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' הרצל 63, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דב ברטולד קליין, מפרק

שרותי כירורגיה פרטיים ירושלים )ש.כ.פ.( בע"מ
)ח"פ 51-328902-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  אולשה,  עודד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

חיסדא 3, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד אולשה, מפרק

שרותי כירורגיה פרטיים ירושלים )ש.כ.פ.( בע"מ

)ח"פ 51-328902-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.9.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' חיסדא 3, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד אולשה, מפרק

אקסטרה קופון בע"מ
)ח"פ 51-444320-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.6.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, 

מרח' יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 03-5041647, למפרק החברה.

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

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

קול אדיר השרון והשומרון בע"מ
)ח"פ 51-082738-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2014, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה טאוב, מרח' 

הכלנית 40, נווה ים, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה טאוב, מפרק

קול אדיר השרון והשומרון בע"מ
)ח"פ 51-082738-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.9.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' הכלנית 40, 
נווה ים, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה טאוב, מפרק

דאמס שרותי חשבונאות בע"מ
)ח"פ 51-309074-6(

)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 5.1.2014, התקבלה החלטה 
קליין, משד'  ולמנות את דב ברטולד  לפרק את החברה מרצון 

דגניה 59, קרית חיים, 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.

דב ברטולד קליין, מפרק

דאמס שרותי חשבונאות בע"מ

)ח"פ 51-309074-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

מ.ש.מ קבוצת עידן כח אדם בע"מ
)ח"פ 51-507092-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סער זיו, 

מרח' בר אילן 23, קרית מוצקין, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.10.2014, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

סער זיו, מפרק

ארביב תשתיות צנרת ב.ר.נ.ו בע"מ
)ח"פ 51-438331-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר 
חכמון, מרח' גיבורי ישראל 15, נתניה, טל' 09-8855339, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.10.2014, 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אשר חכמון, מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.10.2014, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

זיתוני את מיכאלוביץ ייבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-332638-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ניר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

רויט, מרח' המתכת 2, חדרה, טל' 04-6335441, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.10.2014, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ניר רויט, מפרק

קניה טובה לצרכן גרופ 2012 בע"מ
)ח"פ 51-472347-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יואל קינן, מרח' יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 03-5041647, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.10.2014, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
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התקבלה   ,16.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חאלד 

פריג, מרח' אלמדינה, כפר קאסם, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.10.2014, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

חאלד פריג, מפרק

סי.גי החזקות בע"מ
)ח"פ 51-491091-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,15.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד אפרת צ'רבוניץ, מרח' אנקור 26, רמת השרון 4722926, 

טל' 054-9279275, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23.11.2014, 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

אפרת צ'רבוניץ, עו"ד, מפרקת

סהרה מחנאות בע"מ
)ח"פ 51-285954-7(

)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 20.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  מליחי,  צח  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 45, 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.

נוטרילאב בע"מ
)ח"פ 51-290927-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר 
חכמון, מרח' גיבורי ישראל 15, נתניה, טל' 09-8855339, למפרק 

החברה.

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

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

 ,30.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר חכמון, מפרק

אמנון פחימפור ובניו בע"מ
)ח"פ 51-256680-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.6.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר חכמון, מרח' 

גיבורי ישראל 15, נתניה, טל' 09-8855339, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.10.2014, 
בשעה 10.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אשר חכמון, מפרק

ש.ר.ל.ת. שרות רפואי לבית בע"מ
)ח"פ 51-437552-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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תבורי שיווק וסחר בע"מ
)ח"פ 51-049416-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2014, התקבלה החלטה 
קריספין,  שיל"ת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מקניון הגליל העליון, ת"ד 42, חצור הגלילית, 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.

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת

פיימנט קו איל בע"מ
)ח"פ 51-443309-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלית אליאס, מרח' 

הדליות 32א, נתניה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

גלית אליאס, עו"ד, מפרקת

שריף נח'לה בע"מ
)ח"פ 51-504182-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.7.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  דביר,  מיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

בן זכאי 6, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 15 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיה דביר, עו"ד, מפרקת

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

צח מליחי, עו"ד, מפרק

מולטיפל - ניהול השקעות בע"מ
)ח"פ 51-366756-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2014, התקבלה החלטה 
משד'  אשל,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ארלוזורוב 25, עפולה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר אשל, עו"ד, מפרק

חס"ן 490 בע"מ
)ח"פ 51-486770-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
עו"ד יונתן עובדיה, מרח' הנח"ל 2/5, ירושלים, למפרק החברה.

יונתן עובדיה, עו"ד, מפרק

טבע נאות הפצה בע"מ
)ח"פ 51-395253-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2014, התקבלה החלטה 
קריספין,  שיל"ת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מקניון הגליל העליון, ת"ד 42, חצור הגלילית, 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.

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת
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סייטקור בע"מ
)ח"פ 51-276307-9(

)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 
לשם  החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,1.10.2014 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
חזי שטרן, מפרק

או. ר. גידולים בע"מ
)ח"פ 51-296604-5(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 

סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,23.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ירון אילן, מרח' דרך מנחם בגין 154, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,24.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון אילן, עו"ד, מפרק

טוטונט בע"מ
)ח"פ 51-272911-2(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 

סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,14.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את ערן קשת, מרח' הר ציון 14, ראשון לציון, טל' 054-6497937, 

למפרק החברה.

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

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

 ,18.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן קשת, מפרק

לי שרייבר בע"מ
)ח"פ 51-430339-5(

)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 4.7.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  בקיש,  עמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,050-5375588 טל'  השבים,  רמות   ,14 העולה  השמש 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמיר בקיש, עו"ד, מפרק

סקסי את הום בע"מ
)ח"פ 51-490333-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.7.2014, התקבלה החלטה 
אברמוביץ,  מנחם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
תל–אביב-יפו,   ,17 קומה  המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ  מרח' 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנחם אברמוביץ, עו"ד, מפרק

אוראנוס )ב.ר.י.( אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-358161-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.9.2014, בשעה 9.00, במשרד עורכי הדין 
הגשת  לשם  חיפה,   ,7 המגינים  שד'  ושות',  חזות  ברילנשטיין 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ניר חזות, עו"ד, מפרק




