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ביטול מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של
משרד התרבות והספורט במוסדות ציבור

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
אוצלת למנהל האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים ולראש
המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות במשרד הבריאות את
סמכותי לפי סעיף (5ג) לחוק הספורט ,התשמ"ח.21988-
י"א בתשרי התשע"ה ( 5באוקטובר )2014
(חמ -3-17ה)1
יעל גרמן
שרת הבריאות
 1ס"ח התשנ"ב ,עמ' .214
 2ס"ח התשמ"ח ,עמ' .122

.1

סעיף  105למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה
במוסדות ציבור (פנימיות לספורטאים צעירים ,מחוננים
בספורט) - 2בטל;

.2

הודעה על מינוי רופא ממשלתי

סעיף  107למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה
במוסדות ציבור (מחקרים בחינוך גופני וספורט) - 3בטל;

.3

סעיף  119למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה
במוסדות ציבור (עידוד ספורטאי הישג) - 4בטל;

.4

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך
התרבות והספורט במוסדות ציבור (תמיכה בפעולות
5
שיטור לתחרויות ספורט של התאחדות או איגוד ספורט)
 -בטלים.

לפי פקודת בריאות העם1940 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א לפקודת בריאות העם,
 ,11940אני ממנה את מנהל האגף לרישוי מוסדות ומכשירים
רפואיים ואת ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
במשרד הבריאות לרופא ממשלתי לעניין הסעיף האמור.
ההודעה על מינוי ,2תתוקן לפי זה.
מינוי רופא ממשלתי שהודעה עליו פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3957התשנ"ב ,עמ'  - 1275בטל.
י"א בתשרי התשע"ה ( 5באוקטובר )2014
(חמ -3-613ה)3
יעל גרמן
שרת הבריאות
 1ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשל"ג ,עמ' .232
 2י"פ התשל"ח ,עמ' .2293

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות
בקופות חולים המפעילות תכנית לקידום בריאות
ורפואה מונעת
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה,11985-
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסם בזה
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות בקופות
2
חולים המפעילות תכנית לקידום בריאות ורפואה מונעת
(להלן  -המבחנים העיקריים) כמפורט להלן:

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה, 1985-
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסם בזה
ביטול מבחנים לחלוקת כספים לצורת תמיכה של משרד
התרבות והספורט במוסדות ציבור ,כמפורט להלן:
1

כ"ו בתשרי התשע"ה ( 20באוקטובר )2014
(חמ )3-1888
()803-04-2009-000037
לימור לבנת
שרת התרבות והספורט
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;600התשנ"ב ,עמ' .34
 2י"פ התשנ"ב ,עמ'  4687ועמ' .4767
 3י"פ התשנ"ב ,עמ'  4687ועמ' .4768
 4י"פ התשנ"ב ,עמ'  4687ועמ' .4777
 5י"פ התשס"ד ,עמ' .1260

מינוי חברים לוועדת המחירים
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי (3א)( )2לחוק פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,אני ממנה לחברי
ועדת המחירים כל אחד מהמפורטים להלן ,לעניין הנושאים
לצד שמם:
שם המוסמך

תקנה תקציבית 24200317
תיקון סעיף 9
 .1בסעיף  9למבחנים העיקריים ,במקום "עד יום כ"ח בטבת
התשע"ד ( 31בדצמבר  ")2013יבוא "עד יום ט' בטבת
התשע"ה ( 31בדצמבר .")2014
תחילה
 .2תחילתו של תיקון זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר
.)2014
י"ז באב התשע"ד ( 13באוגוסט )2014
(חמ )3-1888
()803-35-2014-000094
יעל גרמן
שרת הבריאות
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .3820

438

הנושא

גלית פלצור,
2
המפקחת על המחירים

לעניין כל מצרך או שירות הנמצא
בתחום סמכות המשרד להגנת
הסביבה

עינת ברונשטיין

לעניין מחירי איסוף טיפול והטמנה
של פסולת מעורבת

רומי אבן דנן

לעניין מחירי איסוף טיפול והטמנה
של פסולת חומרים מסוכנים

מינוי קודם של עובדי המשרד להגנת הסביבה לוועדת
המחירים  -בטל.
1
2

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
י"פ התשע"ג ,עמ' .795

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנים משמשים
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.
ט"ז באלול התשע"ד ( 11בספטמבר )2014
(חמ )3-2715
דוד לפלר
המנהל הכללי של
המשרד להגנת הסביבה

במועצה המקומית כפר שמריהו (להלן  -המועצה) ,אשר
השתתף בקורס הכשרה למפקחי בעלי חיים  -לוכדי כלבים
וחתולים ,הכולל מטווח ירי עם תעודה כחוק ,וקיבל הכשרה
למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות
העבירות המינהליות (קנס  -כלבת ופיקוח על כלבים),
התשס"ז ,22007-למפקח בתחום המועצה.
י"א באב התשע"ד ( 7באוגוסט )2014
(חמ )3-1923
דרור אלוני
ראש המועצה המקומית כפר שמריהו
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעה על מינוי מפקח במועצה המקומית קדימה-צורן
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1986-
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו ,11986-לאחר שהוכשר כדין ,מונה בידי
יצחק גולברי ,ראש המועצה המקומית הקודם ,ביום כ"ה
בטבת התשע"ג ( 7בינואר  ,)2013עובד המועצה המקומית
קדימה-צורן ,איציק אייזמן ,למפקח לגבי העבירות המינהליות
המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת
ופיקוח על כלבים) ,התשס"ג ,22007-בתחום המועצה המקומית
קדימה-צורן.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש
בתפקידו.
ה' באלול התשע"ד ( 31באוגוסט )2014
(חמ )3-1923
שביט מס
ראש המועצה המקומית קדימה-צורן
1
2

ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
ק"ת התשס"ד ,עמ' .1126

מינוי מפקח בנושא כלבת ופיקוח על כלבים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את עובד המועצה
האזורית בני שמעון (להלן  -המועצה) ,יאיר גולדין ,למפקח
לפי החוק בתחום המועצה ,לאחר שקיבל הכשרה למילוי
תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות
העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים),
התשס"ז.22007-

2

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'
 - 40167 ,40163 ,40159 ,40158אילת - 60143 ,60140 ,ים תיכון,
הוצגו ביום י"ג בתשרי התשע"ה ( 7באוקטובר  )2014למשך 30
ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום,
קריית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בלשכת הממונה על
מחוז הדרום ,משרד הפנים ,רח' התקווה  ,4באר שבע ובעיריית
אילת.
י"ג בתשרי התשע"ה ( 7באוקטובר )2014
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

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'
ש/1106/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5831התשס"ח ,עמ'  ,3906מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור (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.

.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

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש
בתפקידו כמפקח במועצה.
י"ב בתשרי התשע"ה ( 6באוקטובר )2014
(חמ )3-1923
סיגל מורן
ראש המועצה האזורית בני שמעון
1
2

ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעה בדבר מינוי מפקח בנושא כלבת ופיקוח על כלבים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע כי בתוקף הסמכות בסעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו ,11985-מיניתי את מתן בר–גיורא ,עובד
1

ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 בפרדס–חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10102
ח"ח  ,213 ,208 ,188 ,187 ,185 ,104ששטחה כ– 680מ"ר.

ו' בתשרי התשע"ד ( 30בספטמבר )2014
(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת/
במ8/1255/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4075התשנ"ג ,עמ'  ,1229מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של שב"צ.

.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 ,31964-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 בפתח תקוה ,רח' הקרן ,גוש  ,6321חלקה
 122בשלמות (לשעבר ח"ח  )1בשטח של  1,592מ"ר;
הייעוד :שב"צ.

כ"ו באלול התשע"ד ( 20בספטמבר )2014
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3
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איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

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' משמ,86/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3573התשמ"ח ,עמ'  ,2916מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות (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.
 .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 ,31964-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 בשורקות ,המזוהה כ -
גוש  ,5460חלקה  ;27גוש  ,5462חלקות  ;55 ,53-50 ,33גוש
 ,5463חלקות  ;39 ,29 ,25גוש  ,5461חלקה  ;35הייעוד :דרך;
גוש  ,5463חלקות  ;43 ,42 ,40 ,28הייעוד :בנייני ציבור;
גושים לשעבר  ,2216 ,2213חלקי גושים ,2212-2210 ,2207
.2222 ,2217 ,2215 ,2214
ו' בתשרי התשע"ה ( 30בספטמבר )2014
(חמ )3-2
ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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' ג19636/
(להלן  -התכנית) שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,6542התשע"ג ,עמ'  ,2579מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך של מבני ציבור ושביל ציבורי.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

.2

.3

.4

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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.
תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכרמיאל -
מגרש לפי
תב"ע
413

שטח המגרש
(מ"ר) בקירוב
800

המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 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 ,31964-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 -

גושים וחלקות
גוש  19044ח"ח 31

415

1,200

גוש  19044ח"ח 50

417

5,000

גוש  19044ח"ח 50

418

800

גוש  19044ח"ח 50

421

1,000

גוש  19044ח"ח 31

422

1,200

גוש  19044ח"ח 50

423

1,200

גוש  19044ח"ח 50

424

2,000

גוש  19044ח"ח 50

433

800

גוש  19044ח"ח 50

442

1,200

גוש  19044ח"ח 50

452

1,200

גוש  19044ח"ח 50

460

1,000

גוש  19044ח"ח 50

461

2,200

גוש  19068ח"ח 55

462

9,200

גוש  19068ח"ח 116

463

8,800

גוש  19068ח"ח 69

חטיבת קרקע באשדוד ,תוספת לדרך בריבירה הדרומית -
גוש  ,2003חלקי חלקות  ,49 ,40בשטח של  1,199מ"ר ,מגרש
 300לפי תב"ע; הייעוד :דרך.
ט"ו באלול התשע"ד ( 10בספטמבר )2014
(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
 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' תממ,153/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3093
התשמ"ד ,עמ'  ,3227מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו ,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  ,6829התשע"ד ,עמ'  ,6497תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית אונו מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"ח בתשרי התשע"ה ( 12באוקטובר )2014
(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל

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'
 ,140/03/3שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6842התשע"ד ,עמ'  ,6898מוסרת בזה הוועדה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

גבריאל כנפו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד

חטיבת קרקע בקרית אונו ,גוש  ,6493חלק מחלקה ,43
בשטח של  34מ"ר; הייעוד :דרך.
ז' בתשרי התשע"ה ( 1באוקטובר )2014
(חמ )3-4

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

ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :יקנעם עילית
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג28202 /
שם התכנית :הגדלת זכויות בנייה ,רח' הערבה ,71
יקנעם עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ג28202 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג3103 /
שינוי
ג18212 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יקנעם עילית רחוב :הערבה . 11
גושים וחלקות:
גוש 11022 :חלקות במלואן.33 :
גוש 11022 :חלקי חלקות.22 :
קואורדינטה X: 209250
קואורדינטה Y: 728425
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה בגוש  ,11022חלקה 33
ביקנעם עלית.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטחי שירות מתחת למפלס כניסה.
שינוי קו בניין.
שינוי גובה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 80/80/2810ובילקוט הפרסומים  ,2113התשעד ,עמוד
 ,0314בתאריך .28/83/2810
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית
 1133883טלפון .80-2380333 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,צאלים  1יקנעם
עילית  28242טלפון ,80-4342843 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נהריה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג27221 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ,רח' העלייה  ,08נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה מופקדת תכנית מפורטת מס':
ג21221 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג18113 /
שינוי
ג2223 /
שינוי
ג /במ183 /
שינוי
תמא /30 /ב0 /
כפיפות
תמא /30 /ב3 /
כפיפות
תמא33 /
כפיפות
תממ4 /2 /
כפיפות
תמא13 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה רחוב :העליה . 38
קואורדינטה X: 208978
קואורדינטה Y: 769026
גושים וחלקות:
גוש 10123 :חלקות במלואן.33 :
גוש 10123 :חלקי חלקות.21 :
מטרת התכנית:
התכנית מציעה הגדלת אחוזי הבנייה ,הגדלת צפיפות,
הגדלת מס' הקומות.
התכנית היא תשתית תכנונית להקמת פרוייקט מגורים
יוקרתי עם דירות מרווחות ומרפסות גדולות.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה לשטחי שירות ולשטחים עיקריים,
הגדלת צפיפות ,תוספת קומה ,הגדלת גובה והקטנת
קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה טלפון:
80-4014021
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נהריה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג27300 /
שם התכנית :הגדלת זכויות בנייה ברח' ויצמן ,721
נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג21333 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג4800 /
שינוי
ג /במ10 /
שינוי
תמא33 /
כפיפות
גנ10334 /
כפיפות
תממ4 /2 /
כפיפות
תמא /30 /ב0 /
כפיפות
תמא13 /
אישור ע"פ תמ"מ
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה רחוב :ויצמן . 120
גושים וחלקות:
גוש 10130 :חלקי חלקות.22 - 21 ,12 ,4 :
קואורדינטה X: 208800
קואורדינטה Y: 766825
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה בקומה  0בשלושת הבנינים.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ,ביטול קורות חיבור בין הבניינים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/83/2810ובילקוט הפרסומים  ,2083התשעד ,עמוד
 ,3304בתאריך .10/83/2810
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית
 1133883טלפון .80-2380333 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה טלפון80- :
 ,4014021וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
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שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נצרת עילית
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג28012 /
שם התכנית :הסדרת ייעודי קרקע ודרך גישה
לשכונת הכרמים ,נצרת עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג28012 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג0204 /
שינוי
ג3831 /
שינוי
תמא /30 /ב3 /
כפיפות
תמא /30 /ב0 /
כפיפות
ג1414 /
כפיפות
ג12213 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נצרת עילית .
קואורדינטה X: 230050
קואורדינטה Y: 735100
גושים וחלקות:
גוש 11321 :חלקי חלקות.02 ,30 ,13 :
מטרת התכנית:
הסדרת ייעודי הקרקע ודרך גישה לשכונת הכרמים -
נצרת עילית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד ממגורים ב' לדרך מוצעת לפי תוואי דרך
קיימת בפועל וכן לחנית רכב.
 .2שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ב' וממבני ציבור
למגורים ודרך.
 .3הגדרת זכויות בנייה ,הוראות בינוי ותנאים להיתר
בנייה בהתאם.
 .0שינוי קו בניין במגרש למבני ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
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מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית ,גלבוע 12
נצרת עילית  11888טלפון80-2010020 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נצרת עילית
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :ג28023 /
שם התכנית :קרית הממשלה -נצרת עלית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג28323 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
נע /מק /ג1 /0014 /
שינוי
ג0014 /
שינוי
תממ4 /2 /
כפיפות
ג0401 /
כפיפות
תמא33 /
כפיפות
תמא /30 /ב3 /
כפיפות
תמא3 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נצרת עילית .
גושים וחלקות:
גוש 12334 :חלקות במלואן.2 :
גוש 12334 :חלקי חלקות.11 - 12 ,4 ,1 ,3 ,3 :
גוש 12232 :חלקי חלקות.28 :
קואורדינטה X: 229339
קואורדינטה Y: 734068
מטרת התכנית:
הסדרת ייעודי קרקע והגדלת אחוזי בנייה בקרית
הממשלה נצרת עלית.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי קרקע מ-
מבנים ומוסדות למינהל ציבורי.
חניה ציבורית  -שטח ציבורי פתוח.
שטח ציבורי פתוח עם הנחיות מיוחדות.
ל :שטח ציבורי פתוח ומבנים ומוסדות ציבור.
שטח ציבורי פתוח.
שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי
הוספת זכויות בנייה.
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קביעת שימושים.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
קביעת זכויות הנאה למעבר רכב לטובת מגרש .281
הקלה בקו בנין  38מ' (במקום  188מ') מציר דרך
ראשית צס'  3( 13מ' משפת הדרך) עבור ייעוד מבנים
ומוסדות ציבור ושטחים ציבורים פתוחים.
קביעת שלבים.
הקלה בקו בנין  22 -מ' (במקום  188מ') מציר דרך ראשית
מס'  1( 13מ' משפת הדרך) עבור ייעוד זיקת הנאה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/80/2810ובילקוט הפרסומים  ,2141התשעד ,עמוד
 ,3823בתאריך .20/80/2810
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית
 1133883טלפון .80-2380333 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית ,גלבוע  12נצרת
עילית  11888טלפון ,80-2010020 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :עכו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג70083 /
שם התכנית :ביטול חלק מדרך  03שינוי בקוי בנין,
הגדלת אחוזי בנייה ,עכו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו מופקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג14383 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג3230 /
שינוי
ג004 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עכו רחוב :הנדיב .
קואורדינטה X: 209225
קואורדינטה Y: 759750
גושים וחלקות:
גוש 10183 :חלקות במלואן.101 :
גוש 10183 :חלקי חלקות.232 ,124 :
מטרת התכנית:
הסדרת הבינוי הקיים בחלקה  101בגוש .10183
ביטול חלק מדרך מס' .33
הרחבת דרך מס' .30
הגדלת אחוזי בנייה.
שינוי בקווי הבניין.
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עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת הבינוי הקיים בחלקה  101בגוש .10183
ביטול חלק מדרך מס' .33
הרחבת דרך מס' .30
הגדלת אחוזי בנייה.
שינוי בקווי הבניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עכו ,ויצמן  33עכו טלפון:
80-4432110
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג27103 /
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות הבנייה
במגרש  ,70/2שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג21043 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1823 /
שינוי
ג14343 /
שינוי
ג4413 /
שינוי
ג4222 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם .
קואורדינטה X: 216410
קואורדינטה Y: 744850
גושים וחלקות:
גוש 18333 :חלקי חלקות.14 :
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מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכיות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה מ 48%( 128% -עיקרי38% ,
שירות) ל 133%( 103% -עיקרי 38% ,שרות).
שינוי קו בניין לפי תשריט.
הגדלת תכסית קרקע מ 08% -ל.38% -
העלאת מס' יח"ד מ 0 -ל.1 -
 .3הגדלת צפיפות ל 12 -יח"ד לדונם.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם
טלפון80-4382811 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג27178 /
שם התכנית :הגדלת תכסית קרקע ואחוזי בנייה,
הקטנת קווי בניין וגודל מגרש מינמאלי ,שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג21018 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג18321 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם רחוב :שפרעם . 33
התכנית בתחום שיפוט עיריית שפרעם בשכונת אלוסטאני
גושים וחלקות:
גוש 18223 :חלקי חלקות.30 :
קואורדינטה X: 215320
קואורדינטה Y: 746680
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מטרת התכנית:
הגדלת תכסית קרקע ואחוזי בנייה ,הקטנת קווי בניין
וגודל מגרש מינימאלי.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת תכסית קרקע מ 08% -ל 33% -ואחוזי בנייה מ-
 128%ל.131% -
הקטנת קווי בניין (לפי התשריט).
הקטנת גודל מגרש מינימאלי ל 088 -מ"ר במקום  038מ"ר.
הקטנת מס' יח"ד מ 3 -ל.2 -
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/83/2810ובילקוט הפרסומים  ,2081התשעד ,עמוד
 ,3382בתאריך .13/83/2810
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית
 1133883טלפון .80-2380333 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם טלפון:
 ,80-4382811וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגלבוע
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג70007 /
שם התכנית :הרחבת לולים מושב ברק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג14431 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תמא /30 /ב3 /
כפיפות
תממ4 /2 /
כפיפות
ג118342 /
כפיפות
תמא /30 /ב0 /
כפיפות
תמא /30 /ב3 /
כפיפות
תמא33 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ברק .
גושים וחלקות:
גוש 28128 :חלקי חלקות.4 ,1 ,3 :
קואורדינטה X: 226200
קואורדינטה Y: 715900
מטרת התכנית:
הסדרת מסגרת תכנונית למבנה משק של חוות לולים
קיימת
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ללא תכנון מפורט ליעוד מבני משק
קביעת זכויות והוראות בנייה
קביעת הוראות סביבתיות ,ניקוז ,בינוי ופיתוח
קביעת הוראות למתן היתר בנייה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 80/80/2810ובילקוט הפרסומים  ,2113התשעד ,עמוד
 ,0310בתאריך .28/83/2810
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית
 1133883טלפון .80-2380333 :וכן במשרדי :ועדה
עין חרוד (מאוחד)
מקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע,
טלפון ,80-2333231 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג28021 /
שם התכנית :שכונת מגורים דרומית
אום אלג'נם  08יח"ד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג28021 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1201 /
שינוי
ג1208 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שבלי אום אל גנם.
קואורדינטה X: 236800
קואורדינטה Y: 731200
גושים וחלקות:
גוש 11888 :חלקי חלקות.03 ,10 ,13 ,00 :
גוש 11880 :חלקות במלואן.0 - 3 :
גוש 11880 :חלקי חלקות.12 :
גוש 11120 :חלקי חלקות.112 - 111 ,183 :
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה במתחם תכנון לעתיד
והסדרת בנייה קימת.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח לתכנון בעתיד ליעודים של
מגורים ,דרכים ,שצ"פ ,ולשטחים פתוחים מבנים
ומוסדות לציבור.

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
כפר
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי,
תבור  13201טלפון80-2112333 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המרכזי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג27307 /
שם התכנית :הרחבה נקודתית באזור תעשייה ג'וליס
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג21301 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1083 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'וליס .
גושים וחלקות:
גוש 10008 :חלקות במלואן.111 :
גוש 10008 :חלקי חלקות.181 :
קואורדינטה X: 216300
קואורדינטה Y: 760400
מטרת התכנית:
הרחבה נקודתית באז"ת ג'וליס.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטח לתעשיה. התווית דרך חדשה. קביעת הוראות בנייה. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/80/2810ובילקוט הפרסומים  ,2141התשעד ,עמוד
 ,3822בתאריך .20/80/2810

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית
 1133883טלפון .80-2380333 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי ,עכו טלפון:
 ,80-4412221וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל התחתון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג27121 /
שם התכנית :הרחבת דרך קיימת ושינוי קווי בנין,
מצפה נטופה ()7 /72022
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג21121 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג /במ122 /
שינוי
ג12322 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מצפה נטופה רחוב :מצפה נטופה .
גושים וחלקות:
גוש 11304 :חלקות במלואן.03 :
גוש 11304 :חלקי חלקות.00 ,3 :
גוש 11338 :חלקי חלקות.38 ,20 :
קואורדינטה X: 236960
קואורדינטה Y: 745500
מטרת התכנית:
 .1הרחבת והתוית כבישים לצורך מתן אפשרות
לנגישות למגרשים פנימיים
 .2חלוקה למגרשים לצורך מימוש בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
התווית דרכים במתחם מגורים מאושר
הקטנת גודל מגרש מינמלי מ 238 -מ"ר ל 138 -מ"ר.
הגדלת תכסית מ 08% -ל.% 28 -
חלוקת מגרש ל 38 -מגרשים.
קביעת הוראות בנייה בתחום התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 84/82/2810ובילקוט הפרסומים  ,2111התשעד ,עמוד
 ,0012בתאריך .13/83/2810
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית
 1133883טלפון .80-2380333 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון ,טלפון:
 ,80-2220218וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
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ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il

התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג28002 /
שם התכנית :הסדרת מערכת דרכים בהתאם
למצב הקיים ,עין מאהל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג28432 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1284 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עין מאה'ל .
קואורדינטה X: 233360
קואורדינטה Y: 736540
גושים וחלקות:
גוש 12408 :חלקי חלקות.42 - 48 ,18 - 0 :
מטרת התכנית:
הסדרת מערכת דרכים בהתאם למצב הקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת דרך משולבת.
ביטול קטע מדרך להולכי רגל.
שינוי ייעוד מאיזור מגורים  -ב  -ומגורים מיוחד ומסחר
לדרך משולבת.
שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים ב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן 3
נצרת עילית  11888טלפון80-2020303 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג27801 /
שם התכנית :שכונת מגורים מזרחית ,משהד.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג21840 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג0300 /
שינוי
תמא33 /
כפיפות
תממ4 /2 /
כפיפות
ג10012 /
כפיפות
ג2003 /
כפיפות
תמא3 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :משהד.
השטח נמצא במדרון היורד לכפר כנא ,מצפון לתוואי
דרך  14המוצעת .השטח כלוא בין הישובים משהד וכפר
כנא ומשלים את הרצף הבנוי והמתוכנן של שני
הישובים.
קואורדינטה X: 231200
קואורדינטה Y: 737900
גושים וחלקות:
גוש 11018 :חלקות במלואן.31 ,32 ,31 - 20 ,22 :
גוש 11018 :חלקי חלקות,33 ,30 ,32 ,23 ,21 ,3 :
.00 ,00 ,34 ,30
גוש 11011 :חלקי חלקות.03 ,13 ,1 :
מטרת התכנית:
תכנון שכונת מגורים ברצף היישובי בין משהד לכפר
כנא עם דרכים ,שבילים ,שצ"פ ,וב"צ שכונתיים וכן
מגרשים למגורים ,וזוגות צעירים ,יחידות אירוח ,מסחר
ותיירות ,הצעת איחוד וחלוקה למגרשים והנחיות לבינוי
ופיתוח עקרוני.
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע חקלאית לייעודי קרקע שונים:
למגורים ,מסחר ,יחידות אירוח ,אכסון מלונאי ,דרכים
ושבילים ,בנייני ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים תוך
חיבור עם תכנית ג.0300 /
 .2קביעת תמהיל יח"ד בתחום התכנית.
 .3איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

 .0קביעת הנחיות ועקרונות בינוי לייעודי הקרקע
השונים ,למערכות התחבורה והתשתית בתכנית.
 .3העברת קו ביוב מאסף משכונת הר יונה בתחום התכנית.
 .2קביעת הנחיות לטיפול נופי לשטחים פתוחים בתכנית.
 .1הקלה בקו בנין של  8( 23מטר משפת הדרך) מציר
דרך ראשית מ ,14 -עבור שביל ופיתוח בתוך ייעוד
שצ"פ (לצורך פיתוח שטח למתקני הצללה ומשחק).
 .0הקלה בקו בניין של  23מטר ( 18מטר משפת הדרך)
מציר דרך אזורית מס'  130עבור ייעוד מסחר תיירות.
 .4הקלה בקו בניין של  28-38מטר ( 3-13מטר משפת
הדרך) מציר דרך אזורית מס'  ,130עבור ייעוד מגורים א'.
 .18אישור התחברות של דרך מקומית מוצעת מס' 12
לדרך אזורית מס' .130
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן 3
נצרת עילית  11888טלפון80-2020303 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' :ג27231 /
שם התכנית :תכנית מפורטת המהווה שינוי ייעוד
מגורים א' ליעוד מסחר ומשרדים ,ריינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג21230 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג3204 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ריינה .
קואורדינטה X: 229675
קואורדינטה Y: 736300

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

גושים וחלקות:
גוש 11322 :חלקי חלקות.21 :
מטרת התכנית:
הקמת בניין למסחר ומשרדים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי הוראות הבנייה בתחום התכנית ע"י הגדלת
אחוזי בנייה ,והגדלת מס' קומות.
 .2שינוי ייעוד ממגורים א' ליעוד מסחר ומשרדים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן 3
נצרת עילית  11888טלפון80-2020303 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג27300 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין
עבור בנייה קיימת ,יפיע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג21344 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג12231 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יפיע .
קואורדינטה X: 226200
קואורדינטה Y: 731550
גושים וחלקות:
גוש 12013 :חלקי חלקות.01 :
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מטרת התכנית:
הסדרת בנייה קיימת ונגישות לבעלי מוגבלויות.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי קווי בניין. הגדלת אחוזי בנייה. שינוי תכסית קרקע.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן 3
נצרת עילית  11888טלפון80-2020303 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג27171 /
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ,ריינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג21110 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג3381 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ריינה.
קואורדינטה X: 229500
קואורדינטה Y: 735700
גושים וחלקות:
גוש 11323 :חלקי חלקות.4 :
מטרת התכנית:
הרחבת אזור מגורים בדרום ריינה.
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי ל:
א .שטח למגורים ב'.
ב .שטח לדרך מוצעת.
ג .שטח ציבורי פתוח.
ד .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ה .קביעת זכויות והוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן 3
נצרת עילית  11888טלפון80-2020303 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג28001 /
שם התכנית :ביטול חלק מדרך להולכי רגל ,שינוי
תוואי ושינוי ייעוד למגורים ,עילוט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג28431 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1213 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עילוט .
גושים וחלקות:
גוש 11003 :חלקי חלקות.13 - 13 ,22 :
קואורדינטה X: 224650
קואורדינטה Y: 736225
מטרת התכנית:
ביטול תוואי דרך להולכי רגל בהתאם לבנייה קיימת בשטח.

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .1ביטול ושינוי חלקי בתוואי דרך להולכי רגל.
 .2שינוי ייעוד משביל הולכי רגל למגורים ב'.
 .3שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך משולבת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 38/80/2813ובילקוט הפרסומים  ,2222התשעד ,עמוד
 ,232בתאריך .12/84/2813
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית
 1133883טלפון .80-2380333 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  3נצרת
עילית  11888טלפון ,80-2020303 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג28018 /
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בנייה ,כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג28418 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג0300 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר כנא .
גושים וחלקות:
גוש 11342 :חלקי חלקות.20 :
קואורדינטה X: 232350
קואורדינטה Y: 738450
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת תכסית קרקע.
 .2הגדלת אחוזי בנייה.
 .3הגדלת גובה המבנה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/80/2810ובילקוט הפרסומים  ,2141התשעד ,עמוד
 ,3821בתאריך .20/80/2810
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית
 1133883טלפון .80-2380333 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  3נצרת

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

עילית  11888טלפון ,80-2020303 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג70107 /
שם התכנית :ביטול קטע דרך הרחבת צומת
ושינוי קווי בנין וגודל מגרש מינימלי עראבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס' :ג14141 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג0810 /
שינוי
ג2121 /
שינוי
ג12481 /
שינוי
תמא33 /
כפיפות
תממ4 /2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עראבה .
קואורדינטה X: 232225
קואורדינטה Y: 751000
גושים וחלקות:
גוש 14308 :חלקות במלואן.14 - 10 :
מטרת התכנית:
ביטול דרך ושינוי בהוראות וזכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
ביטול קטע דרך
הרחבה והסדרת צומת
שינוי בקווי בנין כמסומן בתשריט
קביעת גודל מגרש מנימלי  238מ"ר מקום  088מ"ר
הגדלת אחוזי בנייה ל 138% -במקום .100%
הגדלת תכסיס עד .38%
ביטול חזית מסחרית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
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ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל ,סח'נין ,טלפון:
80-2102108
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל ,סח'נין ,טלפון:
80-2102108
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג28110 /
שם התכנית :שינוי ייעוד למגורים ודרך משולבת ,סכנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג28113 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג /לג10 /82 /12831 /
שינוי
ג12831 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין .
קואורדינטה X: 229750
קואורדינטה Y: 751450
גושים וחלקות:
גוש 21111 :חלקות במלואן,180 ,183 ,44 ,43 ,32 ,33 :
.182
גוש 21111 :חלקי חלקות.180 - 181 :
מטרת התכנית:
איחוד זכויות במקרקעין שפוצלו בשני מגרשים קטנים
במסגרת תכנית ג.12831 /
עיקרי הוראות התכנית:
.1שינוי ייעוד למגורים ודרך משולבת וההיפך.
 .2שינוי ייעוד ממגורים לשצ"פ.
 .3איחוד וחלוקה ללא הסכמה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג27128 /
שם התכנית :נחלה מס'  ,720אלקוש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל מופקדת
תכנית מפורטת מס' :ג21128 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג12204 /
שינוי
ג4433 /
שינוי
ג14231 /
כפיפות
תממ4 /2 /
כפיפות
תמא33 /
כפיפות
תמא /30 /ב0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אלקוש .
קואורדינטה X: 230425
קואורדינטה Y: 770925
גושים וחלקות:
גוש 14180 :חלקי חלקות.31 ,2 :
מטרת התכנית:
הוספת שימושי פל"ח בנחלה מס'  120במושב אלקוש.
עיקרי הוראות התכנית:
שינויים בייעודי הקרקע התקפים בשטח:
מאזור מגורים (בהתאם לתכנית ג )12204 /למגוריםבישוב כפרי וקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
משטח ציבורי פתוח (בהתאם לתכנית ג)12204 /למגורים בישוב כפרי וקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
קביעת השימושים בייעודי קרקע.קביעת הוראות בנייה.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי

452

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה
הגליל ,מעונה טלפון80-4414234 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה נפתלי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :ג28077 /
שם התכנית :הסדרת ייעודי קרקע ב -ח' 771
והסדרת דרך גישה ,פקעין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ג28411 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג3232 /
שינוי
תממ4 /2 /
כפיפות
תמא /30 /ב0 /
כפיפות
ג12233 /
כפיפות
תמא33 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פקיעין (בוקייעה) .
גושים וחלקות:
גוש 14840 :חלקות במלואן.110 :
גוש 14840 :חלקי חלקות.114 - 110 :
גוש 14188 :חלקי חלקות.3 - 2 :
קואורדינטה X: 231625
קואורדינטה Y: 764325
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למסחר שכונתי והסדרת חריגות
בנייה לתחום דרך מאושרת והסדרת דרך גישה.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למסחר.קביעת שימושים ,הוראות וזכויות בנייה בייעוד מסחר.
הסדרת חריגות בנייה לתחום הדרך ע"י שינוי ייעודמדרך למגורים ב'.

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

הגדלת תכסית קרקע ל ,38% -הגדלת שטחי שירות מ-
 18%ל-מ  ,28%קביעת קווי בניין למגורים ולמסחר
כמסומן בתשריט.
הסדרת דרך גישה ע"י שינוי ייעוד ממגורים לדרך מוצעת.קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/83/2810ובילקוט הפרסומים  ,2081התשעד ,עמוד
 ,3311בתאריך .13/83/2810
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית
 1133883טלפון .80-2380333 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי ,האורנים 1
מעלות-תרשיחא  20432טלפון ,80-4410838 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :שפלת הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
ג27030 /
שם התכנית :שינוי קווי בנייה והגדלת אחוזי בנייה,
תמרה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  04לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1423כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל מופקדת תכנית מפורטת
מס' :ג21330 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג13132 /
שינוי
ג2430 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תמרה .
קואורדינטה X: 218350
קואורדינטה Y: 751525
גושים וחלקות:
גוש 10323 :חלקי חלקות.21 :
מטרת התכנית:
הסדרה סטטוטורית של זכויות הבנייה למבנה מגורים
קיים
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות ,שינוי קווי בנייה  ,הגדלת תכסית ,קביעת
גודל מגרש מינימלי  ,קביעת גודל מגרש מינימלי.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  188לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  28ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  24נצרת עילית 1133883
טלפון .80-2380333 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שפלת הגליל ,תמרה
 20438טלפון80-4020218 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1404 -
אורי אילן
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז צפון

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

,51-372194-4
והמבקש :יון גריגוריצה ,מס' דרכון מולדובי  ,A2571218ע"י
ב"כ עו"ד רחלי אוטמזגין ,מרח' יהודה הנשיא  ,34פתח תקוה ,טל'
 ,054-5562829פקס' .077-7089490
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.3.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.12.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.7.12.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רחלי אוטמזגין ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 14310-05-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

פר"ק 19640-06-14

ובעניין פירוק חברת א.ד.י.ב אלקור מיזוג אויר בע"מ ,ח"פ
 ,51-289674-7מדרך אבא הלל  ,3רמת גן ,5252202

ובעניין פירוק חברת אפיקים  613בע"מ ,ח"פ ,51-450424-0
מרח' נהר הירדן  ,12בית שמש ,99012

והמבקש :גאבר מיעאד ,ע"י ב"כ עו"ד עבד נאשף ,מרח'
בי"ס עמל  ,1ת"ד  ,676טייבה  ,40400טל'  ,050-7969472פקס'
.077-4180017

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

והמבקשים .1 :יחיא סוב לבן .2 .רמזי סוב לבן .3 .האני בקרי,
ע"י ב"כ עו"ד עלי קוואסמי ואח' ,מרח' אחמד שוקי  ,10ת"ד
 ,31048ירושלים  ,91048טל'  ,02-5400333פקס' .02-5400441
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.6.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.12.2014בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 18.00
ביום .30.10.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עלי קוואסמי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.26.11.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עבד נאשף ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 21528-07-14

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
פר"ק 10586-03-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חיש חן חברה לבניין בע"מ ,ח"פ
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.5.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.1.2015בשעה .8.30

ובעניין פירוק חברת רשת מרפאות התאומים בע"מ,
והמבקשת :רחל לנציאנו ,ע"י ב"כ עו"ד מיטל אורשלם ,מרח'
דרך מנחם בגין  ,82תל אביב.

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.7.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.12.2014בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,31.12.2014בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .10.12.2014

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.30ביום
.24.12.2014

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

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

מיטל אורשלם ,עו"ד
באת כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

טטיאנה דוקטורוביץ' ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 23900-08-14

פר"ק 14672-09-14

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

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

ובעניין פירוק חברת מאסטר סטיל בע"מ ,ח"פ ,51-324241-2

ובעניין פירוק חברת אידלסון  10בע"מ,

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ ממשרד חיים צדוק
ושות' ,עורכי דין ,מרח' לינקולן  ,20תל אביב  ,67134טל' 03-
 ,6254000פקס'  02-6254040ו/או ע"י ב"כ ממשרד גוטפריד וסרצוג
ושות' ,עורכי דין ,מרח' אבן גבירול  ,68תל אביב ,טל' ,03-6952525
פקס' .03-6916510
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.8.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.11.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .14.11.2014

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד איתן כהן ,מרח'
מצדה  ,9מגדל ב.ס.ר  ,3בני ברק.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,31.12.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .24.12.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איתן כהן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלי סבן ,עו"ד
גיא ירושלמי ,עו"ד
מנהלים מיוחדים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 15933-05-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 11358-09-14

ובעניין פירוק חברת פייברזון נטוורקס בע"מ ,ח"פ
,51-338240-8

ובעניין פירוק חברת ב .בר  -א .פז מהנדסים בע"מ ,ח"פ
 ,51-069597-6מרח' ברנר  ,5תל–אביב-יפו ,63826

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד יצחק אבירם
ואח' ,מרח' דרך אבא הלל סילבר  ,12רמת גן ,טל' ,03-6110505
פקס' .03-7522095

והמבקש :יעקב מנדלבלט ,ע"י ב"כ עו"ד פבל מורוז ,רישיון
מס'  ,18651ו/או ליליה שבשאי ו/או אלינה פוקס ו/או יוליה סניגיר
ו/או מיטל ואקנין-גולד ו/או טטיאנה דוקטורוביץ' ,מרח' סחרוב
 ,22ראשון לציון  ,75707טל'  ,03-9412222פקס' .03-9412202

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.5.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.12.2014בשעה .9.30

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

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,
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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 למפרק הזמני ,עו"ד יוסי משולם ,בכתובת :רח' רבי יוסי
 ,1בני ברק  ,5140520הודעה על רצונו זה ,באופן שתגיע לידיו
לא יאוחר משעה  17.00ביום .25.11.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המפרק הזמני,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יוסי משולם ,עו"ד
מפרק זמני

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.30ביום
.23.12.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טטיאנה דוקטורוביץ' ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 10388-09-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 5696-08-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רובל השקעות בע"מ ,ח"פ ,51-346973-4

ובעניין פירוק חברת גולברט  -ריפוי בים המלח בע"מ,
והמבקשים :טישלר דייץ ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד לילך אור,
מרח' אלעזר בן יאיר  ,26ערד .89112

והמבקשת :י.ר אחזקות ופיתוח בע"מ ,,ח"פ 51-081286-
 ,0ע"י ב"כ ממשרד עורכי דין נוימן סולומונוביץ' ושות' ,רח'
משכית  ,8הרצליה ,46766

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.12.2014בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.8.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,25.11.2014בשעה .10.30

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

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 למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .11.11.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רז פרלשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשת

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
לילך אור ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 55818-09-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מיומנות ריפוי בים המלח בע"מ,

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 29702-09-14

והמבקש :ליאוניד בספרוזבני ,ע"י ב"כ עו"ד לילך אור,
מרח' אלעזר בן יאיר  ,26ערד .89112

ובעניין פירוק חברת מאי ביטחון וניקיון ( )2008בע"מ ,ח"פ
 ,51-412091-4מרח' ברנר  ,5תל–אביב-יפו ,63826

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.12.2014בשעה .9.00

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

והמבקש :גנאדי גינזבורג ,ע"י ב"כ עו"ד פבל מורוז ,רישיון מס'
 ,18651ו/או ליליה שבשאי ו/או אלינה פוקס ו/או יוליה סניגיר
ו/או מיטל ואקנין-גולד ו/או טטיאנה דוקטורוביץ' ,מרח' סחרוב
 ,22ראשון לציון  ,75707טל'  ,03-9412222פקס' .03-9412202
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.12.2014בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
לילך אור ,עו"ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אימג'ין ווב ( )2008בע"מ
(ח"פ )51-417252-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.11.2014בשעה  ,11.00במשרדי זיסמן ,אהרוני,
גייר ושות' עורכי דין ,רח' רוטשילד  ,45-41תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
איתן צרפתי ,מפרק

א .שווקי קפה הגליל תעשיות ( )1996בע"מ
(ח"פ )51-233062-2
(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  ,30.11.2014בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח'
מיקוניס שמואל  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו אימברג ,עו"ד ,מפרק

אייל מחשבים טוניאן בע"מ

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שירי ויסקוס ,עו"ד ,מפרקת

ע.ע.ע .קרפ השקעות ( )1998בע"מ
(ח"פ )51-263250-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.12.2014בשעה  ,11.30במשרדי נאמן ,קינן
ושות' ,עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,154תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
תמר מעוז ,מפרקת

מנגו די.אף.סי הפקות אירועים בע"מ
(ח"פ )51-341924-2
(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  ,10.12.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' בלוך
 ,48תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-286427-3

איי סייל בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-347251-4

הודעה בדבר 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  ,1.12.2014בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח' קרן
היסוד  ,62קרית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

שירי ויסקוס ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.12.2014בשעה  ,10.30אצל המפרק ,רח' בלוך
 ,48תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

כמו פעם בע"מ
(ח"פ )51-408405-2

יהודה שוורץ-חברת עורכי דין

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-334924-1

הודעה בדבר 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  ,1.12.2014בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' קרן
היסוד  ,62קרית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.12.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' פל-ים ,5
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חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה שוורץ ,מפרק

ד"ר יצחק קוור
(ח"פ )51-335269-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.12.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' גולני
 ,22רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק קוור ,מפרק

נבו ישראל ( )2005בע"מ
(ח"פ )51-374393-0
(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  ,22.9.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב בגון ,מרח' המייסדים
 ,7מזכרת בתיה ,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.
יואב בגון ,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.
מיכאל סוכמן ,מפרק

מיכאלו אקספורט בע"מ
(ח"פ )51-381306-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.12.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,מושב
אודים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל סוכמן ,מפרק

אלמור נט בע"מ
(ח"פ )51-315330-4

דינמיק סטריאו מרקט (איילון) בע"מ
(ח"פ )51-169803-7

לה מיראז' מרכז נופש בינלאומי לנכים בע"מ
(ח"פ )51-221895-9

צפדיה אחזקות בע"מ

נבו ישראל ( )2005בע"מ

(ח"פ )51-332970-6

(ח"פ )51-374393-0
(בפירוק מרצון)

מגדל יאיר בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.12.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
המייסדים  ,7מזכרת בתיה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואב בגון ,מפרק

מיכאלו אקספורט בע"מ
(ח"פ )51-381306-3
(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
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.9.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל סוכמן ,ממושב
אודים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-119214-8
(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 החברות הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.9.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברות מרצון ולמנות את שלמה צפדיה ,מרח' פנקס
 ,62תל אביב ,למפרק החברות.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברות 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.
שלמה צפדיה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

אלמור נט בע"מ

רויאן השקעות בע"מ

(ח"פ )51-315330-4

(ח"פ )51-203103-0

דינמיק סטריאו מרקט (איילון) בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-169803-7

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לה מיראז' מרכז נופש בינלאומי לנכים בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29.12.2014בשעה  ,12.00אצל המפרק ,שד'
רוטשילד  ,45תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'ק סמית ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-221895-9

צפדיה אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-332970-6

מגדל יאיר בע"מ
(ח"פ )51-119214-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברות
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.12.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
פנקס  ,62תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.
שלמה צפדיה ,מפרק

דנגן בע"מ
(ח"פ )51-261684-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דלק אירופה הולדינגס בע"מ
(ח"פ )51-401253-3
(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
ובאסיפת נושים של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום
 ,13.10.2014התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את מיטל אביטל ,מרח' גיבורי ישראל  ,7נתניה,
למפרקת החברה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.12.2014
בשעה  ,10.00במשרד 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.12.2014בשעה  ,12.00אצל המפרק ,הגן
הטכנולוגי ,בניין  ,1מלחה ,ירושלים  ,96958לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אוטומט  21בע"מ

אלי אברך ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-397816-3

מיטל אביטל ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

גיגנט בע"מ
(ח"פ )51-464267-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.1.2015בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח'
ראול ולנברג  ,2רמת החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
בן קירשנבאום ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

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  ,23.9.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב
רזניק ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל'
 ,08-9477080למפרק 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 ,23.1.2015
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.
יואב רזניק ,מפרק

(ח"פ )51-306719-9
(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
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלברט בן פורת ,מרח' אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

בני אריאלי יועצים
(ח"פ )51-464139-8
(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  ,13.10.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני
אריאלי ,מרח' תדהר  ,3כפר סבא ,טל'  ,054-6007008למפרק
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 ,19.2.2015
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.
בני אריאלי ,מפרק

רום טק טכנולוגיות בנייה מתקדמות בע"מ
(ח"פ )51-338380-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,14.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את מאיה שליט ,מרח' השיטה 318א ,מושב שתילים  ,79280טל'
 ,050-3924770למפרקת 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 ,30.11.2014
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.
מאיה שליט ,מפרקת
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נאות כפר יונה בע"מ

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 ,1.12.2014
בשעה  ,13.00במשרדי 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.
אלברט בן פורת ,עו"ד ,מפרק

בי.איי.טי  -טכנולוגיות בינה עסקית בע"מ
(ח"פ )51-377465-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.9.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן
גביש ,מרח' גולומב  ,53כפר סבא ,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 ,15.12.2014
בשעה  ,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.
נתן גביש ,מפרק

שיש השלום בע"מ
(ח"פ )51-216597-8
(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

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום
לגזיאל ,מרח' שבזי  ,9נתניה ,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 ,15.12.2014
בשעה  ,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.
שלום לגזיאל ,מפרק

אקסלס בע"מ
(ח"פ )51-349628-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.9.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נינה
שומר ,מרח' כ"ט בנובמבר  ,28בת ים ,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 ,15.12.2014
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.
נינה שומר ,מפרקת

מייד אין איזראל פרודקשן בע"מ
(ח"פ )51-281718-0
(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  ,21.10.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל
אלכסנדר פולמן ,מרח' יהודה הימית  ,37יפו ,טל' ,054-5655548
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.

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.2.2015
בשעה  ,11.00אצל 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.
אריאל אלכסנדר פולמן ,מפרק

יזמות מזון מכל העולם בע"מ
(ח"פ )51-342413-5
(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  ,17.9.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע פרוינד ,מרח'
עובדיה  ,2בני ברק ,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.
יהושע פרוינד ,מפרק

אורי מטיסיס ושות' בע"מ
(ח"פ )51-045896-1
(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  ,21.9.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יצחק רייכנברג ,מרח'
ההתנחלות  ,29קרני שומרון ,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.
יצחק רייכנברג ,רו"ח ,מפרק

רומח חברה למסחר בע"מ
(ח"פ )51-074125-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.9.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יצחק רייכנברג ,מרח'
ההתנחלות  ,29קרני שומרון ,למפרק החברה.
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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.

יצחק רייכנברג ,רו"ח ,מפרק

יהושע רוזנצויג ,מפרק

פרופ' מיטס דינה בע"מ

טחינה קדם בע"מ

(ח"פ )51-340483-0

(ח"פ )51-387822-3

(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  ,1.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנוטה (דינה) מיטס ,מרח'
מאנה  ,21תל 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  ,2.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס אלון יעקבי ,מרח'
שחף  ,18חופית ,למפרק החברה.

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

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

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

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

דנוטה (דינה) מיטס ,מפרקת

פנחס אלון יעקבי ,מפרק

ידלנה השקעות בע"מ

קבוצת מודן ייזום והשקעות  2006בע"מ

(ח"פ )51-399331-1

(ח"פ )51-382801-2

(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  ,2.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושוע רוזנצויג ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,52תל 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  ,5.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה הולינגר ,מרח' ימית ,51
ראשון לציון ,למפרק החברה.

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

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.

יהושוע רוזנצויג ,מפרק

משה הולינגר ,מפרק

רנג'ו השקעות בע"מ

יהלומי ש .ג'ורי בע"מ

(ח"פ )51-399327-9

(ח"פ )51-152675-8

(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  ,2.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושוע רוזנצויג ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,52תל 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  ,5.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ורי ששון ,מרח' גורדון ,7
יהוד-מונוסון ,למפרק החברה.
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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 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.

ג'ורי ששון ,מפרק

שילה מלקמן ,מפרקת

קרמבולה שרותי מוסיקה בע"מ

מוזאיקה צפון קבלנות ומסחר בע"מ

(ח"פ )51-357388-1

(ח"פ )51-103807-7

(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  ,6.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני גדליהו ,אצל עו"ד רונן
פריד ,רח' המדע  1רחובות  ,76703למפרק 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  ,20.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרב ארד-סלומון,
מרח' שדרות המגינים  ,64חיפה ,למפרקת 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.

בני גדליהו ,מפרק

מרב ארד-סלומון ,עו"ד ,מפרקת

סטטיקול בע"מ

מזאיקה חיפה תעשיות בע"מ

(ח"פ )51-262067-5

(ח"פ )51-103785-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,7.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף,
מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,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  ,20.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרב ארד-סלומון,
מרח' שדרות המגינים  ,64חיפה ,למפרק החברה.

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

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

לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

מרב ארד-סלומון ,עו"ד ,מפרקת

וסט אנד אינטריורס בע"מ

גשר הולדינגס  4000בע"מ

(ח"פ )51-100854-2

(ח"פ )51-429396-8

(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  ,19.10.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שילה מלקמן ,מרח'
תל חי  ,13ירושלים ,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  ,5.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי גורה ,מרח' החושלים ,6
הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.
איתי גורה ,מפרק
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דניבן בע"מ
(ח"פ )51-428191-4

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק אבני ,מרח' דרך האורן
 ,36גבע כרמל  ,3085500למפרק 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.

(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  ,5.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי גורה ,מרח' החושלים ,6
הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.
איתי גורה ,מפרק

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

א.א חקלאי העמק

טכנולוגיות מיגון מתקדמות (אס.פי.טי ).בע"מ

(ח"פ )51-278053-7

(ח"פ )51-386233-4

(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  ,19.10.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי פילצביץ,
ממושב היוגב ,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  ,20.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעד שולומוביץ',
ממשרד עורכי דין גלוזמן ושות' ,מרכז עזריאלי  ,5המגדל
המרובע ,קומה  ,29תל–אביב-יפו ,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.
אליעד שולומוביץ ,עו"ד ,מפרק

אר.אס השקעות ושירותים פיננסיים ( )2010בע"מ
(ח"פ )51-451537-8
(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  ,30.9.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רם פנחס קאהן ,מרח' העוגן
 ,4נס ציונה  ,7420828למפרק 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.
רם פנחס קאהן ,מפרק

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

רויאל אליאנס גרופ בע"מ
(ח"פ )51-325683-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ ,מרח'
בלוך  ,48תל אביב ,טל'  ,03-5624456למפרק 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.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

פאנז מדיה (ישראל) בע"מ
וייב אפליקציות בע"מ

(ח"פ )51-403397-6

(ח"פ )51-499839-2

(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  ,21.10.2014לאחר שמנהלי

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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החברה הגישו ביום  ,31.7.2014תצהיר יכולת פירעון ,ולאחר
שבעלי המניות ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון למנות
את עו"ד איבן דניאלס ,מרח' קרן היסוד 29ב ,ירושלים ,94188
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.
איבן דניאלס ,עו"ד ,מפרק

בונז'ור תעשיות לחם בגט בע"מ
(ח"פ )51-123367-8

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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.
רונית אבן ,מפרקת

פיצה פוקט בע"מ
(ח"פ )51-145302-9
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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.
רונית אבן ,מפרקת

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.
רונית אבן ,מפרקת

בונז'ור פיצה באגט ( )1991בע"מ

קוראסון אקספרס בע"מ

(ח"פ )51-157173-9

(ח"פ )51-132332-1

(בפירוק מרצון)

(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  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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.
רונית אבן ,מפרקת

בייגל אמריקאי בע"מ
(ח"פ )51-142711-4
(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

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

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  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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.
רונית אבן ,מפרקת

פיצה פיתה בע"מ
(ח"פ )51-157170-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.10.2014התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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.
רונית אבן ,מפרקת

לחם טבע בע"מ
(ח"פ )51-141725-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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.
רונית אבן ,מפרקת

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

ניו אורלינס מזון בע"מ
(ח"פ )51-241091-1
(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  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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.
רונית אבן ,מפרקת

בייקר-מן (בייקרמן) בע"מ

מאפה זיוה בע"מ

(ח"פ )51-241068-9

(ח"פ )51-154026-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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.
רונית אבן ,מפרקת

הבאגט הלוהט והחם תעשיות בע"מ
(ח"פ )51-179851-4
(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  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת החברה.
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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 המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רונית אבן ,מפרקת

מזון מוקפץ בע"מ
(ח"פ )51-241094-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

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.
רונית אבן ,מפרקת

בולנז'רי בע"מ
(ח"פ )51-243003-4
(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  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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.
רונית אבן ,מפרקת

מאפי בונז'ורנו ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-242776-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.10.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן ,מרח' לינקולן
 ,20תל אביב  ,6713412למפרקת 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.
רונית אבן ,מפרקת

שיר נאמנים בע"מ
(ח"פ )51-214978-2
(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  ,21.12.2014בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' הנצי"ב
 ,39תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צחי פלג ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,

ב.ה .גל צלמים בע"מ
(ח"פ )51-476962-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.12.2014בשעה  ,19.00אצל המפרק ,רח' דרך
אלנבי  ,33חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום ביטון ,מפרק

מבני מורנים ( )21בע"מ
(ח"פ )51-346219-2
(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  ,24.12.2014בשעה  ,11.00במשרד עו"ד איבצן-
נצר-וולצקי ושות' ,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.
יוני מגן ,עו"ד ,מפרק

דסקליין אופיס ( )1998בע"מ
(ח"פ )51-270052-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.12.2014בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח' קרן
היסוד  ,22קרית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נדב מאיוסט ,עו"ד ,מפרק

ירוק  2008תפאורות ותערוכות בע"מ
(ח"פ )51-416359-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.12.2014בשעה  ,10.30במשרד המפרק ,רח' קרן
היסוד  ,22קרית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נדב מאיוסט ,עו"ד ,מפרק
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 ,15רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גוהר ראובן-חזן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-403045-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.12.2014בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח' הדס
 ,234אמונים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלדד שורק ,עו"ד ,מפרק

קבוצת גלעד  -אינטגרצית מערכות מחשבים בע"מ
(ח"פ )51-148241-6
(בפירוק מרצון)

ב .שולמן נאמנות בע"מ
(ח"פ )51-346671-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרד המפרק ,רח'
הרדוף  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בועז שולמן ,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  ,31.12.2014בשעה  ,9.20במשרדי חברת
נס טכנולוגיות ,רח' ראול ולנברג  ,36בניין  ,4קומה  ,18קרית
עתידים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודיה בריק-ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

סימטק מערכות מתקדמות להדרכה אמון וסימולציה בע"מ
(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  ,31.12.2014בשעה  ,9.00במשרדי חברת
נס טכנולוגיות ,רח' ראול ולנברג  ,36בניין  ,4קומה  ,18קרית
עתידים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודיה בריק-ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

מיסר תעשיות מזון בע"מ
(ח"פ )51-190185-2
(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  ,1.1.2015בשעה  ,8.30אצל המפרק ,רח' טלר
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(ח"פ )58-024111-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,2.6.2014התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את רו"ח אורי איס ,מרח' בורוכוב 71א ,הרצליה,
טל'  ,09-9544442למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

(ח"פ )51-096583-3

ISSN 0334-3030

עמותת  IVAהאיגוד הישראלי של משקיעי הון סיכון

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורי איס ,רו"ח ,מפרק

עמותת עדה  -המרכז הישראלי לעזרה עצמית והדדית
(ח"פ )58-040803-7

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,21.7.2014התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את רותי בלקין ,מרח' אלונים  ,4גבעת
שמואל  ,5404404למפרקת 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.
רותי בלקין ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6904ה' בחשוון התשע"ה29.10.2014 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

