רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ז בסיוון התש"ע
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הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה את רוני גמזו לתפקיד
המנהל הכללי של משרד הבריאות במקום איתן חי–עם 2הפורש
מתפקידו.
תוקף המינוי החל ביום י"ט בסיוון התש"ע ( 1ביוני .)2010
כ"ח באייר התש"ע ( 12במאי )2010
(חמ )3—56
__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

2

י"פ התשס"ט ,עמ' .5762

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה את המשרה
שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק ,2ולפיכך אחרי פרט
" 60יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה במשרד
התשתיות הלאומיות" ,3בתוספת האמורה יבוא:
"60א .מנהל מינהל המחקר למדעי האדמה והים".

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

כ"ח באייר התש"ע ( 12במאי )2010
(חמ )3—1173
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
חובת מכרז

__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
 2י"פ התשס"ח ,עמ'  ;3520התשס"ח ,עמ'  ;)4532( 3978התשס"ט,
עמ'  ;2965התש"ע ,עמ'  ;128התש"ע ,עמ' .3254
 3י"פ התשס"ח ,עמ' .3520

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה מיום כ"א באייר התש"ע ( 5במאי  ,)2010החליטה
הממשלה לפטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף  19לחוק ,את משרת
ראש אגף בכיר (תכנית העצמת תשתיות מורשת לאומית) במשרד
ראש הממשלה (להלן  -המשרה) ,בתנאי שיתקיים הליך מיוחד
של ועדה לאיתור מועמדים ,שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות
הממשלה מס'  345מיום ד' בתשרי התש"ס ( 14בספטמבר ,)1999
ומס'  2541מיום כ"ג בתשרי התשס"ג ( 29בספטמבר  ,)2002כפי
שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת
מכרז פומבי.2
הרכב ועדת האיתור יהיה כדלקמן:
מזכיר הממשלה  -יושב ראש;
נציג שירות המדינה  -חבר;
מנכ"ל משרד החינוך או נציגו  -חבר;
ראש מינהל תרבות במשרד התרבות והספורט או נציגו
 חבר;  נציג ציבור בעל תואר שלישי בתחום מתחומי מורשת
התרבות ,ההתיישבות ,הארכיאולוגיה ,המוזאונים ,ההיסטוריה
וכדומה או בעל ניסיון בתחום ניהול פרויקטים עתירי משאבים,
שימונה בידי מזכיר הממשלה בהתייעצות עם נציג שירות
המדינה  -חבר.
כ"ח באייר התש"ע ( 12במאי )2010
(חמ )3—274
__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

2

י"פ התשס"ג ,עמ'  400ועמ' .712

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה את המשרה
שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק ,2ולפיכך אחרי פרט
55ב "מנהל תכנית הצוערים לשירות המדינה" ,3בתוספת האמורה
יבוא:
"55ג .ראש אגף בכיר (תכנית העצמת תשתיות מורשת לאומית)".
כ"ח באייר התש"ע ( 12במאי )2010
(חמ )3—1173
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
 2י"פ התשס"ח ,עמ'  ;3520התשס"ח ,עמ'  ;)4532( 3978התשס"ט,
עמ'  ;2965התש"ע ,עמ'  ;128התש"ע ,עמ' .3254
 3י"פ התש"ע ,עמ' .3230

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי
המדינה ,התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה
להרשות את ראש אגף בכיר משאבים חומריים ומבצעים
במשרד ראש הממשלה יחד עם חשב המשרד או סגנו ,לייצג
את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4
ו– 5לחוק ,שבתחום הפעילות של המשרד ,עד לסכום של 50,000
שקלים חדשים ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים
לעסקאות האמורות.
כ"ז באייר התש"ע ( 11במאי )2010
(חמ )3—9
__________
1

3254

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

ס"ח התשי"א ,עמ' .52

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

שינוי הרכב מועצת יועצי מס מייצגים

הודעה על בחירת יושב ראש הכנסת ועל בחירה
וסיום כהונה של סגנים ליושב ראש

לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס,
התשס"ה2005-

לפי חוק–יסוד :הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף (20א) לחוק–יסוד :הכנסת  ,וסעיף
 )1(7לתקנון הכנסת ,2על אלה:
1

( )1ביום ה' בניסן התשס"ט ( 30במרס  ,)2009נבחר חבר הכנסת
ראובן ריבלין לכהונת יושב ראש הכנסת השמונה עשרה;
( )2ביום י"ב באייר התשס"ט ( 6במאי  ,)2009נבחרו חברי
הכנסת רוחמה אברהם בלילא ,מגלי והבה ,דני דנון ,כרמל
שאמה ,יולי תמיר ,אלכס מילר ,יצחק וקנין ,אורי מקלב
ואחמד טיבי לכהונת סגן ליושב ראש הכנסת;
( )3ביום כ"ט בניסן התש"ע ( 13באפריל  ,)2010הסתיימה
כהונתה של חברת הכנסת יולי תמיר כסגן ליושב ראש
הכנסת;
( )4ביום כ"ז באייר התש"ע ( 1במאי  ,)2010נבחר חבר הכנסת
גאלב מגדלה לכהונת סגן ליושב ראש הכנסת.

ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת

1

ס"ח התשי"ח ,עמ' .69

2

י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .1926

מינוי חברים במועצת שמאי המקרקעין
לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )4לחוק שמאי מקרקעין,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,לפי המלצת הארגון כהגדרתו
בסעיף  1לחוק ,אני ממנה את נורית ג'רבי ,ת"ז  ,056231582ואת
עדי צביקל ,ת"ז  ,54226113לחברים במועצת שמאי המקרקעין.
  תוקף המינוי לשלוש שנים החל ביום ב' בתמוז התש"ע
( 14ביוני .)2010
כ"ו באייר התש"ע ( 10במאי )2010
(חמ )3—972
__________
1

כ"ג באדר התש"ע ( 9במרס )2010
(חמ )3—3467
יובל שטייניץ
שר האוצר

__________
1
2

ס"ח התשס"ה ,עמ' .114
י"פ התשס"ז ,עמ' .4095

מינוי עובד אחראי

ד' בסיוון התש"ע ( 17במאי )2010
(חמ )3—22
__________

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג) לחוק הסדרת העיסוק
בייצוג על ידי יועצי מס ,התשס"ה ,12005-אני מודיע כי חיים
גבאי ,ת"ז  ,052628369מונה לחבר המועצה כסגן מנהל רשות
המסים המופקד על נושא יועצי המס המייצגים ,במקום אהרון
אליהו.2

יעקב נאמן
שר המשפטים

ס"ח התשס"א ,עמ' .436

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין–ארצי
לפי חוק אימוץ ילדים ,התשמ"א1981-
בהתאם לסעיף 28כב לחוק אימוץ ילדים ,התשמ"א-
 ,11981אני מודיע כי חודשה ההכרה שניתנה לעמותת "טף"
(מס' רישום  ,)58-031760-0לפעול באימוץ בין–ארצי במדינת
רוסיה.2
תוקף הכרה זו מיום י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי ,)2010
למשך שנתיים.
י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
(חמ )3—3820
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;293התשס"ד ,עמ' .476
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .3818

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

לפי חוק כלי הירייה ,התש"ט1949-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה ,התש"ט-
 ,11949אני ממנה את עובדיה ניסים ,ת"ז  ,059752428לעובד
אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה שנועד
לצורכי ביטחון בקשר לתפקידו כמנהל המחלקה לאבטחה
פיסית בקריה למחקר גרעיני נגב ,משרד ראש הממשלה.
כתב מינוי זה יהיה בתוקף מיום י"א באייר התש"ע (25
באפריל  )2010עד יום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני .)2011
י"ב באייר התש"ע ( 26באפריל )2010
(חמ )3—497
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
__________
 1ס"ח התש"ט ,עמ'  ;143התשי"ד ,עמ'  ;149התשל"ח ,עמ' .124

מינוי ממלאת מקום לחבר במועצה לניסויים
בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים),
התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )15לחוק צער בעלי חיים
(ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד ,11994-אני ממנה את אורלי
שגב ,לממלאת מקום של גלי דוידסון ,2נציגת השר להגנת
הסביבה ,במועצה לניסויים בבעלי חיים.
כ"ה באייר התש"ע ( 9במאי )2010
(חמ )3—2603
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .298
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .2359

3255

מינוי קצין מבחן למבוגרים

.1

במקום שם המבחנים העיקריים יבוא "מבחני תמיכה של
משרד התרבות והספורט במוסדות ציבור בתחום האמנות
הפלסטית";

.2

בפתיח למבחנים העיקריים ,במקום "מתפרסמים בזה
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע
התרבות והספורט (להלן  -המשרד) ,למוסדות ציבור"
יבוא "מתפרסמים בזה מבחני תמיכה של משרד התרבות
והספורט במוסדות ציבור בתחום האמנות הפלסטית";

.3

בסעיף  4למבחנים העיקריים -

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את אחמד יאסין ,ת"ז ,039308697
לקצין מבחן למבוגרים במחוז הדרום ,לעניין החוק האמור.
ג' בסיוון התש"ע ( 16במאי )2010
(חמ )3—141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

()1

מינוי קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
לנוער ,לעניין החוק האמור:

()2

תמר יצחקי ,ת"ז  - 043048628במחוז תל אביב.

 .4בסעיף  8למבחנים העיקריים -
()1

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

(ב) פסקה ( - )2תימחק;
()2

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער

בסעיף קטן (ז) ,במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2בעבור מידע מפורט על התערוכה המוצג באתר
אינטרנט של המוסד  2 -נקודות;

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויה של דבורה גולן ,ת"ז
 ,2003946035לקצינת מבחן לנוער.

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התשנ"ה ,עמ' .1014

בסעיף קטן (ה) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום "חמש שעות לפחות" יבוא
"ארבע שעות פעילות לפחות";

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

ג' בסיוון התש"ע ( 16במאי )2010
(חמ )3—141

במקום פסקה ( )4יבוא:
"( )4המוסד השלים את הגשת כל הדוחות הנדרשים
לצורך ניקודו על פי מבחנים אלה ,כשהם מלאים
ותקינים ,לפי דרישת מינהל התרבות שבמשרד (להלן
 -מינהל התרבות) ,עד  15בינואר באותה שנה";

יפעת דוידוב ,ת"ז  - 033886383במחוז תל אביב;
ג' בסיוון התש"ע ( 16במאי )2010
(חמ )3—141

בפסקה ( ,)2במקום פסקת משנה (ז) יבוא:
"(ז) המוסד מקיים במהלך השבוע  10שעות
פעילות לפחות ,במשך יומיים או יותר ,ובתנאי שזמן
הפעילות יארך לא פחות משעתיים בכל יום שבו
המוסד פתוח ,ולפחות במשך  10חודשים במהלך כל
שנת ההערכה";

(2א) בעבור תקליטור הכולל הדמיות ,טקסטים
פרשניים או ראיונות עם האמן  3 -נקודות לכל
תקליטור";
.5

בסעיף (9ג) למבחנים העיקריים -
"(ג) כל מוסד רשאי להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט אחד
בלבד בשנה מסוימת; סכום הבקשה לא יעלה על 20%
מסך התקציב שהוקצה לפרויקטים באותה שנה";

.6

בפרק ד' ,בכותרת ,אחרי "תחילה" יבוא "הוראת שעה";

.7

אחרי סעיף  13למבחנים העיקריים יבוא:

"הוראת שעה

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
המדע התרבות והספורט למוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
  בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה-
 ,11985בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובהתייעצות
עם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף  )4(3לחוק
התרבות והאמנות ,התשס"ג ,22002-מתפרסם בזה תיקון
למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע התרבות
והספורט (להלן  -המשרד) ,למוסדות תרבות בתחום האמנות
(להלן  -המבחנים העיקריים) ,3כמפורט להלן:
הפלסטית
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
 2ס"ח התשס"ג ,עמ' .64
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .3042
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13א .על אף האמור במבחנים אלה ,בשנת  2010יראו כאילו
בסעיף ()2(4ה) ,במקום "אוצר מקצועי אחד בשכר לפחות" בא
"אוצר מקצועי אחד לפחות";
 .8תחילתו של תיקון זה ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר
.)2010
כ' באייר התש"ע ( 4במאי )2010
(חמ )3—1888
לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
המדע התרבות והספורט במוסדות ציבור
  לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
  בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה-
 ,11985בהתייעצות עם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות
לפי סעיף  )4(3לחוק התרבות והאמנות ,התשס"ג,22002-
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסם בזה תיקון
למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע התרבות
והספורט למוסדות ציבור( 3תמיכה במוסדות תרבות העוסקים
במחקר) (להלן  -המבחנים העיקריים) ,כמפורט להלן:
.1

בשם המבחנים העיקריים ,במקום "מבחנים לחלוקת כספי
תמיכות של משרד המדע התרבות והספורט למוסדות
ציבור" יבוא "מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
התרבות והספורט במוסדות תרבות העוסקים במחקר;".

.2

בפתיח למבחנים העיקריים -
( )1הכותרת "תמיכה במוסדות תרבות העוסקים במחקר"
שתחתיו  -תימחק;
( )2במקום "מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
המדע התרבות והספורט (להלן  -המשרד) למוסדות
ציבור" יבוא "מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של
משרד התרבות והספורט (להלן  -המשרד) במוסדות
תרבות העוסקים במחקר;".

.3

בסעיף (5ה) למבחנים העיקריים ,במקום "לא יעלה על
 "60%יבוא "לא יעלה על ;"75%

.4

תחילתו של תיקון זה ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר
.)2010

כ"ח באייר התש"ע ( 12במאי )2010
(חמ )3—1888
לימור לבנת
שרת התרבות והספורט
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2ס"ח התשס"ג ,עמ' .64
 3י"פ התשס"ז ,עמ' .2325

תיקון מבחנים למתן תמיכה של משרד התרבות
והספורט במוסדות ציבור
  לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
  בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה-
 ,11985בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,ועם המועצה
הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף  )4(3לחוק התרבות
והאמנות ,התשס"ג ,22002-מתפרסם בזה תיקון למבחנים למתן
תמיכה של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור( 3מכוני
מחקר תורניים בעלי חשיבות לאומית) (להלן  -המבחנים
העיקריים):

__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2ס"ח התשס"ג ,עמ' .64
 3י"פ התשס"ג ,עמ'  ;4186התשס"ה ,עמ'  ;2058התשס"ו ,עמ'
 ;2295התשס"ז ,עמ'  ;930ועמ'  ;1086התשס"ח ,עמ' ;694
התשס"ט ,עמ'  ;1458התש"ע ,עמ' .660

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

.1

סעיף  )10(4למבחנים העיקריים  -בטל;

.2

תחילתו של תיקון זה ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר
.)2010

כ"ח באייר התש"ע ( 12במאי )2010
(חמ )3—1888
לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' מק5331/ג".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' שמואל
הנביא ,רח' שמואל הנביא  ,16קואורדינטה ,632.790 :X
קואורדינטה  ;221.510 :Yגוש ( 30088מוסדר); חלקה 3
בשלמותה.
מטרת התכנית :קביעת הוראות לשינוי בקווי בניין ושינוי
הוראות בינוי בלא שינוי בזכויות בניה מאושרות ברח'
שמואל הנביא .16
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים מיוחד למגורים ב' וממעבר ציבורי להולכי רגל
לשביל; ב) שינוי קווי בניין מאושרים עיליים ותת–קרקעיים
בלא שינוי בזכויות בניה מאושרות מתכנית 5331א; ) הגדלת
מס' יחידות הדיור בשטח ,מ– 14יח"ד ל– 16יח"ד; ד) קביעת
שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה ,כאמור; ה) קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;
ו) קביעת הוראות בגין מבנה להריסה; ז) קביעת הוראות
בגין חזית לשימור; ח) קביעת הוראות בגין עץ לעקירה.
(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' מק9409/א".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' אום
טובא ,קואורדינטה מערב מזרח  ,221.325 :Y -קואורדינטה
דרום צפון .626.625 :X -
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות בניה
מאושרות באום טובא.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  5מיוחד למגורים א; ב) שינוי בקווי בניין
מאושרים ,בלא שינוי בזכויות בניה מאושרות בתכנית
2302א; ג) קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה,
כאמור; ד) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח.
(" )3תכנית מיתאר מקומית מס' מק."11493/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' צור
באהר ,בין הרחובות אבו רביע בצפון ורח' עולי הגרדום
ממערב ,קואורדינטה  ,628.150 :Xקואורדינטה .222.850 :Y
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מטרת התכנית :קביעת בינוי להקמת תחנת תדלוק בג'אבל
מוכבר ושינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  6לאזור מגורים א'; ב) קביעת בינוי מפורט
להקמת תחנת תדלוק ,כנדרש לפי הוראות תכנית מס' 2683א
ובהתאם לנספחי בינוי; ג) שינוי בקווי בניין מאושרים
לשם הקמת תחנת התדלוק; ד) קביעת תחנת הדלק לתחנת
תדלוק מדרגה א; ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
למתן היתר בניה; ו) קביעת הוראות למניעת מפגעים
סביבתיים בעת הקמת תחנת התדלוק ובעת הפעלתה;
ז) קביעת הוראות בגין בניין/מבנה/גדר/מדרגות להריסה;
ח) קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/לשימור/ולהעתקה;
ט) קביעת הוראות בגין שטח עם הנחיות מיוחדות.
(" )4תכנית מיתאר מקומית מס' מק."13004/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,קרית
הלאום (מתחם משרד החוץ הישן) ,שטח בין הרחובות
שד' שז"ר בצפון ושד' האומה ממערב ,קואורדינטה
 ,219/475 :Xקואורדינטה  ;632/550 :Yגוש ( 30864מוסדר),
חלקות  35 ,34 ,31 ,30 ,29 ,21 ,14 ,8 ,6בשלמותן; גוש 30156
(מוסדר) ,ח"ח .119
מטרת התכנית :שינוי הבינוי המאושר בתחום מגרשים
מס' 3ב ו– ,4לפי תכנית מס'  ,5649לצורך הקמת שני מגדלי
מגורים חדשים ולצורך תוספות בניה לבניינים מאושרים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים מיוחד ומסחר לאזור מגורים ד עם חזית
מסחרית; ב) ביטול הבינוי המאושר בתחום תא שטח ,14
(מגרש מס' 3ב ,לפי תכנית  ,)5649וקביעת בינוי חדש להקמת
שלושה בנייני מגורים בני  11-9קומות מגורים מעל מפלס
הכניסה הקובעת ,ובניין מגורים בן  25קומות מגורים ו–2
קומות טכניות מעל מפלס הכניסה הקובעת ,בהתאם לנספחי
בינוי; ג) ביטול הבינוי המאושר בתחום תא שטח ( 8מגרש
מס'  ,4לפי תכנית  ,)5649וקביעת בינוי חדש להקמת שני
בנייני מגורים בני  9קומות מגורים מעל מפלס הכניסה
הקובעת ו– 3קומות מגורים מתחת למפלס הכניסה הקובעת,
ובניין מגורים בן  25קומות מגורים ו– 2קומות טכניות מעל
מפלס הכניסה הקובעת ,בהתאם לנספחי בינוי; ד) הגדלת
מס' הקומות המרבי בכל אחד מתאי השטח שבתכנית,
בהתאם למס' הקומות המרבי המפורט לעיל; ה) קביעת
מס' יחידות הדיור המרבי בכל אחד מתאי השטח בתכנית
ל :תא שטח מס'  209 :14יח"ד ,תא שטח מס'  216 :8יח"ד; ו)
שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים; ז) התרת העברת
שטחי בניה מאושרים מתא שטח  6ו– 8לתא שטח מס'  ,14בלי
להגדיל את סך כל שטחי הבניה המאושרים בשטחים אלה;
ח) קביעת הוראות בינוי ופיתוח ושלבים לביצוע הבניה;
ט) קביעת תנאים למתן היתרי בניה ,תנאים למתן טופס 4
ו/או תעודת גמר; י) קביעת הוראות בגין עצים לעקירה; יא)
שינוי בתוואי ובצורת השטחים עם זיקת ההנאה לציבור
שנקבעו בתכנית מס' .5649
(" )5תכנית מיתאר מקומית מס' מק."13174/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' גילה,
רח' הדולב  ,19 ,17 ,15 ,13 ,11 ,7 ,5 ,3קואורדינטה :X
 ,217.975קואורדינטה  ;626.800 :Yגוש ( 28051מוסדר),
חלקה  32בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי בשלבי ביצוע לפי סעיף 62א קטן 5
לחוק התכנון והבניה.
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עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים ב'; ב) שינוי בהוראות שלבי הביצוע,
וקביעת הוראות שלבי ביצוע חדשות ,בלא שינוי בזכויות
בניה מאושרות בתב"ע .5863
(" )6תכנית מיתאר מקומית מס' מק."13503/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית
חנינה ,קואורדינטה  ,638/350 :Xקואורדינטה ;221/750 :Y
גוש ( 30607בהסדר) ,חלקה  19בשלמותה.
מטרת התכנית :הגדלת מס' יח"ד ,שינוי בקווי בניין
וחלוקה מחדש בבית חנינה ,הכל בלא שינוי בזכויות
בניה מאושרות בשטח.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  2מיוחד למגורים ב; ב) שינוי בקווי בניין
מאושרים ,בלא שינוי בזכויות בניה מאושרות בשטח;
ג) קביעת שלבי ביצוע לבניה ,כאמור; ד) קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ה) קביעת
הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת כל הבעלים;
ו) הגדלת מס' יח"ד בשטח ,מ– 11יח"ד ל– 16יח"ד ,בלא
שינוי בזכויות בניה מאושרות בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טל'  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290203
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' מק9245/א".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ'
נחלאות ,רח' תקוע  ,12קואורדינטה מערב מזרח -
 ,632.335Yקואורדינטה דרום צפון  ;250.035X -גוש 30045
(שומה) ,חלקה  246בשלמותה.
מטרת התכנית :הרחבת יח"ד קיימות בשטח שאינו עולה
על  120מ"ר לדירה ברח' תקוע .12
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
ממגורים מיוחד לאזור מגורים ג'; ב) קביעת בינוי להרחבת
יח"ד קיימות בקומת הקרקע ,על ידי הכשרת חלל קיים
מתחת לדירות המגורים ,בהתאם לנספח הבינוי; ג) קביעת
קווי בניין ,כאמור; ד) הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל–235
מ"ר ,מתוכם  207.61מ"ר שטחים עיקריים ו– 27.39מ"ר שטחי
שירות; ה) קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה,
כאמור; ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5977התשס"ט ,עמ' .4949
(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' מק."11584/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' גבעת
מרדכי ,רח' שח"ל  ,55-53קואורדינטה מערב-מזרח:
 ,630.090קואורדינטה דרום-צפון ;218.563 :גוש 30183
(רשום) ,חלקה  124בשלמותה.
מטרת התכנית :הרחבת דיור ברח' שח"ל  53ו–.55
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  1לאזור מגורים ד; ב) קביעת בינוי לתוספות
בניה כמפורט להלן )1 :בניין  :53קביעת בינוי לתוספות
בניה במפלסים ,+8.55 ,+5.70 ,+2.85 ,±0.00 ,-2.85 ,-5.70
 ,+19.55 ,+17.10 ,+14.25 ,+11.40לשם הרחבת יחידות
הדיור הקיימות בהם ,בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים
בשטח;  )2בניין  :55קביעת בינוי לתוספות בניה במפלסים
,+14.25 ,+11.40 ,+8.55 ,+5.70 ,+2.85 ,±0.00 ,-2.85 ,-5.70
 ,+19.55 ,+17.10לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות
בהם ,בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח;
 )3מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור לא עולה על 120
מ"ר; ג) קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור; ד) הגדלת שטחי
הבניה בשטח וקביעתם :בבניין ברח' שח"ל  ,53ל–3,886.09
מ"ר (מתוכם  3,368.56מ"ר שטחים עיקריים ו– 517.53מ"ר
שטחי שירות); בבניין ברח' שחל  ,55ל– 3,905.15מ"ר (מתוכם
 3,394.64מ"ר שטחים עיקריים ו– 510.51מ"ר שטחי שירות);
ה) קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה ,כאמור; ו)
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי בניה
בשטח; ז) קביעת הוראות בגין מבנים ,גדרות ומדרגות
להריסה; ח) קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5880התשס"ט ,עמ' .1461
(" )3תכנית מיתאר מקומית מס' מק."12156/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' ג'בל
מוכבר ,קואורדינטה  ,627.275 :Xקואורדינטה .223.225 :Y
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות בניה
מאושרות.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 6
למגורים א; ב) שינוי בקווי בניין מאושרים ,בלא שינוי
בזכויות בניה מאושרות בתכנית 2683א ,ובהתאם לקיים
בשטח; ג) קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית; ד) קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ה)
קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5999התשס"ט ,עמ' .5825
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
ירושלים וכן במשרדי הוועדה המחוזית ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יעקב כחלון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר הפקדת מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בית שמש מופקדת "תכנית מס' בש/מק95/טו" ,שינוי
לתכנית בש.95/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש ,שכ' יפת
השמש ,רח' שמעון  ,60-58השטח שבין קואורדינטות רוחב
 ,198.812-198.768לבין קואורדינטות אורך ;627.418-627.371
גוש  ,5544חלקות .61-2
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) איחוד
וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש ,רח' נחל שורק  ,10רמת בית שמש,
טל'  .02-9900777העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה
 ,1ירושלים ,טל' .02-6290222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
משה מונטג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' תא/מק,"3857/
הגדרת מגרש בקרית חינוך בתל ברוך צפון.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,שכ'
תל ברוך ,מעוז אביב ,רח' אהרון בקר  - 10גוש  6626מוסדר,
חלק מהגוש ,ח"ח .228 ,17
מטרת התכנית :א) הגדרת מגרש בשטח של  7.8דונם מתוך
כ– 50דונם בקרית חינוך בתל ברוך צפון; ב) קביעת קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת מרווחי בנייה  0בכל
הצדדים למעט קו בניין בחזית לרח' אהרון בקר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6033התש"ע ,עמ' .949
התכנית האמורה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,שד'
בן גוריון  ,68תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דורון ספיר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו
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מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' בב/מק ,"3096/שינוי
לתכניות בב/105/א ,בב/105/ב ,בב ,158/בהתאם לתכנית
בב/מק/105/אגפים.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' סוקולוב 58
 גוש  ,6122חלקה .1364מטרת התכנית :הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל של
 120מ"ר במסגרת קווי הבניין המותרים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.8.2009ובילקוט הפרסומים  ,5995התשס"ט ,עמ' .5639
(" )2תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3107/שינוי לתכניות
בב/105/א ,בב/מק/105/פ ,בב/מק.3010/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' יצחק
שדה  - 22גוש  ,6188חלקה  389בשלמותה.

בי/מק ,"4/142/שינוי לתכניות בי ,1/142/בי ,142/בי3/142/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים  -גוש ,7120
חלקות  168 ,166בשלמותן ,ח"ח  ;161גבולות התכנית :בצפון
 רח' יצחק שדה ,בדרום  -חלקה מס'  161בגוש  ,7120במזרח חלקה מס'  161בגוש  ,7120במערב  -רח' הקוממיות.עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד גוש  ,7120חלקות  166ו–168
עם שטח בן  727מ"ר מחלקה  ,161וחלוקה מחדש; ב) שינוי הוראות
בדבר כניסה ויציאה לחניה בחלקות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.4.2008ובילקוט הפרסומים  ,5813התשס"ח ,עמ' .3264
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בת ים ,רח' סטורמה  ,1רמת יוסף ,בת ים ,טל' ,03-5556030
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית
הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל'  ,03-7632580וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
אורי בוסקילה
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה בת ים

מטרת התכנית :א) תוספת יח"ד אחת (דירת גג) בקומה ד'
חלקית מעבר ליח"ד המותרות ( 9יח"ד בקומות א'-ג' 1 +
יח"ד בקומת קרקע  1 +דירת נכה  1 +דירת גג בקומה ד'
חלקית) ללא תוספת שטחים עיקריים; ב) שינויים בהוראות
תכנית בב/מק/105/פ לגבי )1 :נסיגות מקו מתווה הבניין;
 )2מס' יח"ד מתחת לדירות הגג; ג) העברת שטחים עיקריים
שלא נוצלו בחזית המסחרית לקומות המגורים.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.12.2009ובילקוט הפרסומים  ,6047התש"ע ,עמ' .1403

(" )1תכנית מפורטת מס' רג/מק ,"1453/שינוי לתכניות  340על
תיקוניה ,ו–.890

(" )3תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3113/שינוי לתכניות
בב/105/ב ,בב.50/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח' ז'בוטינסקי
 , 40החשמונאים  - 1גוש  ,6127חלקה  ;519גבולות התכנית:
מצפון  -רח' ז'בוטינסקי ,מדרום  -חלקה  620בגוש  ,6127ממזרח
 -חלקות  953 ,952בגוש  ,6127ממערב  -רח' החשמונאים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' אהבת
שלום  ,4 ,2רח' עזרא  - 43גוש  ,6190חלקה  547בשלמותה.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

מטרת התכנית :א) שינוי קו בניין חזיתי (לכיוון רח' עזרא)
מ– 6מ' ל– 1.9מ' ,בלא תוספת שטח עיקרי; ב) שימוש חורג
מהיתר למגורים לשימוש מסחרי ,בחזית הפונה לרח'
עזרא.

מטרת התכנית :א) תוספת  5קומות מגורים ללא הגדלת
שטח עיקרי; ב) הוספת  32יחידות דיור ללא הגדלת שטח
עיקרי; ג) שינוי גובה קומה מסחרית מ– 4מ' ל– 5מ'; ד)
המרת שטח מסחרי של  290מ"ר בשטח למגורים; ה) שינוי
מקו בניין.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,03-5776487ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב ,טל'
 ,03-7632579וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי גובה הבניין על ידי הוספת
 5קומות ,מקומה  9עד  13למגורים מעל קומה מסחרית; ב)
הוספת  32יח"ד ללא הגדלת שטח עיקרי ,ובתוספת ממ"ד
ומחסן לכל דירה לפי החוק ,סך הכל  52יח"ד; ג) שינוי גובה
קומה מסחרית מ– 4מ' ל– 5מ'; ד) המרת שטח מסחרי של
 290מ"ר בשטח למגורים ,סך הכל שטח עיקרי למסחר 110
מ"ר ,שטח עיקרי למגורים  2,000מ"ר; ה) שינוי קו בניין קדמי
לרח' ז'בוטינסקי מקו בניין  0לקו בניין  2.45מ' ,למעט מרפסות
וגגונים שיהיו מותרים עד קו בניין .0

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.12.2009ובילקוט הפרסומים  ,6047התש"ע ,עמ' .1404

יעקב אשר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק
מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'

3260

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.3.2009ובילקוט הפרסומים  ,5936התשס"ט ,עמ' .3145
(" )2תכנית מפורטת מס' רג/מק ,"1455/כפיפות לתכניות רג,290/
רג ,340/רג/340/ג ,רג/340/ג ,1/רג/340/ג ,1/3/רג/340/ג,15/
רג/340/ג ,21/רג/340/ג ,3/רג/340/ג ,4/רג/מק/340/ג ,1/11/רג/
מק/340/ג ,10/רג/מק/340/ג ,11/רג/מק/340/ג ,17/רג/מק/340/
ג ,19/רג/מק/340/ג ,2/3/רג/מק/340/ג/21/א ,רג/מק/340/ג,6/
רג/מק/340/ג ,8/רג/מק/340/ג ,9/תמא ,38/שינוי לתכנית
רג.820/

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן  -גוש  ,6144חלקה
 580בשלמות; גבולות התכנית :מצפון  -חלקה  ,581גוש ,6144
רח' לב הזהב  ;1מדרום  -חלקה  ,579גוש  ,6144רח' לב הזהב ;5
ממזרח  -חלקות  ,572 ,361גוש  ,6144רח' הרוא"ה  ;246ממערב
 -רח' לב הזהב.

חפ ,62/חפ ,229/חפ ,222/חפ ,1499/כפיפות לתכניות
חפ1499/ב ,חפ1400/יב ,חפ1400/יב ,1/חפ/מק1400/גב,
חפ/מק/1400/תט ,חפ/מק1400/יב ,4/חפ/מק1400/פמ,
חפ ,1853/חפ229/י ,חפ/1229/י ,1/חפ/מק/229/י ,2/חפ/
229ה ,חפ229/ה ,1/חפ229/ד ,חפ/מק/1499/ה ,חפ1499/ג.

מטרת התכנית :שינוי קווי בניין :קו בניין קדמי ,קו בניין
צדדי דרומי ,קו בניין אחורי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,רח' הראשונים ,53
קרית חיים  -גוש  ,11581חלקה  ,52ח"ח ( 105 ,110דרכים).

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי לכיוון רח'
לב הזהב מ– 3.50מ' ל– 2.70מ'; ב) שינוי קו בניין צדדי דרומי
לכיוון חלקה  579בגוש  ,6144מ– 3מ' ל– 2.50מ'; ג) שינוי קו
בניין אחורי לכיוון חלקות  573 ,572 ,362 ,361בגוש ,6144
מ– 5מ' ל– 2.90מ'.

מטרת התכנית :א) שינוי קו בניין הקבוע בתכנית ושינוי
מרווח צדי למרפסות זיזיות; ב) הרחבת דרך  -הרחבת
רחוב הראשונים מ– 9מ' לכ– 11מ' עד גבול הגדר הקיימת;
ג) שימוש בקומת עמודים כקומת מגורים ,תוספת קומה,
שינוי מרחק בין שני בניינים במגרש ,והקטנת המרחק בין שני
הבניינים מ– 8מ' ל– 6מ' ,תוספת זכויות בניה (;)6%+2.5%
ד) תוספת יח"ד הקלה בסמכות ועדה מקומית.

(" )3תכנית מפורטת מס' רג/מק ,"1494/שינוי לתכניות ,340
מק/340/ג/340 ,33/ג ,3/כפיפות לתכניות /340ג/340 ,ג,1/
/340ג/340 ,1/3/ג/340 ,15/ג/340 ,21/ג ,4/מק/340/ג,1/11/
מק/340/ג ,10/מק/340/ג ,11/מק/340/ג ,17/מק/340/ג,19/
מק/340/ג ,2/3/מק/340/ג/21/א ,מק/340/ג ,6/מק/340/ג,8/
מק/340/ג ,9/תמא.38/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.8.2008ובילקוט הפרסומים  ,5848התשס"ח ,עמ' .4685

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.9.2000ובילקוט הפרסומים  ,5993התשס"ט ,עמ' .5539

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח' הרכסים -
גוש  ,6158חלקות בשלמות  ;1331 ,158גבולות התכנית :בצפון
 חלקות  )730(1195 ,729בגוש  ,6158בדרום  -רח' הרכסים,במזרח  -חלקה  159בגוש  ,6158רח' הרכסים  ,9במערב -
חלקה  156בגוש  ,6158רח' הרכסים .3
מטרת התכנית :א) שינוי הוראות לפי תכנית בדבר בינוי
או עיצוב אדריכלי ,על ידי הוספת מרתף נוסף לחניה
למרתף קיים ,לסך הכל  2קומות מרתף ,סך כל השטחים
בתת הקרקע לא יעלו על  100%משטח המגרש (השטח
המותר למרתף לפי התכניות התקפות) ,וכן בתנאי עמידה
בהוראות תכנית רג/מק/340/ג-17/משמרת מים; ב) שינוי
קו בניין אחורי לכיוון חלקות  729ו– )730(1195בגוש 6158
מ– 5מ' ל– 3.60מ' ,לדירת מדרון אחורית .כל שינוי נוסף
בקו הבניין האחורי מעבר לקבוע בתכנית זו תהווה סטייה
ניכרת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.9.2009ובילקוט הפרסומים  ,6014התש"ע ,עמ' .301
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל' ,03-6753394
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
צבי בר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק1499/ז" ,שינוי הוראות
בניה ברח' הראשונים  ,53קרית חיים ,שינוי לתכניות

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק ,"2292/שינוי בקווי בניין,
גוש  ,11574חלקה  ,40שינוי לתכניות חפ ,800/חפ229/מר,1/
כפיפות לתכניות חפ ,1091/חפ/מק1400/יג ,חפ1400/מ"ר.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית חיים ,רח' בהרב
יקותיאל  ,49אזור התעשייה  -גוש  ,11574חלקה  ,40ח"ח (דרך)
.123
מטרת התכנית :שינוי בקווי הבניין כדי לאפשר בנייה
מוצעת במרווחים לצורך הרחבת מפעל קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.8.2009ובילקוט הפרסומים  ,5993התשס"ט.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל' ,04-8356807
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד'
הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חדוה אלמוג
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' ענ/מק,"1065/
שינוי לתכנית ענ361/ב.מ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בקה אלגרבייה -
גוש  ,8753חלקה .54
מטרת התכנית :א) חלוקה חדשה של הקרקע הנכללת
בתכנית; ב) שינוי בקווי בניין בדבר מבנים קיימים; ג) שינוי
בגודל מגרש מינימלי; ד) יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים
קיימים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 ,2.10.2009ובילקוט הפרסומים  ,6014התש"ע ,עמ' .303
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ,ת"ד  ,241עארה  ,30025טל' ,04-6351789
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח'
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פלי"ם 15א ,חיפה ,טל'  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מוחמד סובחי גבארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' ש/
מק ,"1218/שינוי לתכניות ש ,18/ש.252/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה-כרכור -
גוש  ,10076חלקה  ,67ח"ח .104
מטרת התכנית )1 :תוספת שתי יחידות דיור;  )2שינוי קו
בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.2.2005ובילקוט הפרסומים  ,5381התשס"ה ,עמ' .2083
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ,רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב ,טל'
 ,03-6305522ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,שד' הפלי"ם /15ב ,חיפה ,טל'  ,04-8616252וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מוטי קירמאיר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' יב/מק,"16/122/
תב"ע נקודתית ברח' שנף.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה  -גוש ,5181
חלקה  134בשלמותה.
מטרת התכנית :א) שינוי בקו בניין צדדי מ– 3מ' המותרים
ל– 0מ' לפי תשריט לצורך הקמת מחסן ומצללה לא מקורה;
ב) שינוי בקו בניין אחורי מ– 6מ' המותרים ל– 5.9מ' בקיים
בלבד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.4.2009ובילקוט הפרסומים  ,5956התשס"ט.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יבנה ,שד' דואני  ,3יבנה ,טל'  ,08-9433383ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה,
רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יבנה

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
כס/מק/15/1/נט".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח' בת יפתח 4
 גוש  ,7593ח"ח .62מטרת התכנית :התכנית משנה את גובה המרתף מ– 2.20מ'
ל– 2.50מ' נטו ,משנה קו בניין אחורי/צדי דרומי מ– 9מ' ל– 5מ',
ומשנה את חלוקת זכויות הבניה בין קומות המגורים לצורך
הקמת בית פרטי חדש ברח' בת יפתח .4
עיקרי הוראות התכנית :א) גובה המרתף יהיה  2.50מ' במקום
 2.20מ'; ב) קו בניין אחורי/צדי דרומי יהיה  5מ' במקום  9מ';
ג) שינוי חלוקת זכויות הבניה בין קומות המגורים ,בלי לשנות
את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית; ד) ניתן להעביר
את זכויות הבניה מקומת עליית הגג לקומות קרקע ו–א'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.10.2009ובילקוט הפרסומים  ,6030התש"ע ,עמ' .879
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל'
 ,09-7649177ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9270170וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
נת/מק/600/א ,"43/שינוי לתכנית נת/600/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' גלי הים,
רח' אקסודוס  -גוש  ,8568חלקה  47בשלמותה ,ח"ח ;143 ,133
מגרש  260בשלמותו מתכנית /600א.
מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
הבעלים; ב) קביעת קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.10.2009ובילקוט הפרסומים  ,6030התש"ע ,עמ' .880
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה ,קרית ספיר,
נתניה ,טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכניות באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
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ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

(" )1תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' נת/מק,"45/650/
שינוי לתכניות נת ,7/400/נת.5/379/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' עין התכלת,
רח' הביכורים  - 2גוש  ,8322חלקה  303בשלמותה; מגרש 87
בחלקו מתכנית נת.5/379/
מטרת התכנית :שינוי קו בניין אחורי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.3.2009ובילקוט הפרסומים  ,5956התשס"ט ,עמ' .4074
(" )2תכנית מפורטת מס' נת/מק ,"28/760/שינוי לתכניות
נת ,7/400/נת/3/348/א ,נת/3/348/א  -הסבת.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' שכטרמן
 גוש  ,8236חלקה  21בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) ניוד זכויות
בין קומות; ג) הגדלת תכסית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.1.2010ובילקוט הפרסומים  ,6065התש"ע ,עמ' .1983
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה ,קרית ספיר,
נתניה ,טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה נתניה

ולבניה ראש העין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' רנ/מק/24/ב",
שינוי לתכנית רנ/מק/24/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,רח' שבזי 45
 גוש  ,4272חלקה  ;215מגרש  141בשלמותו.מטרת התכנית )1 :יצירת פלטפורמה בהמשך לרצפת קומה
א' עד לקו בניין  )2 ;0הסדרת קו בניין צדדי ל– 2מ' וקו בניין
אחורי ל– 4מ' לטובת מרפסות לקומות העליונות;  )3העברת
שטח שירות ממרתף לקומת קרקע והגדלת תכסית קרקע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראש העין ,רח' שילה  ,21ראש העין ,טל' .03-9007289
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
משה סיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
פת/מק/8/2003/ב" ,שינוי לתכניות פת ,2000/פת.8/2003/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' גיסין,
כניסה משנית  -גוש  ,6361ח"ח .39 ,38 ,6 ,5 ,3 ,2
מטרת התכנית :א) הרחבת דרך לצורך ביצוע שביל
אופניים; ב) הרחבת דרך תוואי המאושרת בתכנית בת–תוקף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.1.2009ובילקוט הפרסומים  ,5919התשס"ט ,עמ' .2457
ניתן לראות את התכנית במחלקת מידע ,עיריית פתח
תקוה ,לפי קביעת תור מראש ,בטל'  ,03-9053111ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל ,91
רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

(" )1תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"92/15/1/שינוי לתכנית
רצ/15/1/ב.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
אברהם קזושנר  - 10גוש  ,3939חלקה .254
מטרת התכנית :א) תכנית מפורטת להקמת תחנת תדלוק
בייעוד של תעשייה ,באזור התעשייה הישן ,וזאת לפי
תב"ע החלה על המקום רצ/15/1/ב ,1/ללא שינוי בייעודי
הקרקע ובזכויות הבניה; ב) הכללת תחנת תדלוק ,דרגה ב',
לפי תמא  ,18תיקון ב ,הקמת מכונת שטיפה ושינוי קו בניין
צדי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.9.2008ובילקוט הפרסומים  ,5864התשס"ט ,עמ' .285
(" )2תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"40/132/שינוי לתכניות
רצ ,1/1/רצ/1/1/יג ,רצ1/1/יא ,רצ.1/32/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שכ'
נווה אליהו ,רח' יצחק בן צבי  - 30גוש  ,6095חלקה .162
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין בפינה הדרום–מערבית של
המגרש לצורך מגדל המים ומבנה שירות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.8.2009ובילקוט הפרסומים  ,6005התש"ע ,עמ' .137

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

3263

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון ,טל'
 ,03-9547577ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנימ מחוז
המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רעננה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס' רע/מק,"461/
שינוי לתכנית רע.110/1/

(" )1תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"2/7/450/שינוי לתכנית רח,7/450/
כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/2000/ג ,2/רח/מק/2000/
ב ,3/רח/תמא.2/4/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,ממערב  -רח'
המכבי ,מצפון  -רח' החשמונאים  -גוש  ,6580חלקות 119-116
בשלמותן.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' הגר"א ,1
פינת רח' הרב הרצוג  -גוש  ,3694חלקה  136בשלמותה.

מטרת התכנית :א) קביעת תכנון חדש למתחם מכבי
בייעוד מגורים ג'; ב) קביעת הוראות בנייה; ג) קביעת הוראות
לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים; ד) הרחבת דרך.

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

מטרת התכנית :על המגרש ייבנה בניין בן  4קומות מעל
קומת קרקע על גבי קומת עמודים מפולשת תחתונה +
קומה  5חלקית  +חדרי גג ,סך הכל  9יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יחידת דיור אחת ,כך
שיהיו  9יח"ד במקום  8יח"ד; ב) תוספת של  16%כפי שניתן
לבקש בהקלה ( 5% + 6%מעלית  5% +ל– 2קומות נוספות =
 ,)16%סך הכל  136%בניה במקום  ;120%ג) תוספת  4קומות,
כך שיהיו  2דירות לופט בקומת קרקע וקומה ראשונה 3 +
קומות טיפוסיות ( 2דירות לקומה)  +קומה חמישית חלקית
ע"ג קומת עמודים מפולשת תחתונה; ד) שינוי בינוי;
ה) הבלטת מרפסות ל– 40%מקו בניין קדמי; ו) מחסנים
בקומות בשטח של  5מ"ר ליחידה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.12.2009ובילקוט הפרסומים  ,6038התש"ע ,עמ' .1144
(" )2תכנית מיתאר מס' רח/מק/750/א ,"99/שינוי לתכניות
רח/2000/י ,רח/750/א ,כפיפות לתכניות רח/2000/
ב ,1/רח/2000/ג ,רח/2000/ג ,2/רח/מק/2000/ב ,3/רח/
תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' מורדי
הגטאות  - 3גוש  ,3702חלקה .36
מטרת התכנית :א) הגדלת מספר יח"ד המותרות בתחום
התכנית מ– 6יח"ד ל– 9יח"ד בלא שינוי בשטחים המותרים.
שינוי במספר הקומות המותרות בתחום התכנית מ–4
קומות  +קומת עמודים ל– 4קומות  +קומה חמישית חלקית
מעל קומת עמודים; ב) קביעת זכויות והוראות בניה;
ג) הבלטת מרפסות מקורות ל– 2מ' מקווי בניין קדמי
ואחורי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.12.2009ובילקוט הפרסומים  ,6030התש"ע ,עמ' .881
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,טל' ,08-9392293
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח'

3264

עיקרי הוראות התכנית )1 :קביעת בינוי ,מספר יחידות
דיור כמפורט בסעיף  - 6.1בינוי;  )2קביעת תנאים למתן
היתרי בנייה;  )3קביעת החניה ותקניה;  )4קביעת קווי בניין;
 )5הוראות לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים;  )5הרחבת דרך
על פי תשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה ,טל'  .09-7610516העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה רעננה
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
"תכנית מפורטת מס' ממ/מק ,"8/1518/שינוי לתכניות
ממ ,1518/ממ/מק ,1/1518/ממ/מק.2/1518/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר יעקב ,שכ' תלמי
מנשה  -גוש  ,3834ח"ח  ;11-9 ,7 ,6 ,3 ,2מגרשים  10-4לפי
תכנית מאושרת ממ/מק.2/1518/
מטרת התכנית :א) שינוי בינוי והוראות הבניה על ידי
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים; ב) העברת  32יח"ד ממגרשים
 10/8למגרשים  ,7-4ללא שינוי בזכויות הבניה הכוללות

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

בתחום התכנית; איחוד וחלוקת מגרשים  7-4לשני מגרשים
במקום  4מגרשים קיימים .על המגרשים יוקמו  4מבנים .שינוי
בינוי ,גובה מבנים ,מספר יחידות דיור למבנה לפי נספח בינוי
מנחה כחלק בלתי נפרד מהתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5888התשס"ט ,עמ' .1467
  התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רח' בן ציון גליס  ,9פתח תקוה ,טל'
 ,03-9302051ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ממ/מק ,"1/3107/שינוי לתכנית ממ.3107/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל ,רח'
הזיתים  - 83גוש  ,6368חלקה .299
מטרת התכנית :א) הקטנת קו בניין לקומות עליונות; ב) בניית
בריכת שחיה פרטית בקומת גג; ג) שינוי קו בניין צדי דרומי וצפוני
  6מ' במקום  9מ' ,כאשר קווי בניין בקומת כניסה יהיו לפי תכניתמאושרת ממ ;3107/ד) תוספת שתי קומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27/11/2009ובילקוט הפרסומים  ,6030התש"ע ,עמ' .883
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רח' בן ציון גליס  ,9פתח תקוה ,טל'
 ,03-9302051ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
גיא קב-ונקי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בר/מק/240/א ,"2/שינוי לתכנית בר/240/א ,כפיפות לתכנית
בר/240/א.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני דרום  -גוש ,195
ח"ח  ;71גוש  ,882ח"ח  ;27גוש  ,985ח"ח  ;16גוש  ,986חלקות ,6
 12בשלמותן ,ח"ח  ;19 ,16 ,13 ,11-7 ,5 ,4 ,2גוש  ,989חלקה 13
בשלמות ,ח"ח  ;14 ,12גוש  ,1003ח"ח .7
מטרת התכנית :א) העברת זכויות בניה מאושרות בתחום
תכנית בר/240/א ,ממגרש  6שייעודו אזור תעסוקה למגרשים
שייעודם זהה ,בשיעור של עד  5,000מ"ר שטח עיקרי ,בלא
שינוי בזכויות הבניה הכוללות במגרשים שייעודם אזור
תעסוקה ,ובלי להגדיל את זכויות הבניה בכל מגרש מעבר
ל– 50%מזכויות הבניה המאושרות בו; ב) הגדלת תכסית

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

מותרת במגרשים שייעודם תעסוקה ,בשיעור של עד ,50%
בתחום תכנית בר/240/א.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.12.2009ובילקוט הפרסומים  ,6047התש"ע ,עמ' .1413
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות ,דואר גבעת ברנר  ,60948טל'
 ,08-9412991וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עמי יפרח
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת
מס' /3מק ,"2235/שינוי לתכנית /3מק ,2010/כפיפות לתכניות:
/3 ,98/101/02/3 ,96/101/02/3 ,85/101/02/3 ,109/03/3מק,2071/
 62/101/02/3ו–.101/02/3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רובע ז' ,רח' רשב"י,
( 40-34זוגיים) ,רח' רבי טרפון( 10-6 ,זוגיים)  -גוש  ,2023ח"ח
 ;30שטח התכנית 12.709 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין קדמי צפוני ומערבי
מ– 5מ' ל– 3מ' ,שינוי קו בניין קדמי צפוני ומערבי ל– 1.2מ' למרפסות
בלבד ושינוי בינוי כדי לאפשר תוספת חדרי מגורים ומרפסות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25/12/2009ובילקוט הפרסומים  ,6047התש"ע ,עמ' .1420
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד ,בית עיריית אשדוד ,הקריה ,ת"ד ,28
אשדוד ,טל'  ,08-8545318-9פקס'  ,08-8677810ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה ,4
ת"ד  ,68באר שבע ,טל'  ,08-6263795וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
ת"ע 20025/01
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של נספה שנות השואה המפורט
בהודעה,
והמבקשים .1 :יעקב ברגמן;  .2אלה דאמנשטיין,
ע"י ב"כ עו"ד זיוה עירון ,מרח' הגליל  ,81גני תקוה ,טל'
 ,03-5341182פקס' .03-5341183
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הודעה
להווי ידוע כי המבקשים פנו לבית המשפט לענייני
משפחה בתל אביב ,בבקשה להצהיר על מותו של נספה
השואה שלהלן.
וזה תיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקשים:
גדליה ברגמן.

מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
הדס וקנין ,מזכירת בית המשפט

מקום מגוריו האחרון :קובנה ,ליטא.
תאריך הולדתו 1909 :או .1910

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

גויס לצבא הרוסי בשל היותו רווק.
נראה לאחרונה בקובנה בשנת  1940ומאז נעלמו עקבותיו.
השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר :המבקשים,
שהם האחיינים שלו.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספה הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק פש"ר 6350/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.א.ע .ריבק ליין בגדי עור ואפנה ()1997
בע"מ ,ח"פ .51-2452483
והמבקשות :שרה זיתוני ולאה סבן ,ע"י ב"כ עו"ד כ' שמש,
מרח' רוטשילד  ,53ראשון לציון.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.11.2009הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום .5.7.2010

זיוה עירון ,עו"ד
			
               בא כוח המבקשים

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

בבית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
ת"ע 45110-03-10

את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 5.7.2010
בשעה .11.00

ובעניין :הצהרת מותו של נספה שנות השואה המפורט
בהודעה,

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

בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-

כ' שמש ,עו"ד
בא כוח המבקשות

והמבקשת :גבריאלה חובב ,ת"ז  ,43608793ע"י עו"ד מיכאל
הוכהויזר ,מרח' ז'בוטינסקי  ,168בני ברק ,טל'  ,03-6124426פקס'
.03-7518595
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת הנ"ל פנתה לבית המשפט לענייני
משפחה בתל אביב והמרכז ,בבקשה להצהיר על מותו של
נספה השואה שלהלן.
וזה תיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקשת:
מרסל גבירץ.
מקום לידתו ותאריך לידתו :טשרנוביץ (רומניה  -בוקבינה),
בסביבות .1924
התאריך הידוע האחרון שבו נראה הנספה עדיין בחיים והמקום
שבו נמצא אז :ינואר  ,1943טשרנוביץ (רומנה  -בוקבינה).
אזרחותו :רומנית.
השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר :המבקשת,
גבריאלה חובב ,מרח' משה וילנסקי  ,4תל אביב.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספה הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
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בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 10275-04-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ניצית ישראל בינלאומי בע"מ ,ח"פ
 ,51-230083-1מרח' חבד  ,44ירושלים.
והמבקשים :שמואל אייזנר ,ת"ז  ,056077068ואח' ,ע"י ב"כ
עו"ד זיו עירוני ו/או עו"ד עדנה שבתאי ו/או עו"ד טניה חיטריק,
מרח' אבן גבירול  ,2בית אליהו ,קומה  ,2תל אביב  ,64077טל' 03-
 ,6962222פקס' .03-6962221
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.7.2010בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 28.6.2010
בשעה .13.30

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  20.9.2010בשעה
.8.30

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד מימון ,עו"ד
בא כוח המבקש

זיו עירוני ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 38035-04-10

פר"ק 2445-09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הירדן שרותי מזון בע"מ ,ח"פ
.51-393400-0
והמבקש ,Zhou Changdong :מס' דרכון סיני ,G20441164
ע"י ב"כ עו"ד מריאנה לרנר-קליין ו/או עו"ד אנסטסיה שבצ'וק,
משד' שאול המלך  ,35תל אביב ,ת"ד  ,33577טל'  ,03-5601004פקס'
.03-5606873
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.7.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  21.9.2010בשעה
.12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אנסטסיה שבצוק ,עו"ד
באת כוח המבקש

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ארז המעיין בע"מ.
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אלי סומך ,רח' נח
מוזס  ,13בית "אגיש רבד" ,תל אביב  ,67442טל'  ,03-6096002פקס'
.03-6092120
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 29.9.2010
בשעה .10.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלי סומך ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 8591-05-10

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 7785-04-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ק .נשפ בע"מ ,ח"פ .51-183154-7
והמבקש :משה שמה ,ת"ז  ,028713923ע"י ב"כ עו"ד דוד
מימון ,מרח' כיכר העצמאות  ,7/14ת"ד  ,1700נתניה ,טל' 09-
 ,8629592פקס' .09-8329166
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,21.9.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קיסנט ( )2000בע"מ.
והמבקשים :רמי עזר ועובדי החברה ,ע"י ב"כ כעו"ד אריאל
מייטליס ,מרח' לילנבלום  ,44תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 7.10.2010
בשעה .12.00
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

אריאל מייטליס ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 23680-04-10

פר"ק 8843-03-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קפה קפילא בע"מ.
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או
ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד
 ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.3.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.7.2010בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.6.2010
בשעה .13.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טי.די.אי .מערכות נשק בע"מ ,ח"פ
.51-326351-7
והמבקשים .1 :שחר דגן ,ת"ז  .2 .027496355שחף חנן ,ת"ז
 .3 .066167701בני קורסיה ,ת"ז  .4 .023966963אינה גולדמן ,ת"ז
 .5 .306699554מיכל מור ,ת"ז  ,028902534כולם ע"י ב"כ עו"ד
אסנת רזין ,מדרך החורש ( 4בית אפריקה ישראל) ,יהוד ,56470
פקס' .03-6325217
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.7.2010בשעה .8.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 29.6.2010
בשעה .16.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אסנת רזין ,עו"ד
באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 18808-04-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עץ ועוד בע"מ (לשעבר פשוט עץ בע"מ).
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או
ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד
 ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.7.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 25.6.2010
בשעה .13.00
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 27786-04-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טריפל ליין הובלות בע"מ ,ח"פ
.51-233534-0
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד טל קדש ו/או
נדיר אלסברג ,מרח' ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב (קומה ,)27
רמת גן  ,52520טל'  ,03-6121281פקס' .03-6243528
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.7.2010בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 30.6.2010
בשעה .13.30

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טל קדש ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 35575-04-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז

ובעניין פירוק חברת קאליפרט מזנונים ומסעדות בע"מ.
פש"ר 35575-04-10

והמבקש :אריאל שלף ,ע"י עו"ד ד"ר (פיסיקה) צבי ברק,
מדרך מנחם בגין  ,52תל אביב  ,67137טל'  ,03-6969657פקס'
.03-7513300

והמבקש :אריאל שלף ,ע"י ב"כ עו"ד ד"ר (פיסיקה) צבי
ברק ,מדרך מנחם בגין  ,52מגדל סונול ,קומה  ,18תל אביב ,טל'
 ,03-6969657פקס' .03-7513300

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.7.2010בשעה .10.00

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קאליפרט מזנונים ומסעדות בע"מ.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.7.2010בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  30.6.2010בשעה
.17.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  30.6.2010בשעה
.17.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ד"ר (פיסיקה) צבי ברק ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ד"ר צבי ברק ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 7770-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 40220-04-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רהב שמירה בטחון ושירותים בע"מ.
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או
ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד
 ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.7.2010בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 6.7.2010
בשעה .13.00

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

ובעניין פירוק חברת סלטעים ש.מ.ר( .בפירוק זמני) ,ח"פ
.51-387063-4
והמבקשות :גלומה תעשיות מזון בע"מ ,ח"פ ,51-114661-9
וטעמן שיווק מזון ,ח"פ  ,51-087264-1ע"י ב"כ עו"ד אדי לזר
מרח' זלמן שניאור  ,5/3רמת השרון  ,47239טל' ,03-5473443
פקס' .03-5490140
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.7.2010בשעה .10.00
כמו כן נמסרת הודעה כי ביום  ,5.5.2010מונה עו"ד יניב
אינסל לתפקיד מפרק זמני של החברה.
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
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את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 7.7.2010
בשעה .10.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מורשד טנוס ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אדי לזר ,עו"ד
בא כוח המבקשות

בבית המשפט המחוזי חיפה
פר"ק 18565-04-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי חיפה
תיק פש"ר 9415-02-10

ובעניין פירוק חברת צ.א .מתקני מערכות בע"מ ,ח"פ
,51-192465-6

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

והמבקש :אליאס אבו ג'זאלה ,ע"י ב"כ עו"ד עבדו ג'מאל,
ת"ד  ,180פקיעין  ,24914טל'  ,04-9975526פקס' .04-9997727

והמבקשים :לילך מרדכי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אלי שיליאן,
מרח' ויצמן  ,24נתניה .42251

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי חיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.7.2010בשעה .9.30

ובעניין פירוק חברת רפאל  -כפר הים בע"מ.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.2.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי חיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.7.2010בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 30.6.2010
בשעה .12.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  5.7.2010בשעה
.10.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלי שיליאן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

אליאס אבו ג'זאלה ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי חיפה
תיק פש"ר 7695-05-10

בבית המשפט המחוזי חיפה

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
פר"ק 7097-03-10

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קדמני פרוייקטים בע"מ ,ח"פ
,51-207572-2
והמבקש :הלון לויס ,ע"י ב"כ עו"ד מורשד טנוס ואח' ,מרח'
העצמאות  ,65חיפה ,טל'  ,04-8515275פקס' .04-8515276
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.3.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי חיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.9.2010בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  28.8.2010בשעה
.12.00

3270

ובעניין פירוק חברת סנייק בול בע"מ.
והמבקש :בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד רועי
זאבי ,אצל יוסף ברינט ,חברת עורכי דין ,רח' שער פלמר  ,1ת"ד
 ,33232חיפה .31332
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי חיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.9.2010בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  15.7.2010בשעה
.9.00

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רועי זאבי ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אורי גולדקורן  -עורכי דין
(ח"פ )51-336203-8

בבית המשפט המחוזי חיפה
תיק פש"ר 17609-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שיא יבוא ושיווק למספרות בע"מ.
והמבקש :בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד רועי
זאבי ,אצל יוסף ברינט ,חברת עורכי דין ,רח' שער פלמר  ,1ת"ד
 ,33232חיפה .31332
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי חיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.9.2010בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  15.7.2010בשעה
.9.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רועי זאבי ,עו"ד
בא כוח המבקש

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  14.7.2010בשעה  ,10.00ברח' העצמאות ,82
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי גולדקורן ,מנהל

פינת שדרות נורדאו בע"מ
(ח"פ )51-002206-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  15.7.2010בשעה  ,18.00במשרד עו"ד
כרמי בוסתנאי ,רח' ריב"ל  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
כרמי בוסתנאי ,עו"ד ,מפרק

בבית המשפט המחוזי באר שבע
פר"ק 18565-03-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

חברה להשקעות ב.א.ב .בע"מ
(ח"פ )51-012416-7

ובעניין פירוק חברת ג .גבעתי בע"מ ,ח"פ ,51-296422-2

(בפירוק מרצון)

והמבקש :מאיר לסרי ,ת"ז  ,5462948ע"י ב"כ עו"ד דניאל
ישראלי ,מרח' ירושלים  ,51אופקים ,טל'  ,08-9924183פקס'
.08-9924114

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.3.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי באר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.9.2010בשעה .13.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דניאל ישראלי ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  15.7.2010בשעה  ,18.00במשרד עו"ד
כרמי בוסתנאי ,רח' ריב"ל  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
כרמי בוסתנאי ,עו"ד ,מפרק

מיכל פירסטון אדריכלות ושימור ערים בע"מ
(ח"פ )51-222443-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  15.7.2010בשעה  ,12.00ברח' שערי ניקנור
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 ,52/7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורטל גר ,עו"ד ,מפרקת

ר.ר.ס.א .יבוא ויצוא בע"מ
(ח"פ )51-318239-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  18.7.2010בשעה  ,18.00ברח' המסגר  ,54תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

בית נאה רשת כלי בית ומתנות בע"מ
(ח"פ )51-219720-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את נעמן לבנת ,ת"ז  ,005525936מרח' המנופים ,8
הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נעמן לבנת ,מפרק

ברק בר–נור ,עו"ד,מפרק

מידור הובלות בע"מ
א.א .חנית ניהול ותקשורת בע"מ
(ח"פ )51-251255-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה אזולאי ,ת"ז
 ,079518015מרח' רחל אמנו  ,9אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אריה אזולאי ,מפרק

(ח"פ )51-318381-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרת כושר פירעון ,ולמנות את
עו"ד ליאור בן–עמי ,מרח' הגדוד העברי  ,17ת"ד  ,773אשקלון,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ליאור בן–עמי ,עו"ד ,מפרק

דבליו דבליו באז בע"מ

ד.ג אופטיקט בע"מ
(ח"פ )51-090327-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב דביר ,ת"ז ,006198188
מרח' כיכר הבנים  ,7חבצלת השרון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-384199-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם ליכטנשטיין,
מרח' אבא הילל סילבר  ,12בניין איילון ביטוח ,קומה  ,20רמת
גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

דב דביר ,מפרק

יורם ליכטנשטיין ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

גלובוס מוצרי ספורט בע"מ

כיוון מחשבה בע"מ

(ח"פ )51-177452-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אינגריד הר–אבן,
מרח' קרן היסוד 29א ,ירושלים ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-400470-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל דולב ,מרח'
קמפינסקי  ,3ראשון לציון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אינגריד הר–אבן ,עו"ד ,מפרקת

שמואל דולב ,מפרק

אי.טי.יו (שרותי מיחשוב) בע"מ
(ח"פ )51-428147-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרת כושר פירעון ,ולמנות את
עו"ד צפורה בית און ,מ"ר  ,27391מרח' אלון  ,20ראש העין,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

גלים (ש.מ) פרסום ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-130472-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.4.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד בסידן ,מרח' דוד
סחרוב  ,11ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד בסידן ,עו"ד ,מפרק

צפורה בית און ,עו"ד ,מפרקת

ב.ד מכולות ומבנים בע"מ
בלזה בר  -הופעות בע"מ
(ח"פ )51-417645-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית פלג ,מקיבוץ רמת
רחל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-343116-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דנה בן דוד ,ת"ז
 ,041862400מרח' בארט  ,7תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דנה בן דוד ,רו"ח ,מפרקת

עמית פלג ,מפרק
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טל-גבעות בינוי ופיתוח בע"מ

נ.י.מ.א.נ טריידינג בע"מ

(ח"פ )51-339219-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבישלום מלכא,
מרח' שמשון  ,3פתח תקוה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-232384-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סער עמית ,מרח'
התע"ש  ,20כפר סבא ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אבישלום מלכא ,עו"ד ,מפרק

סער עמית ,עו"ד ,מפרק

אשנב ציוד משרדי בע"מ

אבישר סוכנויות רכב לשרון בע"מ

(ח"פ )51-175561-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.11.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אזולאי ,מרח' הסייפן
 ,52רמת השרון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-075032-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרת כושר פירעון ,ולמנות
את ישראל מור ,מרח' מנדלי מוכר ספרים  ,17הרצליה ,למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה אזולאי ,מפרק

אושרוב בע"מ
(ח"פ )51-023274-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי מיכלין ,משד'
פל–ים ,חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדי מיכלין ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ישראל מור ,מפרק

סולמד מרכז מרפא ומחקר ים המלח בע"מ
(ח"פ )51-203034-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.4.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרת כושר פירעון ,ולמנות את
עו"ד אבישי פלדמן ,ת"ז  ,036034874מרח' הרטום  ,8ירושלים,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אבישי פלדמן ,עו"ד ,מפרק
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נט2פון אם אי איי בע"מ

ס.ש.ד.א .ניהול טכנולוגיות ( )2000בע"מ

(ח"פ )51-309973-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל פרתם ,ת"ז
 ,011436581מרח' דיסקין  ,3/10ירושלים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-292499-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל בן–חור,
ממשרד אפרתי גלילי ושות' ,רח' ויסוצקי  ,6תל אביב ,למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכאל פרתם ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אריאל בן–חור ,עו"ד ,מפרק

בית יהודי שלי בע"מ
(ח"פ )51-379428-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורי גריצון ,אצל עו"ד
בוריס למפר ,רח' אחד העם  ,9תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יורי גריצון ,מפרק

מעון בהר שלום בע"מ
(ח"פ )51-022925-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלי רוזנבלום ,מרח'
האדמור מרוז'ין  ,33בני ברק ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מלי רוזנבלום ,מפרקת
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מאיר נודו  -דירת רעננה בע"מ
(ח"פ )51-104529-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר קינן ,מרח'
טשרניחובסקי  ,16כפר סבא ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עופר קינן ,עו"ד ,מפרק

רייז  -פרלמן שיווק והספקה בע"מ
(ח"פ )51-186661-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון חזן ,מרח'
הנשיאים  ,2חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון חזן ,עו"ד ,מפרק
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לשם יבוא יבוא ושיווק חוב עולם בע"מ

מפעלי לפידות גל בע"מ

(ח"פ )51-366103-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרת כושר פירעון ,ולמנות את
אסף בן דוד ,מרח' הרימון  ,19אליכין ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-219238-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי רוה,
מרח' מנחם בגין  ,11רמת גן  ,52681טל'  ,03-5762000פקסימילה
 ,03-6131007למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסף בן דוד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי רוה ,עו"ד ,מפרק

ג'ודייקה מולטי-מדיה (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-207211-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל ליבלר ,מהגן
הטכנולוגי במלחה ,בניין  ,98ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גבריאל ליבלר ,מפרק

ב .ליברמן ובניו ניהול בע"מ
(ח"פ )51-333820-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין ליברמן ,מרח' רחל
 ,8גבעתיים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בנימין ליברמן ,מפרק

קרול אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )56-100926-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב סקרבניק,
מרח' כיכר רבין  ,10תל אביב  ,64951טל'  ,03-6094162למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב סקרבניק ,עו"ד ,מפרק

לידה דלי בע"מ
(ח"פ )51-389412-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2009התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דמיטרי פריידמן,
ת"ז  ,313826455מרח' המלך אסא  ,19/1חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דמיטרי פריידמן ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

שנער מלונאות ותיירות בע"מ

מאי מור

(ח"פ )51-173737-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה קולטון ,מרח' עמק
ברכה  ,32תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-276782-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.4.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס פלח ,מרח' המחתרת
 ,1רמת השרון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יהודה קולטון ,מפרק

עמוס פלח ,מפרק

ישפיע בע"מ

ניס פל 1994

(ח"פ )51-044360-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה קולטון ,מרח' עמק
ברכה  ,32תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-202261-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.4.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס פלח ,מרח' המחתרת
 ,1רמת השרון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יהודה קולטון ,מפרק

עמוס פלח ,מפרק

נ.ע.מ .שרותי רפואה בע"מ

יחזקאל בגוש  3946בע"מ

(ח"פ )51-235714-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נילי מאיר ,מרח' ד'ישראלי
 ,31אחוזה ,חיפה ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-028162-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה מכנס ,מרח'
אחד העם  ,103תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

נילי מאיר ,מפרקת

משה מכנס ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,
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ס.ט.י.ם (איי.אי ).בע"מ

עוזת ( )1993בע"מ

(ח"פ )51-338768-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סבטלנה יצקוביץ (רזניקוב),
מרח' קרן היסוד  ,25/9חולון  ,58484למפרקת החברה.

(ח"פ )51-190456-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.3.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים ,מרח'
מנחם בגין  ,52תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

סבטלנה יצקוביץ (רזניקוב) ,מפרקת

דורון אלקיים ,עו"ד ,מפרק

כריכיית אפרים כהן ויהודית ( )1997בע"מ

חייץ עבודות גידור (פ.ח ).בע"מ

(ח"פ )51-245102-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה יאיר ,מרח' יפו
 ,33ירושלים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-244142-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניקי פרנקו ,ממושב גבעת
ישעיהו  ,106למפרק החברה.

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

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

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

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

משה יאיר ,עו"ד ,מפרק

ניקי פרנקו ,מפרק

ח.י .שטרן יבוא ושיווק בע"מ

מדיטרניה בע"מ

(ח"פ )51-295966-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון יום טוב ,אצל עו"ד
כפיר ביטון ,רח' רבי פנחס  ,4תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-346375-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל רוזנטל ,מרח' הר
יעלה  ,167מושב מסילת ציון  ,99770טל'  ,02-9922499למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהרון יום טוב ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל רוזנטל ,מפרק

3278

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

המאכלים של אמא בע"מ

מזאה זמיר בע"מ

(ח"פ )51-339501-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר פנסחי ,מרח'
הגיבורים  ,80חדרה ,טל'  ,04-6214414למפרק החברה.

(ח"פ )51-295603-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד כרמית כרמלה
מדאני ,ממגדל המוזאון ,רח' ברקוביץ'  ,4ת"ד  ,62184תל אביב
 ,61621למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יאיר פנחסי ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
כרמית כרמלה מדאני ,מפרקת

גיאור השקעות בע"מ
(ח"פ )51-346691-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2010לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה של  21ימים מראש ,התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלי פורת ,ת"ז
 ,036072619מרח' הבאר ,מושב חרות  ,40691למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גלי פורת ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-387936-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי שרף ,מרח' אליעזר
הופיין  ,72חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
			
			

סרגיקל סטרקטור בע"מ
(ח"פ )51-400476-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2010לאחר הצהרה על
כושר פירעון ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אדם פרנס ,ת"ז  ,054269980ואת זיו טמיר ,ת"ז ,022087001
שכתובתם לצורכי הפירוק :על ידי איתי ברנע ,חרב לאת ,38860
למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
		
אדם פרנס
מפרקים

מ .שרף יועצים בע"מ

זיו טמיר

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

נאות האגוז בע"מ
(ח"פ )51-085474-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.4.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי ,ממשרד
ברוכשטיין ,בירו ,רייף ,רוהר ושות' ,מרח' אחד העם  ,9מגדל
שלום ,קומה  ,4ת"ד  ,29341תל אביב  ,61292למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון ערוסי ,עו"ד ,מפרק

3279

פרדסי כפר ברנדיס בע"מ

אבי והרצל  -שרותי גרר ומנופים בע"מ

(ח"פ )51-013636-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ,ולמנות
את עו"ד חגי ברגר ,מרח' הפרחים  ,1/18רמת השרון ,למפרק
החברה.

(ח"פ )51-335719-4

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חגי ברגר ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2010בשעה  ,12.00ברח' אבא הלל סילבר ,1
לוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא יפרח ,עו"ד ,מפרק

אוקטגון אופנה בע"מ
(ח"פ )51-391485-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מטעי קולומביה בע"מ
(ח"פ )51-013635-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ,ולמנות
את עו"ד חגי ברגר ,מרח' הפרחים  ,1/18רמת השרון ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חגי ברגר ,מפרק

שירותים אקולוגיים דרום בע"מ
(ח"פ )51-344052-9

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.7.2010בשעה  ,18.00ברח' המסגר  ,54תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ברק בר–נור ,עו"ד ,מפרק

רם  -איטום ובידוד ,קבלנים ויועצים בע"מ
(ח"פ )51-172239-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.7.2010בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק,
עו"ד יצחק ש' אבוהב ,רח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יצחק ש' אבוהב ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2010בשעה  ,12.00במשרד עו"ד גיא יפרח,
רח' אבא הלל סילבר  ,1לוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא יפרח ,עו"ד ,מפרק

ארונה בע"מ
(ח"פ )51-391442-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.7.2010בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' פנחס
קהתי  ,6ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלחנן פריאנטי ,מפרק

3280

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

אורות מציון בע"מ

חלקה  654בגוש 6043

(ח"פ )51-309319-5

(ח"פ )51-026161-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,10.00ברח' ויצמן  ,49כפר
סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,17.00ברח' איכילוב ,18
פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילה פולק-משה ,עו"ד ,מפרקת

יהושע הלחמי ,מפרק

ג'י.אל.אי הודו בע"מ

אקספשיונל בע"מ

(ח"פ )51-374472-2

(ח"פ )51-289467-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,9.00ברח' דרך השלום ,1
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,11.00במשרדי ארז בן חיים,
רח' הרצל  ,61ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נילי קלי ,עו"ד ,מפרקת

ארז בן חיים ,מפרק

שפ"מ אולפנים ( )1999בע"מ

בי.וי.אם .פיתוח עסקי בע"מ

(ח"פ )51-273311-4

(ח"פ )51-393593-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,10.00אצל ארדינסט ,בן נתן
ושות' עורכי דין ,מגדל המוזאון (קומה  ,)13רח' ברקוביץ  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס,
רח' יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

רותם ידידיה ,עו"ד ,מפרק

מוטי בנק ,מפרק

סקיוריטי פור יו בע"מ

ישראל ציגלר הנדסת חשמל חברה ( )1976בע"מ

(ח"פ )51-407236-2

(ח"פ )51-073595-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב (קומה  ,)44רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח'
יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,828ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי דניאל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

ישראל ציגלר ,מפרק
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סופרמרקט דאוד בע"מ

סופטיקט בע"מ

(ח"פ )51-347472-6

(ח"פ )51-416865-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס,
רח' יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הראשונים 68א ,קרית חיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארז בר ,מפרק

אבו שקארה דאוד ,מפרק

טופ סמארט בע"מ
דאובר השקעות בע"מ

(ח"פ )51-396268-8

(ח"פ )51-198266-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הנשיא
הראשון  ,26רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח'
יבנה ,28 ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק עיני ,מפרק

גיא אבידן ,מפרק

אשבג בנין וצוותים בע"מ
(ח"פ )51-253637-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,10.00אצל המפרק ,גן יאשיה
 ,38850לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יהושע בן נון ,מפרק

גרר מודיעין בע"מ
(ח"פ )51-323782-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.5.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק קפילוטו ,ת"ז
 ,022016463מרח' עמק איילון  ,12מודיעין ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

מיסטר התקווה בע"מ

יצחק קפילוטו ,מפרק

(ח"פ )51-388127-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

סמוקס בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.8.2010בשעה  ,10.00אצל המפרק ,מושב שבי
ציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-412263-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן בלאו ,ת"ז ,066148321
מרח' יד המעביר  ,26תל אביב ,למפרק החברה.

יהושע חזן ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יונתן בלאו ,מפרק

אשל שובל תוכנה ומיחשוב בע"מ
(ח"פ )51-279942-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם שובל ,מרח' ה'
באייר  ,18תל אביב  ,62093למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי הראל ,עו"ד
			
בא כוח החברה
			

מרקרליין בע"מ
(ח"פ )51-412357-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.4.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלית יוסף ,מרח'
הרצל  ,39פתח תקוה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גלית יוסף ,עו"ד ,מפרקת

יישוב ארץ ישראל בע"מ
(ח"פ )51-417363-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פיסי דסקל ,דרכון בלגי
 ,135769אשר כתובתו לצורך משלוח תביעות תהא אצל משרד
עו"ד רייזינגר-פרלמוטר ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
פיסי דסקל ,מפרק

ג'ודייקה מולטימדיה אינטרנשיונל ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-216445-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל ליבלר ,מהגן
הטכנולוגי במלחה ,בניין  ,98ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גבריאל ליבלר ,מפרק

יוקנעם סנטר בע"מ
(ח"פ )51-338709-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את כדורי כליפה ,מרח' פרחי
הבר  ,37יהוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
כדורי כליפה ,מפרק

סופר חצות וחצי ג'  1997 -בע"מ
(ח"פ )51-255802-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה מרסיאנו ,מרח'
רואלד הופמן  ,18ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה מרסיאנו ,מפרק
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צב בע"מ

הולגול בע"מ

(ח"פ )51-022598-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגית רוס ,ממשרד
ציטבר ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-278657-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  12.7.2010בשעה  ,11.00ברח' מנחם בגין  ,142תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרון טרטנר ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חגית רוס ,עו"ד ,מפרקת

אחוזת חלקה  86בגוש  8272בע"מ
(ח"פ )51-022275-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.3.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נירה פריסקל ,ת"ז
 ,008027294מרח' מזא"ה  ,4תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נירה פריסקל ,מפרקת

יורואנרג'י (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-431651-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.4.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרת כושר פירעון ,ולמנות
את עו"ד ליאנה מחלוף ,מרח' שטנר  ,3ת"ד  ,34072ירושלים,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ליאנה מחלוף ,עו"ד ,מפרקת
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להלי סריגים בע"מ
(ח"פ )51-373005-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.7.2010בשעה  ,10.00ברח' אבא הלל ,7
בית סילבר ,קומה  ,5לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דני אבו ,עו"ד ,מפרק

י.א .יניב יעקב בע"מ
(ח"פ )51-364927-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.5.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב יניב ,ת"ז ,55109326
מרח' ה' באייר  ,6כפר אז"ר ,רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב יניב ,מפרק

י.א .יניב יעקב בע"מ
(ח"פ )7-364927-51
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  16.7.2010בשעה  ,09.00אצל המפרק ,רח' ה'
באייר  ,6כפר אז"ר ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב יעקב ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6095כ"ז בסיוון התש"ע9.6.2010 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

