רשומות

ילקוט הפרסומים
ד' בתמוז התשע"ד

6829
עמוד

מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן
פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)6494 .
מינוי ועדת משמעת לפי חוק הפסיכולוגים 6494 .......................
מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק הגנת הצומח 6494 ............
אצילת סמכות שבצו אינטרסים חיוניים בבתי זיקוק
לנפט לפי חוק–יסוד :הממשלה 6494 .......................................
הודעה על בתי משפט לענייני משפחה נוספים שבהם
תתקיים שמיעת ילדים לפי תקנות סדר הדין
האזרחי (תיקון) 6494 .....................................................................

 2ביולי 2014
עמוד

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 6494 .......................
הודעות בדבר קבלת בקשות לרישום כינויי מקור לפי
חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים 6495 ................
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 6496 ...................
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה6502 ...........................................
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 6512 ...........................
הודעות מאת הציבור 6512 ..................................................................
תיקוני טעויות

מינוי יושבת ראש ועדת ערר
לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)
(נזק מלחמה ונזק עקיף) ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (12ב)( )1לתקנות מס רכוש
וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף),
התשל"ג ,11973-אני ממנה את עורכת הדין רות עשהאל,
ליושבת ראש ועדות ערר באזור הדרום ובאזור ירושלים.

ד' בשבט התשע"ד ( 5בינואר )2014
(חמ -3-17ה)1

תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ב באייר התשע"ד ( 12במאי )2014
(חמ -3-206ה)1
1

ציפי לבני
שרת המשפטים
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1682התש"ן ,עמ' .566

מינוי ועדת משמעת
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (35א) ו–(ג) לחוק הפסיכולוגים,
התשל"ז ,11977-אני ממנה ועדת משמעת בהרכב הזה:
עורכת הדין זמירה גולדנר ,נציגת שרת המשפטים.
ד"ר גבי וייל ,נציג מועצת הפסיכולוגים ,וממלאת מקומו
חנה בן–ציון.
רענן ירמר ,פסיכולוג בשירות המדינה ,וממלאת מקומו
איילה בן פזי.
י"ד באייר התשע"ד ( 14במאי )2014
(חמ -3-400ה)4
יעל גרמן
שרת הבריאות
1

ס"ח התשל"ז ,עמ' .158

מינוי חברים לוועדת ערר
לפי חוק הגנת הצומח ,התשט"ז1956-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ד(א) לחוק הגנת הצומח,
התשט"ז ,11956-אני ממנה את צבי כהן ,עובד משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,ואת רפאל שטרנליכט ,לחברי ועדת ערר 2לפי
הסעיף האמור.
מינוי חברי ועדת ערר שמינה שר החקלאות - 3בטל.
י"ב באייר התשע"ד ( 12במאי )2014
(חמ )3-2689
1
2
3

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;79התשכ"ו ,עמ' .44
י"פ התשע"ד ,עמ' .471
י"פ התשכ"ח ,עמ' .224

אצילת סמכות שבצו אינטרסים חיוניים בבתי זיקוק לנפט
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
אוצל בזה למנהלת הכללית של משרד התשתיות הלאומיות
1

האנרגיה והמים את סמכויותיי לפי צו החברות הממשלתיות
(הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זיקוק לנפט
בע"מ) ,התשס"ז ,22007-לעניין תיקון היתר השליטה של החברה
לישראל בע"מ ומפעלים הפטרוכימיים לישראל בע"מ בבתי
זיקוק לנפט בע"מ כמפורט בבקשות לתיקון ההיתר מתאריכים
ט"ז בכסלו התשע"ד ( 19בנובמבר  ,)2013כ"א בכסלו התשע"ד
( 24בנובמבר  )2013וה' בטבת התשע"ד ( 8באוגוסט .)2013

סילבן שלום
שר התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים
2

ק"ת התשס"ז ,עמ' .510

הודעה על בתי משפט לענייני משפחה נוספים שבהם
תתקיים שמיעת ילדים
לפי תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון) ,התשע"ב2011-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ב) לתקנות סדר הדין האזרחי
(תיקון) ,התשע"ב( 12011-להלן  -התקנות המתקנות) ,אני
מודיע כי מיום שני ,ו' באלול התשע"ד ( 1בספטמבר ,)2014
תתקיים שמיעת ילדים לפי פרק כ' 2לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד ,21984-כנוסחו בתקנות המתקנות בבתי המשפט
לענייני משפחה בנצרת ,בקרית שמונה ,בטבריה ,בקריות,
בחדרה ,בראשון לציון ,בפתח תקוה ,ברמת גן ,בבאר שבע,
באשדוד ,בקרית גת ובאילת.
כ"ד בסיוון התשע"ד ( 22ביוני )2014
(חמ )3-1778
מיכאל שפיצר
מנהל בתי המשפט
1
2

ק"ת התשע"ב ,עמ' .160
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2220התשע"ד ,עמ' .1188

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב משמר
הירדן מחלת הניוקסל:
כפר הנשיא ,מחניים ,משמר הירדן ,איילת השחר ,אליפלט,
אלמגור ,בירייה ,גדות ,דלתון ,חד נס ,חולתה ,חצור הגלילית,
טובא זנגריה ,יסוד המעלה ,כרכום ,עמוקה ,עמיעד ,צפת,
קצרין ,ראש פינה ,שדה אליעזר ,וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס
של  10קילומטרים ממושב משמר הירדן.
כ"ו בסיוון התשע"ד ( 24ביוני )2014
(חמ )3—126
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

ס"ח התשס"א ,עמ' .158

6 494

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור

Name:

לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיף  8לחוק הגנת כינויי מקור וציונים
גאוגרפיים ,התשכ"ה ,11965-אני מודיע כי התקבלה בקשה
לרישום כינוי מקור מס'  ,927שפרטיה להלן.
כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי ,בתוך
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה ,להגיש לרשם סימני
המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה  4לתקנות
כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא
ארץ חוץ) ,התשכ"ז ,21967-ותקנה  14לתקנות כינויי מקור
(סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל),
התשכ"ו.31966-
כתובת לשכת סימני המסחר :רחוב אגודת ספורט הפועל ,1
הגן הטכנולוגי ,בניין מס'  ,5ירושלים  .96951קבלת קהל בימים
א' עד ה' בין השעות  8:30עד  .13:30בימי ו' וערבי חגים אין
קבלת קהל.
GORGONZOLA
מספר כינוי
תאריך הגשה

927

Appellation No.

05/05/2014

Application date
Goods/Services

סחורות/שירותים

Class: 29

סוג29 :

Cheese.
אזור ייצור

Owners

בעלים

Name:

שם
Agricole

Politiche

Ministero delle
e Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

1
2
3

Address: Via Andrea Costa, 5C, Novara, 28100, Italy
כ' בסיוון התשע"ד ( 18ביוני )2014
(חמ -3-973ה)1
אסא קלינג
רשם הפטנטים ,המדגמים
וסימני המסחר

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיף  8לחוק הגנת כינויי מקור וציונים
גאוגרפיים ,התשכ"ה ,11965-אני מודיע כי התקבלה בקשה
לרישום כינוי מקור מס'  ,928שפרטיה להלן.
כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי ,בתוך
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה ,להגיש לרשם סימני
המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה  4לתקנות
כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא
ארץ חוץ) ,התשכ"ז ,21967-ותקנה  14לתקנות כינויי מקור
(סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל),
התשכ"ו.31966-
כתובת לשכת סימני המסחר :רחוב אגודת ספורט הפועל ,1
הגן הטכנולוגי ,בניין מס'  ,5ירושלים  .96951קבלת קהל בימים
א' עד ה' בין השעות  8:30עד  .13:30בימי ו' וערבי חגים אין
קבלת קהל.

Producing area

Territory of the provinces of Bergamo, Biella, Brescia,
Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza,
Novara, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli
and the following municipalities belonging to the
province of Alessandria: Casale Monferrato, Villanova
Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura,
Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano
Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato,
Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio,
Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna,
Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole,
Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca,
Ticineto, Borgo San Martino and Frassineto Po.

Alimentari

Consorzio del Gorgonzola

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .186
ק"ת התשכ"ז ,עמ' .1446
ק"ת התשכ"ו ,עמ' .2206

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

MELA ALTO ADIGE / SÜDTIROLER APFEL
מספר כינוי
תאריך הגשה

928

Appellation No.

05/05/2014

Application date
Goods/Services

סחורות/שירותים

Class: 29

סוג29 :

Fruit and vegetables, processed.
Class: 30
Cereals, processed.
Class: 31
Fruit, vegetables and cereals, fresh.
אזור ייצור

Producing area

Territory of the following municipalities belonging to
the province of Bolzano: Aldino, Andriano, Appiano
sulla Strada del Vino (S.S.D.V.), Avelengo, Barbiano,
Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro S.S.D.V.,
Campo di Trens, Castelbello Ciardes, Castelrotto,
Cermes, Chiusa, Cornedo all’Isarco, Cortaccia,
Cortina S.S.D.V., Egna, Fiè allo Sciliar, Fortezza,
1
2
3

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .186
ק"ת התשכ"ז ,עמ' .1446
ק"ת התשכ"ו ,עמ' .2206

6495

Funess, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Laion,
Laives, Lana, Lasa, Magrè S.S.D.V., Malles Venosta,
Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Montagna, Nalles,
Naturno, Naz-Sciaves, Nova Ponente, Ora, Parcines,
Plaus, Ponte Gardena, Postal, Prato allo Stelvio, Renon,
Rifiano, Rio di Pusteria, Rodengo, S. Genesio Atesino,
S. Leonardo in Passirio, S. Martino in Passirio, S.
Pancrazio, Salorno, Scena, Senales, Silandro, Sluderno,
Terlano, Termeno S.S.D.V., Tesimo, Tirolo, Trodena,
Tubre, Vadena, Vandoies, Varna, Velturno, Verano and
Villandro.
Owners

בעלים

Name:

שם

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Ital
Name:

MORTADELLA BOLOGNA
930

Appellation No.

05/05/2014

Application date

מספר כינוי
תאריך הגשה

Goods/Services

סחורות/שירותים

Class: 29

סוג29 :

Meat Products.
Producing area

אזור ייצור

Territory of the Provinces of the following regions:
Emilia-Romagna, Piemonte ,Lombardia, Veneto, Provincia di Trento, Toscana, Marche and Lazio
Owners

בעלים

Name:

שם

Consorzio Mela Alto Adige

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Address: Via Alto Adige, 60, Bolzano, I-39100, Italy

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy
Name:

כ' בסיוון התשע"ד ( 18ביוני )2014
(חמ -3-973ה)1

Consorzio del Gorgonzola

אסא קלינג
רשם הפטנטים ,המדגמים
וסימני המסחר

Address: Via Andrea Costa, 5C, Novara, 28100, Italy
כ' בסיוון התשע"ד ( 18ביוני )2014
(חמ -3-973ה)1
אסא קלינג
רשם הפטנטים ,המדגמים
וסימני המסחר

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיף  8לחוק הגנת כינויי מקור וציונים
גאוגרפיים ,התשכ"ה ,11965-אני מודיע כי התקבלה בקשה
לרישום כינוי מקור מס'  ,930שפרטיה להלן.
כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי ,בתוך
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה ,להגיש לרשם סימני
המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה  4לתקנות
כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא
ארץ חוץ) ,התשכ"ז ,21967-ותקנה  14לתקנות כינויי מקור
(סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל),
התשכ"ו.31966-
כתובת לשכת סימני המסחר :רחוב אגודת ספורט הפועל ,1
הגן הטכנולוגי ,בניין מס'  ,5ירושלים  .96951קבלת קהל בימים
א' עד ה' בין השעות  8:30עד  .13:30בימי ו' וערבי חגים אין
קבלת קהל.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מי/
מק816/ז ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6645התשע"ג ,עמ'  ,7533מוסרת בזה הוועדה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
1
2
3

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .186
ק"ת התשכ"ז ,עמ' .1446
ק"ת התשכ"ו ,עמ' .2206

6 496

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
מבנים ,מוסדות ציבור ושאר הצרכים הציבוריים הקבועים
בתכניות החלות.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בשואבה ,ששטחה  1,971מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,29707חלק מחלקות  1ו– 7וכמגרש מס'  1לפי תכנית
מי/מק816/ז.

י"ד בסיוון התשע"ד ( 12ביוני )2014
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

משה דדון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה יהודה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תממ153
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3093התשמ"ד ,עמ'  ,3227מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אונו (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של שטח להרחבת דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית אונו ,גוש  ,6493חלק מחלקה  ;43בשטח
של  34מ"ר; הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית אונו,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ז בסיוון התשע"ד ( 15ביוני )2014
(חמ )3-2
ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר
מקומית מס' בי ,400/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4508התשנ"ז ,עמ'  ,2829מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת ים (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע)
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבת ים ,המזוהה כגוש  ,7123חלקה בשלמות
.152
י"ב בסיוון התשע"ד ( 10ביוני )2014
(חמ )3-2
יוסי בכר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בת ים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג,1468/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

6497

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6611התשע"ג ,עמ'  ,5402מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6177ח"ח ,204 ,82 ,8
 ;207הייעוד :דרך.

כ"א באייר התשע"ד ( 21במאי )2014
(חמ )3-2
אביבית מאור-נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית הפקעה
לפי ש( 17/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1705התשל"א ,עמ'
 ,1235מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פרדס–חנה-כרכור (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6 498

 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,ששטחה  356מ"ר,
המזוהה כגוש  ,10076חלק מחלקות .87-83
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות קבלת קהל.
י"ז בסיוון התשע"ד ( 15ביוני )2014
(חמ )3-2
חיים געש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הפקעה לפי ש( 17/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1705התשל"א,
עמ'  ,1235מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פרדס–חנה-כרכור (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת דרך.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,ששטחה  686מ"ר,
המזוהה כגוש  ,10073חלק מחלקה .36
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות קבלת קהל.
י"ז בסיוון התשע"ד ( 15ביוני )2014
(חמ )3-2
חיים געש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

במ ,2004/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4189התשנ"ד ,עמ'  ,1999מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של הרחבת רחובות השקד והאלה.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

.4

י"ד בסיוון התשע"ד ( 12ביוני )2014
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,7468/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4439התשנ"ו ,עמ'  ,4649מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים
ומבני ציבור.

.2

בכוונת המועצה המקומית אכסאל לקנות חזקה בקרקע
האמורה ,ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה
למסור את חזקתו בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 664מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6578חלק מחלקה .30
י"ב בסיוון התשע"ד ( 10ביוני )2014
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רע ,166/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2884התשמ"ג ,עמ'  ,770מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של הרחבת רחוב הרצל.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 60מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6583חלק מחלקה .212

חטיבת קרקע באכסאל ,המזוהה כגוש  16904וחלקי
החלקות האלה -
ייעוד

חלקי חלקה

שטח במ"ר

1

519

דרך

2

204

דרך

14

73

דרך

15

695

דרך

17

2,188

דרכים ,שטח למבני ציבור

18

1,148

דרכים ,שטח למבני ציבור

19

449

דרכים

43

178

דרך

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

6499

חלקי חלקה

שטח במ"ר

ייעוד

הודעה לפי סעיף 19

44

260

דרך

60

138

דרך

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

י"ג בסיוון התשע"ד ( 11ביוני )2014
(חמ )3-2ז

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח ,2/48/1200/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5629התשס"ז ,עמ'  ,1630מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5939התשס"ט ,עמ' ,3260
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
( 2/140/02/9להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6520התשע"ג ,עמ'
 ,1864מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קרית גת (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3705חלק מחלקה .120
י"ח בסיוון התשע"ד ( 16ביוני )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח/800/ב ,39/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6368התשע"ב ,עמ'  ,2301מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6616התשע"ג ,עמ' ,5593
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,3089חלקה 113
(לשעבר גוש  ,3080חלקי חלקות  ;)17 ,7 ,3מגרש ;401
הייעוד :מבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ' בסיוון התשע"ד ( 18ביוני )2014
(חמ )3-2
__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6 500

אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3701חלק
מחלקה  ,530בשטח הוא  11מ"ר.
י"ח בסיוון התשע"ד ( 16ביוני )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,1250/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4309
התשנ"ה ,עמ'  ,3450מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6448התשע"ב ,עמ' ,5401
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,13390/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6135התשע"א ,עמ'  ,41מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6759התשע"ד ,עמ' ,3956
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
אכסאל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3701חלק מחלקה
 ,117בשטח  17מ"ר.
י"ח בסיוון התשע"ד ( 16ביוני )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה לפי סעיף 19

חטיבת קרקע באכסאל ,המזוהה כגוש  ,16905חלקי
חלקה  ,3בשטח של  47,747מ"ר; הייעוד :שטח לבנייני
ציבור ,שטח ציבורי פתוח ודרכים.
י' בסיוון התשע"ד ( 8ביוני )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,308/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3769
התש"ן ,עמ'  ,2874מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6692התשע"ד ,עמ'  ,1229תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,המזוהה כגוש  ,6579חלק מחלקה
 ,273בשטח של כ– 41מ"ר.

י"ד בסיוון התשע"ד ( 12ביוני )2014
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

איתן גיזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,112/102/02/23שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6270התשע"א ,עמ'  ,5673מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אופקים ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6730התשע"ד ,עמ'
 ,2832תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אופקים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באופקים ,המזוהה כגוש  ,39555ח"ח  ,5מגרש
 ;9הייעוד :הפקעת שטח.

י"ז באדר ב' התשע"ד ( 19במרס )2014
(חמ )3-4
איציק דנינו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אופקים
1
2

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6501

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מאמון ע' אלחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טירה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' הר/
מק/52/א ,"16/שינוי לתכנית הר/52/א.

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,שכ'
גני צבי ,רח' ההגנה  - 23-21גוש  ,6443ח"ח .58 ,57
מטרות התכנית :א) תוספת יחידת דיור למגרש בצד
המערבי בלא תוספת זכויות בנייה לחלקה; ב) שינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יחידת דיור למגרש בצד
המערבי בלא תוספת זכויות בנייה לחלקה; ב) שינוי קו בניין
מערבי מ– 3מ' ל– 2.13מ' לפי תשריט למבנה קיים בלבד ,לבנייה
חדשה קו בניין יהיה  3מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.4.2013ובילקוט הפרסומים  ,6591התשע"ג ,עמ' .4626
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון ,רח' בן גמלא  ,28הוד השרון,
טל'  ,09-7759666וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טירה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' טר/
מק ,"403-0215806/שינוי לתכנית טר/במ.3004/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה  -גוש ,7760
חלקה .4
עיקרי הוראות התכנית :החלפת שטח ציבורי פתוח וקביעת
קווי בנייה.
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 חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה טירה .המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה .72430
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נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית
מיתאר מפורטת מס' מק/126/א ,"1/שפורסמה בעיתונים ביום
 24.10.2013ובילקוט הפרסומים  ,6543התשע"ג ,עמ'  ,2636וכי
בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה,1965-
מופקדת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
"תכנית מיתאר מפורטת מס' נס/מק/126/א ,"1/איחוד וחלוקה,
לב העיר מערב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה ,רח' ויצמן
 גוש  ,3842חלקות  33 ,32בשלמותן; גוש  ,3849חלקות 6 ,5בשלמותן ,ח"ח .7
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי חלוקת שטחי הבנייה
בתכנית בלי לשנות את סך השטח המותר לבנייה בתכנית
ובתנאי שהשטח הכולל המותר לבנייה בכל ייעוד קרקע לא
יעלה על  ;50%ב) חלוקת הזכויות בין הבעלים תיקבע בטבלאות
הקצאה ואיזון הערוכות על ידי שמאי מוסמך.
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
ולבנייה נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה ,טל' .08-9383810
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,קריית 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.
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר ברמות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' נת/מק/555/א ,"19/שינוי לתכנית
נת/555/א/במ.

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' המלכים -
גוש  ,8272ח"ח  ;212 ,209 ,126גוש  ,8273ח"ח .2

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) הגדלת
תכסית על ידי ניוד זכויות בין הקומות.

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
הבעלים לצורך קביעת תוואי רח' המלכים; ב) קביעת קווי
בניין.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים א' ,ד' ,ה',
משעה  8.30עד  ,11.30וביום ב' ,משעה  12.00עד  .16.00כל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה
קרית ספיר ,נתניה ,טל'  .09-8603170העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
מוצקין  ,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.

(" )2תכנית מפורטת מס' נת/מק/366/ד ,"3/שינוי לתכניות
נת ,7/400/נת/366/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' נאות
גנים ,רח' חיים ארלוזורוב 14א  -גוש  ,8217חלקה 128
בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) ניוד זכויות
בין הקומות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים א' ,ד' ,ה',
משעה  8.30עד  ,11.30וביום ב' ,משעה  12.00עד  .16.00כל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה
קרית ספיר ,נתניה ,טל'  .09-8603170העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
מוצקין  ,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.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' נת/מק/366/ד."7/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' נאות
גנים ,רח' אלכסנדר זייד  - 15גוש  ,8217ח"ח .104
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.4.2013ובילקוט הפרסומים  ,6608התשע"ג ,עמ' .5301

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה קרית ספיר ,נתניה,
טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

(" )1תכנית מפורטת מס' נת/מק/366/ד ,"5/שינוי לתכניות
נת ,400/7/נת/366/ד.

מרחב תכנון מקומי נתניה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' נאות
גנים ,רח' צירלסון 16א  -גוש  ,8217ח"ח .294
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין.
(" )2תכנית מפורטת מס'  - 408-0142984נת/מק ,"617/שינוי
לתכניות נת/600/א ,נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' נוף
הטיילת ,רח' החדווה  - 6גוש  ,8253חלקה  210בשלמותה,
ח"ח  ;262 ,258מגרש לתכנית  105בחלקו מתכנית /600א.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי לרח'
בן עמי מ– 5מ' ל– 5/3.6מ'  -קו בניין קדמי לרח' חדווה
מ– 4מ' ל  4/3.8מ' ,וקו בניין צדי דרומי מ– 3מ' ל– 3/1.7מ';
ב) תוספת שטח עיקרי מ– 404מ"ר ל– 439מ"ר.
( )3תכנית מפורטת מס' נת/מק/366/ד ,"11/שינוי לתכניות
נת ,7/400/נת/366/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' נויפלד 24
 -גוש  ,8217חלקה  272בשלמותה.

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס'  - 408-0106690נת/מק/366/ד,"13/
שינוי לתכנית נת/366/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' נאות
גנים ,רח' יוסף בוסל  - 5גוש  ,8217חלקה  359בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין צדי (דרומי) מ– 3מ'
ל– 2.40מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.8.2013ובילקוט הפרסומים  ,6679התשע"ד ,עמ' .783
(" )2תכנית מפורטת מס'  - 408-0119321נת/מק,"56/553/
שינוי לתכניות נת/100/ש ,1/נת ,1/297/נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' שיכון
חיילים ,רח' טרומפלדור  - 25 ,23גוש  ,8231חלקות ,80 ,51
 81בשלמותן.
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עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד חלקות בהסכמת הבעלים;
ב) תוספת קומות ממרתף  4 +על עמודים  +חדרים על
הגג למרתף  8 +קומות מעל קומת כניסה; ג) תוספת שטח;
ד) קביעת קווי בניין; ה) הבלטת מרפסות עד  2מ' מקו בניין
קדמי; ו) קביעת מבנים להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.10.2013ובילקוט הפרסומים  ,6699התשע"ד ,עמ' .1570
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה קרית ספיר ,נתניה,
טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 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 ולבנייה נתניה
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' ,"4100143172
שינוי לתכנית  ,65/1268כפיפות לתכנית .2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' שלום
דורני  -גוש  ,6355חלקות  765 ,764בשלמותן ,ח"ח .772
מטרת התכנית :הרחבת רח' דורני ותוספת קומה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת רח' דורני; ב) שינוי
ייעוד משצ"פ ושב"צ לדרך; ג) תוספת קומה רביעית לשב"צ.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במחלקת מידע תכנוני
בבניין העירייה לפי זימון תורים מראש ,בטל' .03-9053111
שעות קבלת קהל :בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות  ,12.00-8.30ביום
ג' בשעות  .18.00-16.00כל 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 ולבנייה פתח
תקוה ,בניין עיריית פתח תקוה ,רח' העלייה השנייה  ,1קומה ,4
חדר  ,326פתח תקוה ,טל' .03-9052284
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אוריאל בוסו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
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(" )1תכנית מיתאר מס' רח/מק/9/2010/א ,"1/שינוי לתכנית
רח/9/2010/א ,כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/2000/ג,2/
רח/מק/2000/ב ,3/רח/מק/2000/ג ,3/רח/מק/9/2010/ב,
רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' הרצל
 - 201 ,199 ,197 ,195גוש  ,3703חלקות  489-486בשלמותן;
שטח התכנית.3,030 :
מטרות התכנית :א) ניוד שטחי בנייה בין משרדים למגורים;
ב) שינוי קונטור השפ"פ בלא שינוי השטח; ג) שינוי בינוי;
ד) תוספת קומות; ה) תוספת יחידות דיור.
עיקרי הוראות התכנית :א) המרת שטחים מייעוד משרדים
לייעוד מגורים; ב) הוספת  2קומות מגורים בכל מגרש
כמותר בהקלה לניצול יתרת שטחים המומרים ממשרדים,
כך שיתקבלו  14קומות מגורים מעל קומת קרקע מיועדת
למסחר במקום  10קומות מגורים מעל קרקע מיועדת
למסחר  2 +קומות משרדים; ג) תוספת של  40יח"ד ,סך
הכול  152יח"ד במקום  112יח"ד מותרות בתחום התכנית,
על חשבון משרדים שהומרו למגורים; ד) שינוי קונטור
השפ"פ בלא שינוי שטחו; ה) הבלטת מרפסות מעבר
לקו בניין אחורי עד  ;40%ו) שינוי קו בניין לפי המסומן
בתשריט; ז) קביעת הוראות וזכויות בנייה.
(" )2תכנית מיתאר מס' רח ,"414-0140681/שינוי לתכניות
רח/1000/א ,רח ,400/רח/750/א ,רח/800/א ,רח/800/א,1/
כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/מק/2000/יב ,רח/
תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' מורדי
הגיטאות ,רח' יהואש ,רח' סירני  ,34רח' חזית הדרום 3
 גוש  ,3658חלקות  418 ,218בשלמותן; גוש  ,3700חלקה 164בשלמותה; גוש  ,3703חלקות  1232 ,46בשלמותן; שטח
התכנית.4,280 :
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
עיקרי הוראות התכנית :א) התכנית באה ליצור מגרש
למבנים ומוסדות ציבור לצורך הקמת גני ילדים/מעון יום/
מועדון באמצעות איחוד וחלוקה של מגרשי שב"צ ושצ"פ
בבעלות העירייה ,וכן להסדיר מצב קיים של מגרשים
המיועדים לשב"צ ומשמשים בפועל כשצ"פ; ב) קביעת
זכויות והוראות בנייה במגרש המיועד למבנים ומוסדות
ציבור.
(" )3תכנית מיתאר מס' רח ,"414-0154690/שינוי לתכנית
רח/550/ג ,14/כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/2000/ג,2/
רח/מק/2000/ב ,3/רח/מק/2000/ג ,3/רח תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' יעבץ 17
 גוש  ,3703חלקה  449בשלמותה; שטח התכנית.754 :מטרת התכנית :א) הגדלת מס' קומות מ– 5קומות על גבי
קומת עמודים ל– 6קומות על גבי קומת עמודים  +חדרים
על הגג; ב) הגדלת מס' יח"ד מ– 9יח"ד ל– 12יח"ד ,בלא
תוספת שטחים.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת זכויות והוראות
בנייה; ב) תוספת יח"ד ,כך שיהיו  12יח"ד במקום  9יח"ד
המותרות; ג)  2יח"ד יהיו "דירות קטנות" לפי חוזר מנכ"ל
 ;3.2011ד) תוספת קומה ,כך שיהיו  6קומות על גבי קומת
עמודים  +חדרים על הגג במקום  5קומות על גבי קומת
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עמודים; ה) שינוי קו בניין קדמי למרפסות  2.5מ' במקום
 3מ'; ו) שינוי קו בניין אחורי ל– 4.50מ' במקום  5מ'.
(" )4תכנית מיתאר מס' רח ,"414-0201608/כפיפות לתכניות
רח/תמא/34/ב ,4/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות; שטח התכנית:
.18,330
מטרת התכנית :קביעת הוראות להקמת בריכות שחייה
לשימוש פרטי למגורים ומיתקנים לאחזקתן.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הוראות לבניית בריכות
שחייה לשימוש פרטי למגורים ,שלא לשימוש מסחרי או
ציבורי בבתים צמודי קרקע ועל גגות בתים בבנייה רוויה;
ב) קביעת הוראות תכנוניות (גודל ,קווי בניין) להקמת
בריכות שחייה; ג) קביעת הוראות תכנוניות למבנה עזר
לבריכות שחייה.
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  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,טל'  .08-9392294העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
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.
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
שם התכנית :מס'  ,415-0130922שינוי בינוי,
שכ' נווה דוד-חממי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס'
 ,"415-0130922שינוי לתכנית לה/מק ,6/17/1000/כפיפות
לתכניות לה/במ1/17/1000/א ,תמא ,2/4/לה/במ/1/17/1000/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,שכ' נווה דוד,
רח' משה דיין  - 2גוש  4349חלקה (חלקי) .267
מטרת התכנית :שינוי בינוי במגרש  145בתכנית לה/
מק 6/17/1000/סביוני רמלה.
עיקרי הוראות התכנית :א) העמדה שונה של שלושה
בניינים במגרש במקום ארבעה תוך הקטנת תכסית ובלא שינוי
בזכויות הבנייה; ב) תוספת קומות לשלושה בניינים ,מ–14
קומות ל– 23קומות.
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
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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
ולבנייה רמלה ,רח' מבצע משה  ,9רמלה ,טל' .08-9771564
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788409
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
 ,416-0101857רע/מק ,"818/שטח מסחרי בדרך הפארק ,שינוי
לתכניות רע ,2000/רע/במ.2001/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,רח' דרך
הפארק .המגרשים נמצאים על דרך הפארק מול פארק רעננה.
החניה הציבורית משמשת את באי הפארק .המגרש המסחרי הן
במקומו הקודם והן במקום המוצע נמצא בלב החניה הציבורית.
ייעוד הקרקע בסביבה הקרובה הוא כיום חקלאי מיועד לתכנון
עתידי  -גוש  ,7650חלקות  344 ,112 ,111בשלמותן.
מטרת התכנית :שינוי מיקום מגרשים בין ייעוד מסחרי
וחניה ציבורית ,בלא שינוי בשטח הבנייה המותרים בתכנית
התקפה.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; ב) שינוי מיקום בין ייעוד מסחרי לחניה ציבורית ,בלא
שינוי בשטחי הבנייה; ג) שינוי קו בניין; ד) שינוי הוראות בדבר
גובה המבנה ומספר קומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.3.2013ובילקוט הפרסומים  ,6585התשע"ג ,עמ' .4504
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה ,טל' ,09-7610516
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית בניין ערים מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה מופקדת "תכנית בניין ערים מקומית מס'
 ,"453-0117556שינוי לתכניות זמ/מק ,21/518/זמ.1/21/518/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גדרה  -גוש ,3872
חלקה .25
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עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין צדי (צפוני) מ–3
מ' ל– 0.90מ'; ב) הגדרת זיקת הנאה למעבר רגלי למגרש מערבי,
וזיקת הנאה לרכב ל– 2יח"ד במגרש.
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 .את ההתנגדות בצירוף תצהיר מעו"ד,
יש לשלוח למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זמורה,
בניין מרכז ביל"ו ,ת"ד  188קרית עקרון ,או לשלוח קובץ לכתובת
 .miki@zmora.org.ilהמתנגד ימציא את העתק התנגדותו
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קריית
הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה זמורה
מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין מופקדת "תכנית מפורטת מקומית
מס'  ,"424-0196568שינוי לתכנית גז/מק.9/159/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שילת  -גוש 5632
(חלקי) ,חלקה .79
מטרות התכנית :א) קביעת קו בניין קדמי חדש בחלקו
הימני מ– 5מ' ל– 4.70מ' וקו בניין צדי חדש מ– 3מ' ל– 2.90מ';
ב) קביעת תכסית חדשה של  29%לבנייה קיימת.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת קו בניין קדמי מ– 5מ'
ל– 4.70מ' לבנייה קיימת בלבד .כל בנייה חדשה צריכה להיות
בקו בניין חוקי; ב) קביעת קו בניין צדי מ– 3מ' ל– 2.90מ' לבנייה
קיימת בלבד .כל בנייה חדשה צריכה להיות בקו בניין חוקי;
ג) קביעת שינוי בשטח הבינוי בקומת הקרקע מ– 120מ"ר
ל– 144מ"ר המהווה שינוי בתכסית מ– 24%ל–.29%
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 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חבל מודיעין ,רח' מודיעים  ,10שהם ,טל' .03-9722887
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
שמעון סוסן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין
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מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על "אישור תכנית
מפורטת מס' מש/מק/136/1-7/ג" ,שפורסמה בעיתונים ביום
 13.3.2011ובילקוט הפרסומים  ,6251התש"ע ,עמ'  ,4853שינוי
לתכנית מש/136/1-7/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנסואה  -גוש ,7862
ח"ח .5
עיקרי הוראות התכנית :הפיכת מגרש  5/13ממגורים
לשב"צ ויצירת מגרשים  5/60 ,5/59למגורים.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון ,קלנסווה  ,42837ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס'  ,"455-0161604שינוי לתכנית ממ.4099/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סביון ,רח' התיכון 19
 גוש  ,6722חלקה  ;115גוש  ,6723חלקה .72מטרות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים;
ב) סוג התכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית; ג) שינוי
בקו בניין; ד) ביטול זכות מעבר.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין אחורי מ– 15מ'
ל– 10מ'; ב) קביעת גודל מגרש מינימלי ל– 4,948מ"ר.
(" )2תכנית מיתאר מס'  ,"455-0184671שינוי לתכניות
שד ,23/534/ממ.4029/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סביון ,רח' הגבעה
 - 25 ,23גוש  ,6722חלקות .105 ,104
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים של שתי
חלקות סמוכות.
עיקרי הוראות התכנית :לפי תכניות מאושרות החלות על
החלקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות:
 12.00-8.00שבהם המשרדים 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  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק ,רח' בן ציון גליס  ,9פתח תקוה,
טל'  .03-9302051העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444

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  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה ,טל'
 .04-6739526העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,טל' .04-6506508

מחוז הצפון

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה טבריה

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
משה פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק

מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בש/מק ,"1/5873/שינוי קווי בניין למגרש קופת חולים לשעבר,
שינוי לתכנית ג.5873/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן  -גוש ,20918
חלקה  18בשלמותה; מגרש  6בשלמותו מתכנית ג ;5873/שטח
התכנית.2,120 :
מטרת התכנית :שינוי קווי בנייה לפי תשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.1.2014ובילקוט הפרסומים  ,6756התשע"ד ,עמ' .3834
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שאן ,רח' ירושלים הבירה  ,1בית שאן,
טל'  ,,04-6489414ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,טל' ,04-6508508
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ז'קי לוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שאן
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' טה/מק ,"11/10484/שינוי לתכנית
ג ,10484/בהתאם לתכנית ג.11764/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש 15036
חלקי ,חלקה  92בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין; ב) תוספת יחידת
דיור וקומה; ג) שינוי גובה המבנה; ד) שינוי תכסית.
(" )2תכנית מפורטת מס' טה/מק ,"1/10702/שינוי לתכניות
ג ,10702/ג.3340/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש 15041
חלקי ,ח"ח .21
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) הערות
ארכיטקטוניות להרחבות ולגימור אחיד.

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת מופקדת "תכנית מפורטת מקומית
מס' נצ/מק ,"1202/שינוי לתכניות ג ,5194/ג ,11810/תמא,35
תממ.2/9
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16561
ח"ח .7
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הוראות בנייה:
ב) חלוקה של מגרשים; ג) שינוי בהוראות בדבר הקטנת קווי
בניין; ד) שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בלי לשנות את
סך כל השטח המותר לבנייה; ה) שינוי גודל מגרש מינימלי.
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
ולבנייה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  .04-6459203המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,17000
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' נצ/
מק ,"1200/שינוי לתכניות ג ,2893/ג/במ ,202/ג ,11810/תמא,35
תממ.9/2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16531
ח"ח .1
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עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הוראות בנייה; ב) איחוד
וחלוקה של מגרשים; ג) שינוי בהוראות בדבר בינוי או עיצוב
אדריכלי; ד) שינוי גודל מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.8.2013ובילקוט הפרסומים  ,6679התשע"ד ,עמ' .787
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל' ,04-6459203
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
קריית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
עלי סלאם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת

מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה צפת ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' צפ/מק."86/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עיריית צפת  -גוש
 ,13698חלקה  418בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין במגרשים
 ;7-1ב) התאמת הוראות הבינוי החלות במגרש לחלוקה
שנעשתה בו בפועל לצורך מתן אפשרות בנייה במגרש 5/1
שהוגשה ואושרה בו בקשה להיתר בעבר.
(" )2תכנית מפורטת מס' צפ/מק."87/

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' עפ/
מק ,"12/11188/מבני גזית ,תיאום תוואי שפ"פ ,שינוי לתכנית
ג.11188/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה ,רובע יזרעאל
 גוש  ,16761חלקות  26 ,24בשלמותן.עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.6.2012ובילקוט הפרסומים  ,6439התשע"ב ,עמ' .5006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה ,רח' יהושע חנקין  ,47עפולה ,טל'
 ,04-6520344ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית,
טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה
מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
"תכנית מפורטת מס' עפ/מק ,1/2829/גן השכונה ,ניוד שטחים,
שהודעה בדבר הפקדתה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בעיתונים בתאריך 14.3.2014
ובילקוט הפרסומים  ,6780התשע"ד ,עמ'  ,4744שינוי לתכניות
ג ,2828/ג/מש.42/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה ,רח' השחר -
גוש  ,16705חלקות  263 ,177 ,176בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא שינוי בסך
כל השטחים המאושרים בתכנית; ב) שינוי קווי בניין.
שלמה מליחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עיריית צפת  -גוש
 ,13698חלקה  48בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) ניוד זכויות
מקומה לקומה.
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  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה צפת ,רח' ירושלים  ,50צפת ,טל'  .04-6927465העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,טל'
.04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אילן שוחט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס'
בבכמק."25/12/6759
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראמה  -גוש 18834
(מוסדר) ,ח"ח .72 ,19
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין לפי המסומן
בתשריט.
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

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ,טל'  .04-9027501העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
סאמי אסעד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם
מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' גו/מק ,"13/5205/שינוי
לתכנית ג.5205/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חד נס  -גוש ,201000
ח"ח .79
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת מגרש מס'  13על ידי חילופי
שטחים בין שטח מגורים ושטח פרטי פתוח בלי לשנות את
סך כל השטח הכולל.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.7.2013ובילקוט הפרסומים  ,6657התשע"ד ,עמ' .36
(" )2תכנית מפורטת מס' גו/מק ,"01/7591/שינוי לתכנית
ג.7591/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשייה
בני יהודה  -גוש  ,200000חלקה  ;70מגרש .20
עיקרי הוראות התכנית :החלפת שטחים בין שצ"פ לתעשייה
קלה ומלאכה להתאמת קווי המגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.7.2013ובילקוט הפרסומים  ,6647התשע"ג ,עמ' .7670
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גולן ,קצרין  ,12900טל'  ,04-6969712וכן
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי
לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלי מלכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גולן
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ג/גל/מק ,"237/שינוי לתכניות ג ,14970/ג ,20279/ג ,3933/ג/גל/
מק.27/

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישובי אומן  -גוש
 ,20782חלקות ,76 ,74-72 ,65-57 ,48-34 ,30-25 ,22 ,21 ,19-1
 125 ,112 ,110 ,108 ,106 ,104 ,102 ,100 ,98בשלמותן; גוש ,20784
חלקה  13בשלמותה; גוש  ,20785חלקות ,55 ,52 ,51 ,39-36 ,34-1
,98 ,96 ,94 ,92 ,90 ,88 ,86-84 ,81 ,79-73 ,69 ,66-64 ,61 ,60 ,57
,124 ,122 ,120 ,118 ,116 ,114 ,112 ,110 ,108 ,106 ,104 ,102 ,100
 128 ,126בשלמותן; גוש  ,20786חלקות ,109-74 ,72 ,66 ,63-48
184 ,182 ,162 ,158 ,156 ,154 ,152 ,150 ,148 ,146 ,115 ,113-111
בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין למבנים
חקלאיים קיימים ברחבי גוש אומן כפי שהם ביום אישור
התכנית; ב) קביעת הוראות בינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.8.2013ובילקוט הפרסומים  ,6657התשע"ד ,עמ' .37
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע ,ד"נ גלבוע  ,18120טל' ,04-6533252
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל'  ,04-6508518וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
דניאל עטר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע
מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/
גמ."428/2406/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מצר
(בוסתן אל מרג')  -גוש ( 22503מוסדר) ,ח"ח ;35 ,32 ,18 ,9
מגרש  102בשלמותו; שטח התכנית.896 :
מטרות התכנית :א) שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית
ג ;2406/ב) תוספת תכסית הבנייה.
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
ולבנייה הגליל המזרחי ,מגדל השעון ,ת"ד  ,515כפר תבור
 ,15241טל' רב קווי  .04-6772333העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508555
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מק/גמ ,"429/10518/כפר תבור ,שינוי בגודל מגרש מינימלי
לצורך תוספת.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גליל תחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר תבור  -גוש
( 17037מוסדר) ,חלקה  312בשלמותה; שטח התכנית.2,503 :

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גת/מק ,"2/3126/שינוי גאומטרי של שטח המגורים בנחלה
מס'  ,12מצפה ,שינוי לתכניות ג ,10988/ג ,3126/כפיפות לתכנית
ג.6540/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.2.2014ובילקוט הפרסומים  ,6760התשע"ד ,עמ' .3990

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מצפה  -גוש ,15086
ח"ח  ;30מגרש  12בשלמותו.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ,מגדל השעון ,ת"ד  ,515כפר
תבור ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
קריית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'  ,04-6508555וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מטרת התכנית :שינויים גאומטריים בשטח המיועד למגורים
בנחלה מס' .12

מטרות התכנית :שינוי בהוראות תכנית ג 10518/בנושאים
האלה :א) איחוד וחלוקה בהסכמה; ב) שינוי בקווי בניין;
ג) שינוי בתכסית והוראות עיצוב; ד) שינוי גודל מגרש מינימלי.

אבי קרמפה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי
מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גת/מק ,"2/3791/שינוי לתכנית
ג ,3791/כפיפות לתכניות תמא/34ב ,4/תמא ,35תממ.9/2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית הספר החקלאי
כדורי  -גוש  ,17854ח"ח .27 ,25 ,23
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :הגדלת שטח למבנים
לצורכי חינוך.
(" )2תכנית מפורטת מס' גת/מק ,"13/8094/שינוי לתכנית
ג ,8094/כפיפות לתכניות תמא/34ב ,4/תמא ,35תממ.2/9
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת אבני  -גוש
 ,15228ח"ח .114 ,112 ,75 ,67 ,60
מטרות התכנית ועיקרי הוראותיה :א) הגדלת שטח למבני
ציבור (מרפאה) במרכז היישוב; ב) שינוי בקווי בניין.
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 לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל התחתון ,ד"נ גליל תחתון ,טל' .04-6628210
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל' .04-6508508
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עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של שטח
המגורים בהסכמת הבעלים; ב) שינוי קווי בניין לפי מבנה קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.9.2013ובילקוט הפרסומים  ,6667התשע"ד ,עמ' .453
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון ,ד"נ גליל תחתון ,טל' ,04-6628210
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בועז יוסף
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/יז,"05/7220/
שינוי לתכנית ג.7220/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית לחם הגלילית -
גוש  ,11377ח"ח .3 ,2
עיקרי הוראות התכנית :שינוי של קווי בניין במגרש .330
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  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק
יזרעאל ,טל'  .04-6429660העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,משרד הפנים,
נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"05/9237/שינוי לתכנית
ג.9327/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית עמק
יזרעאל ,הסוללים  -גוש  ,17593ח"ח .12
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין אחורי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.3.2013ובילקוט הפרסומים  ,6575התשע"ג ,עמ' .4047
(" )2תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"02/11058/שינוי לתכנית
ג.11058/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלונים  -גוש ,12311
ח"ח  ;12 ,11 ,8גוש  ,12312ח"ח .43 ,12
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת שטח המיועד למגורים על
ידי איחוד וחלוקה מחדש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.2.2014ובילקוט הפרסומים  ,6780התשע"ד ,עמ' .4746
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל,
טל'  ,04-6429660ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
עידו דורי
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' /8מעמק ,"108/8588/שינוי לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
 ,17389ח"ח .51 ,23-21
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין לפי קו אדום
מקווקו בתשריט; ב) שינוי תכסית קרקע; ג) חלוקת מגרש
לשני מגרשים בהסכמה; ד) שינוי בגודל מגרש מינימלי;
ה) קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב ,הולכי רגל ותשתיות.
(" )2תכנית מס' /9מע/מק ,"46/6485/שינוי לתכנית ג.9215/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משהד  -גוש ,17469
ח"ח .25
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין לפי מבנה קיים.
(" )3תכנית מס' /10מע/מק ,"40/389/שינוי לתכניות ג,15319/
ג ,389/ג.7821/

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בסמת טבעון  -גוש
 ,10368חלקה  391בשלמותה ,ח"ח ;395 ,390 ,389 ,386 ,19
גוש  ,12312ח"ח .18
עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת תוואי דרך והתאמתו
למצב הקיים בפועל; ב) שינוי ייעוד משצ"פ ושטח חקלאי
לדרך.
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 לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית,
טל'  .04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית רבין ,נצרת עילית,
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' /4מע/מק ,"66/6430/שינוי לתכניות ג,6430/
/4מע/מק.44/6430/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפיע  -גוש ,16873
ח"ח .44 ,38 ,26
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קווי בניין בהתאם
למבנה הקיים; ב) ניוד אחוזי בנייה מעיקרי לשירות בלא
חריגה מסך כל אחוזי הבנייה המותרים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.12.2013ובילקוט הפרסומים  ,6728התשע"ד ,עמ' .2757
(" )2תכנית מס' /8מע/מק ,"87/8588/שינוי לתכניות ג,13251/
ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
 ,17403ח"ח .8
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין לפי קו אדום
מקווקו בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.6.2010ובילקוט הפרסומים  ,6096התש"ע ,עמ' .3311
(" )3תכנית מס' /8מעמק ,"124/8588/שינוי לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא ,שטח בנוי.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין בהתאם למתווה
מבנה קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.1.2014ובילקוט הפרסומים  ,6756התשע"ד ,עמ' .3841
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,טל'
 ,04-6468585ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
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הצפון ,קריית רבין ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מה/מק ,"2/16295/שינוי לתכנית ג .16295/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ספסופה  -גוש ,14455
ח"ח  ;1גוש  ,14456ח"ח .1
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת מס' יחידות אירוח בשכונת
ההרחבה ,בלא תוספת זכויות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.2.2014ובילקוט הפרסומים  ,6624התשע"ג ,עמ' .6652
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מרום הגליל ,מרכז אזורי ,ד"נ מרום הגליל ,ת"ד
 ,90000דואר צפת  ,13110טל'  ,04-6919806פקס' ,04-6987734
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
קרית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל' ,04-6508508
פקס'  ,04-6554188וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עמית סופר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מרום הגליל
מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עמק הירדן מופקדת "תכנית מס' מק/עה,"014/17850/
שינוי לתכנית מפורטת .17850
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צמח ,מתחם מכון
תערובות  -גוש  ,15715ח"ח  ;31 ,26 ,25 ,20 ,19-15 ,12 ,11שטח
התכנית 30.27 :דונם.
מטרת התכנית :א) שינוי קווי בניין במתחם צמח תערובות;
ב) הסדרת ייעודי קרקע ,על ידי איחוד וחלוקה.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסדרת
ייעודי הקרקע בהתאם לקיים ולהיתרים ,בלא שינוי בסך כל
השטחים; ב) הסדרת קווי בניין למבנים קיימים שאינם עומדים
בקו בניין מאושר; ג) קביעת שטחי שירות לפי תקנה 13ב (חישוב
שטחים ואחוזי בנייה) לייעוד לפי תכנית ג ;5123/ד) קביעת
הוראות בינוי והנחיות להיתרים בהתאם.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א'-ה' ,בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
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ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת ,בין הפרסומים בעיתונות ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק הירדן ,בית המועצה האזורית עמק הירדן,
מרכז אזורי צמח ,טל'  .04-6757635/6המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,שד' מעלה יצחק  ,29בניין סיטי  ,1נצרת עילית ,17000
טל' .04-6505808
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסי ורדי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק הירדן

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 2206-10-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ע.כ .עבודות מסגרות בע"מ ,ח"פ
,51-334741-9
והמבקשת :עליזה כהן ,ע"י ב"כ עו"ד דוד סופיר ,מרח'
הרטום ( 16בניין מיניקום ,קומת כניסה) ,הר חוצבים ,ת"ד ,45151
ירושלים  ,91450טל' .02-5713552
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.10.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.7.2014בשעה .11.15
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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .5.7.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד סופיר ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ש.פ.ר.ן בע"מ
(ח"פ )51-115955-0
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

תתכנס ביום  ,6.8.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' משעול
הכתרון  ,6ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פלג רדי ,מפרק

כרוס שק בע"מ
(ח"פ )51-245035-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.8.2014בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
משה מיכאל אביב  ,10אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רחל רייפר פלח ,עו"ד ,מפרקת

אינוטק הנדסה ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-179507-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה 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  ,2.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעם הדס ,מרח' מטמון ,6
תל 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.
נעם הדס ,מפרק

אינוטק הנדסה ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-179507-2

ביזנט.קום בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-282740-3

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה 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  ,2.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם פז ,מרח' חרצית ,6
עומר ,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.
אברהם פז ,מפרק

ביזנט.קום בע"מ
(ח"פ )51-282740-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.8.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' חרצית ,6
עומר ,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  ,7.8.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' מטמון ,6
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעם הדס ,מפרק

מליפול שרותים כלכליים בע"מ
(ח"פ )51-227956-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה 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  ,2.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה שורץ ,מרח' דרך
שיבא 5ב ,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.
יהודה שורץ ,מפרק

אברהם פז ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

6513

מליפול שרותים כלכליים בע"מ

איזולדה הלר בע"מ

(ח"פ )51-227956-3

(ח"פ )51-250858-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.8.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' דרך שיבא 5ב,
רמת 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  ,17.8.2014בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח'
שנקר  ,16הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה שורץ ,מפרק

איזולדה הלר ,מפרק

אם.אל.אל ניהול הון סיכון בע"מ

אבירם אבי לוי בע"מ

(ח"פ )51-261748-1

(ח"פ )51-469560-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.8.2014בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' אחד
העם  ,7ירושלים ,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  ,17.8.2014בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח'
שנקר  ,16הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל ליבלר ,מפרק

אבירם לוי ,מפרק

קריסטי השקעות בע"מ

טרמינוס (ישראל) בע"מ

(ח"פ )51-327582-6

(ח"פ )51-241587-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.8.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הרמב"ה  ,17רמת 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  ,17.8.2014בשעה  ,11.00במשרדי  ,CBLSמרכז
עזריאלי  ,5בניין מרובע ,קומה  ,35תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

יואב קיש ,מפרק

אלור מוצרי אנרגיה בע"מ
(ח"פ )51-378918-0

קים שהם-ניר ,מפרקת

הלל סלי ובנו (ה.ג.ר  )1998בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-271127-6

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.8.2014בשעה  ,13.30אצל המפרק ,רח' תובל ,13
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

יוסי גנון ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.8.2014בשעה  ,11.00אצל המפרק ,משרד עורכי
דין ,רח' פינסקר  ,16תל אביב לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ששי לוי ,עו"ד ,מפרק
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ענת שפירא בע"מ

יצחק את עמיאל בע"מ

(ח"פ )51-259929-1

(ח"פ )51-448777-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.8.2014בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח'
שנקר  ,16הרצליה ,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  ,19.8.2014בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח'
הארבעה  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענת שפירא ,מפרקת

עדי יצחק ,מפרק

סולכור חברה לשיווק וקניות בע"מ
(ח"פ )51-281654-7

ס.י.מ.ן הנדסת מערכות בע"מ
(ח"פ )51-238692-1
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.8.2014בשעה  ,10.30במשרדי החברה ,אצל
כור תעשיות בע"מ ,המגדל המשולש ,קומה  ,44תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צבי פישר ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.8.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
עמינדב  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד ריצ'קה ,מפרק

אם .אן .טי .אס השקעות ( )2010בע"מ
(ח"פ )51-452877-7

פינרוס חלפים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-451788-7

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.8.2014בשעה  ,10.00במשרד שבלת ושות' ,עורכי
דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב  ,6423806לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אורי וינקלר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.8.2014בשעה  ,12.00אצל קרן מרקסטון ,רח'
הברזל  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון לובש ,מפרק

י.ק.א.ט .שרותים בע"מ
(ח"פ )51-220554-3
(בפירוק מרצון)

א.ט.ל.ג .בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-309331-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.8.2014בשעה  ,10.00במשרד שבלת ושות' ,עורכי
דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב  ,6423806לשם 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  ,20.8.2014בשעה  ,11.00במשרדי מיתר ,ליקוורניק,
גבע ,לשם ,טל ושות' ,עורכי דין ,רח' אבא הלל סילבר  ,16רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ודים צימרמן ,עו"ד ,מפרק

אורי וינקלר ,מפרק
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יקבי רמות הנגב בע"מ

שלם  -מוטל השלום בע"מ

(ח"פ )51-246881-0

(ח"פ )51-139988-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.8.2014בשעה  ,10.30אצל המפרק ,רח'
החשמונאים  ,100מגדל החשמונאים ,תל 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  ,24.8.2014בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח'
אילת  ,1103אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'אנה קמליאן ,עו"ד ,מפרק

יפה שלם ,מפרקת

יורו קידום ופרסום אתרים באינטרנט בע"מ

אילת טי.אל.וי .בע"מ

(ח"פ )51-343589-1

(ח"פ )51-419113-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.8.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
הסהרון 19ב ,חדרה ,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  ,24.8.2014בשעה  ,10.00אצל עו"ד חזי כהן ,רח'
תובל  ,11רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אושרי גבאי ,מפרק

יוסף ביטון ,רו"ח ,מפרק

נכסי שבן חלקה  2בגוש  6609בע"מ
(ח"פ )51-033151-5

מ .גלנטז  -מהנדסים יועצים בע"מ
(ח"פ )51-099399-1
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.8.2014בשעה  ,17.00במשרד עו"ד אריאל פרץ,
שד' רוטשילד  ,136תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליעזר נוי ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.8.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' רמת
הגולן  ,55ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מריוס גלנטר ,מפרק

עתידים פינוי בינוי רמת השרון בע"מ

"מצנפת" עטרה לכל ראש בע"מ

(ח"פ )51-419411-7

(ח"פ )51-279356-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.8.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
יעקב שבתאי  ,31תל 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  ,24.8.2014בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח'
הנשיא  ,13ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן שמני ,מפרק

עדיאל גלס ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

עתידים פינוי בינוי חולון בע"מ

עמיר קונסטרוקטיב  -קבלני בנין בע"מ

(ח"פ )51-419409-1

(ח"פ )51-230997-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.8.2014בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
יעקב שבתאי  ,31תל 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  ,28.8.2014בשעה  ,14.00במשרד המפרק ,רח' ששת
הימים  ,28בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן שמני ,מפרק

אריה רואש ,עו"ד ,מפרק

סטרימוואנס טכנולוגיות בע"מ

נטעספק יועצים בע"מ

(ח"פ )51-489455-9

(ח"פ )51-382548-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.8.2014בשעה  ,10.00אצל גרוס ,קלינהנדלר,
חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1הבניין העגול,
תל 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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,10.00במשרדי
המפרק ,רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד,

איתי פרישמן ,מפרק

ירס-טקב יעוץ בינלאומי בע"מ
(ח"פ )51-181356-0

בא כוח החברה

ביו קונקט בע"מ
(ח"פ )51-392630-3
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,27.8.2014בשעה  ,14.00אצל משרדי חברת מ.א.מ .מערכות
אחזור מידע בע"מ ,רח' פלאוט  ,10רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,16.00במשרדי
המפרק ,רח' ויצמן  ,65נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי אביטן ,עו"ד ,מפרק

אורן יוסף ,מפרק

סייברסופט סופטוור סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-259584-4

משה שניצר בע"מ
(ח"פ )51-043223-0
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.8.2014בשעה  ,14.30אצל משרדי חברת מ.א.מ.
מערכות אחזור מידע בע"מ ,רח' פלאוט  ,10רחובות ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.9.2014בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,1רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים ניר ,מפרק

אורן יוסף ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

6517

ליגלנט בע"מ

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.8.2014בשעה
 ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-292272-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אימבר ,7
פתח תקוה  ,4951141לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל חסון ,מפרק

עמי את אורי יזמות פיתוח והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-248643-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.6.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אורי ראובן ,מרח' נחלת בנימין  ,59תל אביב ,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 .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.8.2014בשעה
 ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי ראובן ,מפרק

תדמית יועצים (יורם יפה) בע"מ
(ח"פ )51-242281-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יורם יפה ,משד' מוצקין  ,19תל אביב ,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 .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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יורם יפה ,מפרק

שריר אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-419369-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לידיה מנדלבאום ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33מגדל התאומים  ,1קומה ,5
רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,10.8.2014בשעה
 ,9.30במשרד המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לידיה מנדלבאום ,עו"ד ,מפרקת

א.ב .גמלה שירותי יעוץ פנסיוני ופיננסי בע"מ
(ח"פ )51-478159-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.4.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ארז בן חורין ,מרח' אהוד מנור  ,4כפר יונה ,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 .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.8.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ארז בן חורין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

מיקיז בע"מ
(ח"פ )51-378768-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.5.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אסתר מייזלס ,מרח' התאנה  ,9נשר ,טל'  ,04-8253655למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.9.2014בשעה
 ,9.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסתר מייזלס ,מפרקת

פידבק פרסום ואסטרטגיה בע"מ
(ח"פ )51-462661-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
בינה פלדשטיין ,מרח' יהושע  ,31בני ברק ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.9.2014
בשעה  ,15.30אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בינה פלדשטיין ,מפרקת

א .נידם שמאים בע"מ
(ח"פ )51-456890-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אשר נידם ,מרח' ויתקין  ,29כפר סבא ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.10.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אשר נידם ,מפרק

בני גלס אקסלוסיב ( )1998בע"מ
(ח"פ )51-264830-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שפרה בליימן ,מרח' מעלה השקמה  ,5רמת ישי ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.10.2014
בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שפרה בליימן ,מפרקת

מ.מ .רמה בע"מ
(ח"פ )51-414853-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שולמית משה ,מרח' שאול המלך  ,8תל אביב ,טל' ,053-5225313
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.10.2014
בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שולמית משה ,עו"ד ,מפרקת
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וונה שר בע"מ
(ח"פ )51-470454-3

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אריה מגריסו ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080רחובות ,למפרק החברה.

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

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.

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיא הילר ,מרח' ז'בוטינסקי  ,102תל אביב  ,62967טל' ,03-6095570
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 .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.10.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא הילר ,עו"ד ,מפרק

מימון יצחק ובניו בע"מ
(ח"פ )51-347644-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שלומי מימון ,מרח' צלופחת  ,3/1אשקלון ,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 .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.10.2014
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.10.2014
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה מגריסו ,מפרק

גאבר עבד אלסתאר שיווק מזון בע"מ
(ח"פ )51-436168-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ותד
נהאד ,מת"ד  ,71טייבה  ,40400ליד העירייה ,טל'  ,09-7993753נייד
 ,052-2206014למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.10.2014
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ותד נהאד ,עו"ד ,מפרק

שמרת מדיה בע"מ
(ח"פ )51-207365-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

שלומי מימון ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
הלנה פדר ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרקת החברה.

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

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

לאופר מגריסו בע"מ
(ח"פ )51-433179-2
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.6.2014התקבלה

6 520

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.10.2014
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
הלנה פדר ,מפרקת

זלמן אפרים בע"מ
(ח"פ )51-092310-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,18.6.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אפרים זלמן ,מרח' חסידי אומות העולם  ,5/8חיפה ,טל'
 ,04-8325813למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.10.2014
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אפרים זלמן ,מפרק

ג'י פור אס שירותי כח אדם (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-073584-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל
צוקר ,מרח' השחם  ,14קומה  ,6פתח תקוה ,טל' ,03-6899207
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.10.2014
בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל צוקר ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

מגן איתן  -ייזום וניהול פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-365451-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רו"ח דניאל עשור ,מרח' ביאליק  ,164רמת גן ,טל' ,03-6103434
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 .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.10.2014
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל עשור ,רו"ח ,מפרק

ב.ש .יעל יזמות עילית לבניה בע"מ
(ח"פ )51-493961-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נחמיה בן–שלמה ,מרח' שי עגנון  ,32/6נהריה ,טל' ,050-9790018
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 .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.10.2014
בשעה  ,13.00במשרדי מרכול שעלבים ,קיבוץ שעלבים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נחמיה בן–שלמה ,מפרק

ב.מ .שירותי לב נקיון בע"מ
(ח"פ )51-497488-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אלעד חן ,מרח' יוסף לוי  ,17קרית ביאליק ,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 .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.10.2014
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעד חן ,מפרק

אוהד אלוני ,עו"ד
(ח"פ )51-436149-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אוהד אלוני ,משד' פלי"ם  ,2חיפה ,טל'  ,04-8624030למפרק
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.10.2014
בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אוהד אלוני ,עו"ד ,מפרק

סייברסק איי.ג'י .בע"מ
(ח"פ )51-504980-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דורון כהן ,מרח' צלצלי שמע  ,7כרכור  ,3751107למפרק 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.10.2014
בשעה  ,11.00במשרדי שרון רביב ושות' ,רח' מנחם בגין ,11
רמת גן ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון כהן ,מפרק

אבי עזרי בע"מ
(ח"פ )51-317558-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איתי פרנג'י ,מגדל סונול ,קומה  ,21רח' מנחם בגין  ,52תל אביב,
טל'  ,054-7272421טל'  ,03-6039960למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.10.2014
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי פרנג'י ,עו"ד ,מפרק

מרפאת סיקורל בע"מ
(ח"פ )51-409823-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיא אופיר ,מרח' סירקין 15א ,גבעתיים ,טל'  ,03-5323650למפרק
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2014
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא אופיר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

זמניים מודרניים מערכות ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-354771-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד דרור דיין ,מרח' הזית  ,20בית דגן ,טל'  ,052-8577768למפרק
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,9.11.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור דיין ,עו"ד ,מפרק

די.די .עבודות גמר בע"מ
(ח"פ )51-329116-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגלית
דאדון ,מרח' שניר 23ב ,מעלות ,טל'  ,077-2015016למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.11.2014
בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סיגלית דאדון ,מפרקת

קצה הקרחון בע"מ
(ח"פ )51-381394-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גור רולניק ,מקיבוץ נען  ,7682900טל'  ,052-2933170למפרק
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.12.2014
בשעה  ,20.00אצל המפרק ,במועדון של קיבוץ נען ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גור רולניק ,מפרק

פינסון א.ל .ניהול והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-264713-2
(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  ,23.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן גפני ,אצל עו"ד
חיים גבעתי ,רח' דיזנגוף  ,10תל 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.
אילן גפני ,עו"ד ,מפרק

דקלה  -שרותי משכורות וחשבונאות בע"מ
(ח"פ )51-094190-9
(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  ,30.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דבורה רוזנברג ,מרח' השדה ,5
רמת השרון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו ,אל רו"ח רובי רוזנברג ,רח' החשמונאים  ,117תל אביב .61203
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דבורה רוזנברג ,מפרקת
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מ.מ.ת.נ .בע"מ

א.ש .כספים בע"מ

(ח"פ )51-341609-9

(ח"פ )51-077425-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,30.3.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל בלוך ,מרח'
המצביאים  ,38תל אביב  ,6993527למפרק החברה.

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  ,14.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אליעזר פלד ,מרח'
נירים  ,3תל אביב  ,67060למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  10ימים 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.

יובל בלוך ,מפרק

אליעזר פלד ,רו"ח ,מפרק

אור מגן לבטיחות בע"מ

ק .ספכו יעוץ בע"מ

(ח"פ )51-419742-5

(ח"פ )51-420738-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,12.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף פורתי ,מרח' דפנה ,6
ת"ד  ,1166רמת ישי  ,30095טל'  ,052-5888110למפרק החברה.

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  ,15.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי לוי ,מרח' לשם ,7
פתח תקוה ,ת"ד  ,7403למפרק 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  30ימים 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.

יוסף פורתי ,מפרק

רועי לוי ,עו"ד ,מפרק

ספגטים מ.ו .הרצליה בע"מ

דב טק האב בע"מ

(ח"פ )51-381466-5

(ח"פ )51-483889-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,5.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מישל וקנין ,מרח' מרבד
הקסמים  ,19הרצליה ,למפרק החברה.

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  ,22.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד יצחק וייסמן ,מרח'
שביל החלב  ,9דירה  ,4תל אביב ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת :מלון לב הרצליה בע"מ ,רח' רמת ים  ,93הרצליה .46851

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.

מישל וקנין ,מפרק

גד יצחק וייסמן ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

סטפ אין בע"מ

ע.ר.כ .לסטודנטים  -החברה הכלכלית של אגודת
הסטודנטים של מדרשת רופין בע"מ

(ח"פ )51-366571-1
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-463240-5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

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  ,26.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי תורג'מן ,מרח'
דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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.
שלומי תורג'מן ,עו"ד ,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  ,5.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דני קוליאס ,מרח'
ברדיצ'בסקי  ,31גבעתיים ,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.
דני קוליאס ,עו"ד ,מפרק

תשלוז פיננסים בע"מ

קסל וגולדי יהלומים בע"מ

(ח"פ )51-373166-1

(ח"פ )51-438829-7

(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  ,2.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בריג'יט תשובה ,מרח'
גיבורי ישראל  ,7נתניה ,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.

(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  ,8.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים ניר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,3רמת 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.

בריג'יט תשובה ,עו"ד ,מפרקת

חיים ניר ,עו"ד ,מפרק

תשע נשמות בע"מ

מובייל טריינר

(ח"פ )51-469297-9

(ח"פ )51-423553-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,2.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז חגאג ,אצל עו"ד גל בלקין,
רח' אחוזה  ,105רעננה ,למפרק החברה.

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  ,9.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי חיינר ,מרח' דרך
הראשונים ,ת"ד  ,536חגלה  ,3888000למפרק 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  30ימים 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.

רג חגאג ,מפרק

רועי חיינר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

6525

די.אי.פי תעשיות פלסטיק בע"מ

סורום בע"מ

(ח"פ )51-441819-3

(ח"פ )51-075597-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,9.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר גליס ,מרח' רב אשי ,8
ירושלים  ,9330906למפרק החברה.

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  ,12.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון שיין ,מרח'
החושלים  ,6הרצליה 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.

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.

יאיר גליס ,מפרק

אלון שיין ,עו"ד ,מפרק

ג'י טי סי יועצי נסיעות לחברות גלובליות בע"מ
(ח"פ )51-350001-7
(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  ,9.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל שפרירי ,מרח'
הפרחים  ,3טבריה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

רון-ליאל אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-264888-2
(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  ,12.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם אקרמן ,מרח' לוטם ,9
כוכב יאיר  ,44864למפרק 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

גיל שפרירי ,עו"ד ,מפרק

קרן שמש אנרגיה סולארית בע"מ
(ח"פ )51-445488-3
(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  ,10.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יריב קסנר ,מרח' שאול
המלך  ,8תל 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.

בא כוח החברה

שוברי קניה לכל בע"מ
(ח"פ )51-070201-2
(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  ,12.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיקי (מרק) היבנר ,מרח' דרך
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 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.

יריב קסנר ,עו"ד ,מפרק

מיקי היבנר ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

אדם בוכמן בע"מ

מוצרי יער ירוק בע"מ

(ח"פ )51-251289-8

(ח"פ )51-246794-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,13.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדם בוכמן ,מרח' דולב ,518
בית אריה  ,7194700למפרק החברה.

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  ,15.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרה דיין ינאי ,מרח'
דרך השרון  ,6בית יצחק  ,42920למפרקת 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 המפרקת 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.

אדם בוכמן ,מפרק

שרה דיין-ינאי ,עו"ד ,מפרקת

לפת בע"מ

א.ש.ד .עץ בע"מ

(ח"פ )51-000585-3

(ח"פ )51-267433-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,13.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל ליברובסקי,
מרח' אבן גבירול  ,76תל אביב  ,6416204למפרק החברה.

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  ,15.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל דהן ,מרח' בורוכוב ,52
קרית אתא ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים 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.

ישראל ליברובסקי ,עו"ד ,מפרק

דניאל דהן ,מפרק

חלקה  126בגוש  8269בע"מ

פפריקה פיישן בע"מ

(ח"פ )51-015600-3

(ח"פ )51-442709-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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  ,15.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל דנוס ,מרח' לוי אשכול
57א ,תל אביב ו/או אליהו ליבלינג ,מרח' שטרכמן  ,5רמת אפעל
ו/או אברהם דודזון ,מרח' רמז  ,5/2נתניה ,למפרקי החברה.

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  ,16.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר אפרים אליגולא,
מרח' דרך מנחם בגין  ,11רמת גן ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם דודזון אליהו ליבלינג מיכל דנוס
מפרקים

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

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.
ד"ר אפרים אליגולא ,עו"ד ,מפרק

6527

ג.א.י.א .בניה ופתוח בע"מ

און קליבר בע"מ

(ח"פ )51-450383-8

(ח"פ )51-406535-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,16.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבי אומסי ,מרח'
הרצל  ,76חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.8.2014בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין
טולצ'ינסקי ,שטרן ,מרציאנו ,כהן ,לויצקי ושות' ,רח' קרן היסוד ,38
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

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.
אבי אומסי ,רו"ח ,מפרק

שלח מערכות חינוך בע"מ
(ח"פ )51-365968-0
(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  ,16.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חגי גולדברג ,מרח'
כנפי נשרים  ,68טל'  ,02-6547662ירושלים ,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 גולדברג ,רו"ח ,מפרק

עופר דולינסקי ,עו"ד ,מפרק

אוניסון בע"מ
(ח"פ )51-130159-0
(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  ,16.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי כץ ,אצל משרד
רוטנשטרייך-גיצלטר ,עורכי דין ,רח' אבן גבירול  ,25תל 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.
רועי כץ ,עו"ד ,מפרק

נפתלי ורבקה שני ( )1997בע"מ

און קליבר בע"מ

(ח"פ )51-257405-4

(ח"פ )51-406535-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,16.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר דולינסקי ,מרח'
קרן היסוד  ,38ירושלים ,למפרק החברה.

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  ,16.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי כץ ,אצל משרד
רוטנשטרייך-גיצלטר ,עורכי דין ,רח' אבן גבירול  ,25תל 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.

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.

עופר דולינסקי ,עו"ד ,מפרק
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רועי כץ ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

נפתלי שני ( )1998בע"מ

הדר תשובה אחזקות ( )1999בע"מ

(ח"פ )51-268624-7

(ח"פ )51-275870-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,16.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי כץ ,אצל משרד
רוטנשטרייך-גיצלטר ,עורכי דין ,רח' אבן גבירול  ,25תל אביב,
למפרק החברה.

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  ,17.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמוס טיין ,מרח' משה
דיין  ,22/28יהוד  ,5645011למפרק 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.
רועי כץ ,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.
עמוס טיין ,עו"ד ,מפרק

פורסטק אחזקות ( )1999בע"מ

הורקניה ( )1991בע"מ

(ח"פ )51-279980-0

(ח"פ )51-157754-6

(בפירוק מרצון)

(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  ,16.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מישל סמואל ,מרח'
רד"ק  ,32ירושלים ,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.

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  ,17.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמוס טיין ,מרח' משה
דיין  ,22/28יהוד  ,5645011למפרק 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.
עמוס טיין ,עו"ד ,מפרק

מישל סמואל ,רו"ח ,מפרק

מרילו השקעות ( )1991בע"מ
(ח"פ )51-157753-8
(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  ,16.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מישל סמואל ,מרח'
רד"ק  ,32ירושלים ,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.
מישל סמואל ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

פאקג' דיל -חבילת הפתרונות הכוללת בע"מ
(ח"פ )51-267340-1
(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  ,17.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהורם דהן ,מרח' יצחק רבין ,22
קרית אונו ,טל'  ,03-5631330למפרק 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.
יהורם דהן ,מפרק
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יבין אחזקות  7בע"מ

פרוזקט פרוסס בע"מ

(ח"פ )51-259580-2

(ח"פ )51-235116-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,17.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוספה יבין ,מרח' הרצל
רוזנבלום  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.

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  ,18.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי עשת ,מרח' האגוז ,5
תיבה מס'  ,65מושב בני ציון  ,60910למפרק 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.

יוספה יבין ,עו"ד ,מפרקת

צבי עשת ,מפרק

אימג'ין אסטרטגיה בע"מ

דודא פרוייקטים בע"מ

(ח"פ )51-473557-0

(ח"פ )51-363413-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,17.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי בר ,מרח' הציפורן 3ב,
נתניה ,טל'  ,03-6033345למפרק החברה.

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  ,19.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר סדן ,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  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למשרדו של בא כוח מפרק החברה ,עו"ד גיל גרון,
רח' בצלאל  ,3רמת גן .52521

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.

אבי בר ,מפרק

עופר סדן ,מפרק

ישטאר בע"מ

ניצני בר חב' לבנין והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-138424-0

(ח"פ )51-185792-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,18.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל גולן ,מרח' לוחמי
הגטאות  ,9רמת השרון ,למפרקת החברה.

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  ,19.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור סיגון ,מרח'
הנחושת  ,10תל 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  14ימים 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.

רחל גולן ,מפרקת

ליאור סיגון ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

הליוריס סולר סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-434704-6
(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  ,22.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי יתיר ,מרח' הרצפלד ,39
קרית אונו  ,55560למפרק 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.
יוסי יתיר ,מפרק

דאבל פס ספורט בע"מ

תתכנס ביום  ,13.8.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,מת"ד  ,213חד
נס ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
תומר יחזקאל ,מפרק

יקבי רמות הגליל בע"מ
(ח"פ )51-246880-2
(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  ,20.8.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,מגדל
החשמונאים רח' החשמונאים  ,100תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'אנה קמליאן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-458026-5
(בפירוק מרצון)

מרמנת אירגון וניהול פרויקטים בינ"ל ( )2002בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-331242-1

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  ,23.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב דרי ,מרח' הרברט
סמואל  ,59חדרה ,טל'  ,04-6248402למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

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.
יניב דרי ,עו"ד ,מפרק

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  ,21.8.2014בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' המלאכה
 ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים הופמן ,מפרק

עוזי שי בע"מ

רמי שר-ישראל ,חברת עורכי דין

(ח"פ )51-364649-7

(ח"פ )51-430198-5

(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  ,24.8.2014בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' בן צבי
 ,24גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון פירסט ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.8.2014בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' ז'בוטינסקי
 ,155רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי שר-ישראל ,עו"ד ,מפרק

המקום שלנו בע"מ
(ח"פ )51-215212-5
(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

ילקוט הפרסומים  ,6829ד' בתמוז התשע"ד2.7.2014 ,

טרגט מכלול בע"מ
(ח"פ )51-236619-6
(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

6531

תתכנס ביום  ,24.8.2014בשעה  ,10.00במשרדי רואי חשבון גסר -
רשפי ושות' ,רח' אחוזה  ,142רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן גוטסמן ,מפרק

רון חדל להיות שותף מוגבל בשותפות המוגבלת והסב את כל
זכויותיו בשותפות המוגבלת לקלי  -ניהול הסדרים פנסיוניים,
סוכנות לביטוח בע"מ ,מס' חברה  ,51-047087-5מדרך מנחם
בגין  ,52תל אביב  ,67137כאמור בהסכם בין הצדדים.
רן קלי
מנחם קלי
מורשי חתימה בשותפות

ווטרשיר בע"מ

בית הכנסת דחסידי גור ,שדרות נורדאו  ,65תל אביב

(ח"פ )51-396294-4

הודעה על כינוס אסיפת נושים

(ע"ר )58-016333-5

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.7.2014בשעה  ,14.00במשרד עו"ד טל
מייק ,רח' סוקולוב  ,12ת"ד  ,5805הרצליה .46497

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ,הגשת דוח מלא על
מצב עסקיה של החברה ,הצעת מפרק לחברה וכן ועדת ביקורת.
כל נושה שיש לו תביעות חוב נגד החברה ,יגיש תביעותיו
בצירוף הוכחותיו ,למען הנ"ל עד  24שעות לפני מועד האסיפה.
טל מייק ,עו"ד
בא כוח החברה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,23.4.2014התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד מיכל רוזנבוים ,מרח' היצירה  ,3רמת גן,
למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
מיכל רוזנבוים ,עו"ד ,מפרקת

חלקה  220בגוש  6213בע"מ

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי

(ח"פ )51-021589-0

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 1202/05

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרקות

שם החייב :שלמה סטובצקי.

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.2.2014התקבלה החלטה
לבטל את הליך הפירוק מרצון ומינוי מפרקים של החברה מיום
 ;8.8.2004החברה תחזור לפעילות.
מינוי המפרקות אמירה אדר ועדנה פריס מבוטל ,וכל
סמכות שקנו מעצם המינוי ,הוסרה.

שם הנאמן ומענו :עו"ד דוד דוד ,מרח' הרצל  ,53נתניה .4239021
ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמן לנכסי
החייב ,בדבר חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייב
שהגישו תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.
סוג הדיבידנד :רגיל.
אחוז הדיבידנד :כ–.15%

החברה תגיש דוח שנתי עדכני לרשם החברות.
אמירה אדר ,דירקטורית

יפת רישומים בע"מ
(ח"פ )51-012578-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי ביום  30.3.2014התקבלה החלטה מיוחדת
של החברה לבטל את החלטתה הקודמת על פירוק מרצון,
להפסיק את הליכי הפירוק ולבטל את מינויה של עו"ד ליוי
גוראל אפל ,מרח' יהודה הלוי  ,63תל אביב ,למפרקת החברה.

הדיבידנד יחולק לאחר חלוף  45ימים מיום פרסום הודעה
זו ובכפוף לכל דין.
לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייב כל
זכות לקבל דיבידנד או סכומי כסף שהם מהחייב או מהנאמן
במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל.
דוד דוד ,עו"ד ,נאמן
____________

תיקוני טעויות
.1

כל סמכות שהוקנתה למפרקת מעצם מינויה ,הוסרה.
ליוי גוראל אפל ,עו"ד ,מפרקת

(חמ -3-171ה)1

קלי בריאות סוכנות לביטוח פנסיוני ()2009

.2

(ש"מ )55-023480-1

הודעה בדבר שינויים בשותפות המוגבלת
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום  ,29.5.2014ניר
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