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הודעה על מילוי מקום של שר

מינוי

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2כי השר יאיר שמיר ימלא את
מקום השר לביטחון הפנים ,מיום ג' באדר התשע"ה ( 22בפברואר
 )2015עד יום י"ג באדר התשע"ה ( 4במרס .)2015

בתוקף סמכותי לפי תקנה (10א)( )2לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את אברהם אברהם ,שופט של בית
משפט מחוזי ,בהסכמתו ,להיות נשיא בפועל של בית המשפט
המחוזי בנצרת ,מיום י' באדר התשע"ה ( 1במרס  ,)2015עד יום
כ' באדר א' התשע"ו ( 29בפברואר .)2016

ל' בשבט התשע"ה ( 19בפברואר )2015
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

ז' באדר התשע"ה ( 26בפברואר )2015
(חמ -3-60ה)6

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
וממלא מקום שר המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על קביעת ממלאי מקום של שרים

מינוי חוקרי ילדים

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2כדלקמן:
( )1השר יאיר שמיר ימלא את מקום השר לביטחון הפנים,
מיום כ"ג בשבט התשע"ה ( 12בפברואר  )2015עד יום כ"ו
בשבט התשע"ה ( 15בפברואר ;)2015
( )2השר יצחק אהרונוביץ ימלא את מקום שר הביטחון מיום
כ"ז בשבט התשע"ה ( 16בפברואר  )2015עד יום א' באדר
התשע"ה ( 20בפברואר .)2015

לפי החוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני ראיות
(הגנת ילדים) ,התשט"ו ,11955-ולאחר התייעצות עם הוועדה
שהוקמה לפי הסעיף האמור אני ממנה את דנה ארצי לחוקרת
ילדים.
תוקפו של מינוי זה ,כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
ז' באדר התשע"ה ( 26בפברואר )2015
(חמ -3-401ה)1

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
כ"ו בשבט התשע"ה ( 15בפברואר )2015
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ב) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה,
הטלתי על שי ניצן ,פרקליט המדינה ,את מילוי תפקיד היועץ
המשפטי לממשלה ,מעת צאתו של היועץ המשפטי לממשלה
את הארץ ביום ג' באדר התשע"ה ( 22בפברואר  )2015ועד שובו
ביום ו' באדר התשע"ה ( 25בפברואר .)2015
ל' בשבט התשע"ה ( 19בפברואר )2015
(חמ -3-367ה)2

1

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7

4 074

1

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
וממלא מקום שר המשפטים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התש"ס ,עמ' .30

מינוי חוקרות ילדים
לפי החוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני ראיות
(הגנת ילדים) ,התשט"ו ,11955-ולאחר התייעצות עם הוועדה
שהוקמה לפי הסעיף האמור אני ממנה את הרשומות מטה
לחוקרות ילדים:
הילה צוק
ביאן מסארווה
תוקף המינוי לשנה אחת.
ז' באדר התשע"ה ( 26בפברואר )2015
(חמ -3-401ה)1

1

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
וממלא מקום שר המשפטים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התש"ס ,עמ' .30

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

תיקון רשימה של שמאי פינוי בינוי
לפי חוק פינוי ובינוי (פיצויים) ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ב לחוק פינוי ובינוי (פיצויים),
התשס"ו ,12006-אני מתקן את הרשימה של שמאי פינוי בינוי,2
כך שהשם אהרון בוץ יימחק.
ז' באדר התשע"ה ( 26בפברואר )2015
(חמ )3-4311

1
2

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
וממלא מקום שר המשפטים
ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;171התשע"א ,עמ' .181
י"פ התשע"ב ,עמ' .4882

קביעת רשימת חברים לעניין ועדת ערר
לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)
(נזק מלחמה ונזק עקיף) ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (12ב)( )3ו–(12ג) לתקנות מס
רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף),
התשל"ג( 11973-להלן  -התקנות) ,אני מודיעה על רשימה
של חברים נוספים שאינם עובדי המדינה שקבע שר האוצר
לעניין ועדת ערר לפי תקנה  11לתקנות ולפיכך ההודעה בדבר
רשימות חברים לעניין ועדת ערר 2תתוקן כך שב"רשימת חברים
שקבע שר האוצר לפי תקנה (12ב)( )3לתקנות" האמור בה
יסומן ( )1ואחריו יבוא:
"( )2משה קיסר
שי ונה
סימה שפיצר
תוקף הרשימה בפסקה ( )2הוא שלוש שנים".
כ"ו בחשוון התשע"ה ( 19בנובמבר )2014
(חמ -3-206ה)1
1
2

ציפי לבני
שרת המשפטים
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1682התש"ן ,עמ' .566
י"פ התשע"ג ,עמ' .6936

הודעה על מינוי ועדה מייעצת

( )5גבי גולן  -חבר;
( )6אווה שחמורוב  -חברה;
( )7ד"ר שושנה שפירר  -חברה.
כ"ח בשבט התשע"ה ( 17בפברואר )2015
(חמ -3-1330ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
וממלא מקום שר הבריאות

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים
עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים) ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (30א) לתקנות הפיקוח על
מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים
במעונות לזקנים) ,התשס"א ,12001-אני ממנה את רמית צור,
מנהלת מעון ,לחברה בוועדת ערר לפי התקנות האמורות,
במקום לוסי קסלר.2
כ"ג בניסן התשע"ד ( 23באפריל )2014
(חמ -3-1905ה)1
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
1
2

ק"ת התשס"א ,עמ' .338
י"פ התשע"א ,עמ' .5587

הודעה בדבר התפטרות מועמד לכנסת ה–20
לפי חוק הבחירות לכנסת {נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף  87לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה שהמועמד לכנסת ה–,20
יחזקאל שטצלר ,מרשימת "מגינים על ילדינו" התפטר ביום כ'
באדר התשע"ה ( 1במרס .)2015
הודעתי מיום ד' באדר התשע"ה ( 23בפברואר  )2015בדבר
רשימת המועמדים לכנסת העשרים 2תתוקן לפי זה ,ומשכך
רשימת המועמדים "מגינים על ילדינו" שהאותיות שסימנו
אותה הן "יך"  -בטלה.
כ"א באדר התשע"ה ( 12במרס )2015
(חמ -3-16ה)7
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–20

לפי חוק השימוש בהיפנוזה ,התשמ"ד1984-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק השימוש
בהיפנוזה ,התשמ"ד( 11984-להלן  -החוק) ,מיניתי את המורשים
להיפנוט ששמותיהם רשומים להלן ,לוועדה המייעצת על פי
החוק:

1
2

( )1ד"ר אלכס אביב ,עובד משרד הבריאות שמינהו המנהל
הכללי של המשרד  -היושב ראש;
( )2פרופ' אילנה אלי ,נציגת המועצה המדעית של ההסתדרות
לרפואת שיניים  -חברה;
( )3ד"ר אורי גן אל ,נציג המועצה המדעית של ההסתדרות
הרפואית ישראל  -חבר;

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
י"פ התשע"ה ,עמ'  3938ועמ' .3954

הודעה בדבר התפטרות מועמד לכנסת ה–20
לפי חוק הבחירות לכנסת {נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף  87לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה שהמועמד לכנסת ה–,20
משה פפיא ,מרשימת "מנהיגות חברתית" התפטר ביום כ"א
באדר התשע"ה ( 12במרס .)2015

( )4ציפי שני ,נציגת מועצת הפיסכולוגים  -חברה;
1
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .170

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

4075

מינוי פקידת גבייה

הודעתי מיום ד' באדר התשע"ה ( 23בפברואר  )2015בדבר
רשימת המועמדים לכנסת העשרים 2תתוקן לפי זה.
כ"ד באדר התשע"ה ( 15במרס )2015
(חמ -3-16ה)7
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–20
2

י"פ התשע"ה ,עמ'  3938עמ'  ,3954ועמ' .4075

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה המקומית דאלית
אל כרמל (להלן  -המועצה) ,עדואן עדואן ,לתפקיד ממונה
על הגבייה ,ואת מנהלת הארנונה במועצה ,אפראח קרא,
לתפקיד פקידת גבייה ,וזאת לצורך גביית ארנונה כללית
המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי חובה
המגיעים למועצה על פי כל דין ,ולצורך גבייתם לפי סעיף 70
לחוק העונשין ,התשל"ז ,41977-של קנסות שפסק בית המשפט
לעניינים מקומיים לטובת המועצה.
תוקפם של המינויים הוא עד לסיום כהונתם של המתמנים
בתפקידים גזבר המועצה ומנהלת הארנונה במועצה ,לפי העניין,
או עד יום י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר  ,)2015לפי המוקדם.
כ"א בשבט התשע"ה ( 10בפברואר )2015
(חמ -3—18ה)1
1
2
3
4

שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ס ,עמ' .60

לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את מנהלת מחלקת אכיפה באגף
הגבייה בעיריית אשדוד (להלן  -העירייה) ,מירב לסרי,
לתפקיד פקידת גבייה לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת
מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי חובה המגיעים
לעירייה על פי כל דין ,לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק
העונשין ,התשל"ז( 41977-להלן  -חוק העונשין) ,של קנסות
שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה ,לצורך
גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין של קנסות בשל עבירות
שהן ברירת משפט כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר דין פלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב ,51982-המגיעים לעירייה על פי כל דין,
לצורך גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 61985-להלן  -חוק העבירות המינהליות) ,של קנסות
מינהליים שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית
לפי חוק העבירות המינהליות ,ולצורך גבייתם ,לפי סעיף 70
לחוק העונשין ,של קנסות שפסק בית המשפט לטובת הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד (להלן  -הוועדה) לפי פרק י'
לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,71965-ושל כל סכום שציווה
בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף  218לחוק האמור.
כ"א בשבט התשע"ה ( 10בפברואר )2015
(חמ -3—18ה)1

1
2
3
4
5
6
7

שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ס ,עמ' .60
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התש"ן ,עמ' .110
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד2013-

בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,אבי קרמפה,
לתפקיד ממונה על הגבייה ,לצורך גבייתם ,לפי סעיף  70לחוק
העונשין ,התשל"ז ,31977-של קנסות שפסק בית המשפט לטובת
הוועדה לפי פרק י' לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה,41965-
ושל כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף
 218לחוק האמור.

עקב שינוי המדד הידוע ביום  16בינואר  ,2015לעומת המדד
הידוע ביום  16בינואר  ,2014עודכנו הסכומים המפורטים להלן
ביום  16בינואר :2015

כ"א בשבט התשע"ה ( 10בפברואר )2015
(חמ -3—18ה)1

( )1בסעיף (29א)( )1לחוק ,במקום " 40מיליארד שקלים חדשים"
יבוא " 39,921,798,631שקלים חדשים";

1
2
3
4

שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ס ,עמ' .60
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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לפי סעיף  31לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד( 12013-להלן  -החוק) ,מודיעה הוועדה לצמצום
הריכוזיות לאמור:
עדכון סכומים

( )2בסעיף (30א)( )1לחוק -
(א) במקום " 6מיליארד שקלים חדשים" יבוא "5,988,269,795
שקלים חדשים";
1

ס"ח התשע"ד ,עמ' .92

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

(ב) במקום " 2מיליארד שקלים חדשים" יבוא "1,996,089,932
שקלים חדשים";

מס' הרישיון
1416

(ג) במקום " 300מיליון שקלים חדשים" יבוא "299,413,490
שקלים חדשים".
כ' בשבט התשע"ה ( 9בפברואר )2015
(חמ )3—5027
דיויד גילה
יושב ראש הוועדה לצמצום הריכוזיות

1417

השם
אברהים תלאווי
שגיא פילין

תאריך מתן הרישיון
י"ד בשבט התשע"ה
( 3בפברואר )2015
י"ד בשבט התשע"ה
( 3בפברואר )2015

י' באדר התשע"ה ( 1במרס )2015
(חמ )3-257
רונן רגב
המנהל הכללי של המרכז למיפוי ישראל

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "רשות הרישוי"
שבסעיף  1לפקודת התעבורה( 1להלן  -הפקודה) ,אצלתי למשה
ויצמן ,את סמכויותיי כרשות רישוי לעניין הפקודה ולעניין
תקנות התעבורה ,התשכ"א.21961-

לפי פקודת המדידות
אני מודיע לפי סעיף  )3(3לפקודת המדידות ,1שנתתי רישיון
לעסוק במקצוע המדידה לרשום מטה:
מס' הרישיון
1414

אצילת הסמכויות לאבנר פלור - 3בטלה.
י"ג באדר התשע"ה ( 4במרס )2015
(חמ )3-214
1
2
3

אבנר פלור
רשות הרישוי
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
י"פ התשס"ד ,עמ'  ;3130התשס"ו ,עמ'  ;3196התשס"ט ,עמ' .2320

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים
לפי פקודת המדידות
אני מודיע לפי סעיף  )3(3לפקודת המדידות ,1שנתתי רישיון
לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:
מס' הרישיון
1407

1

השם
דרור שטיינמץ

1408

מאליק בדיר

1409

יואל הראל

1410

אחמד קבלאוי

1411

אלכסנדר פטרוב

1412

לילך טינסקי

1413

חוסני אלטיבי

1415

סלאח חמוד

תאריך מתן הרישיון
י"ד בשבט התשע"ה
( 3בפברואר )2015
י"ד בשבט התשע"ה
( 3בפברואר )2015
י"ד בשבט התשע"ה
( 3בפברואר )2015
י"ד בשבט התשע"ה
( 3בפברואר )2015
י"ד בשבט התשע"ה
( 3בפברואר )2015
י"ד בשבט התשע"ה
( 3בפברואר )2015
י"ד בשבט התשע"ה
( 3בפברואר )2015
י"ד בשבט התשע"ה
( 3בפברואר )2015

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1368

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

השם
אשרף טוביא

תאריך מתן הרישיון
כ"ט בשבט התשע"ה
( 18בפברואר )2015

ד' באדר התשע"ה ( 23בפברואר )2015
(חמ )3-257

1

רונן רגב
המנהל הכללי של המרכז למיפוי ישראל
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1368

הודעה על גריעת שטח מתחום רשות נחל באר שבע
לפי צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל באר שבע),
התשע"א2011-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (4ג) לצו רשויות נחלים ומעיינות
(רשות נחל באר שבע) ,התשע"א( 12011-להלן  -הצו) ,ובהתאם
לישיבתה מיום כ"ה בכסלו התשע"ה ( 17בדצמבר ,)2014
מודיעה בזה מועצת רשות נחל באר שבע כי התנאים הקבועים
בסעיף (4ג) לצו התקיימו לגבי החלקים מהשטח המצוי בתחום
רשות הנחל המפורטים להלן ועל כן שטחי החלקים האמורים,
כמסומן בתרשים המופקד במשרדי מחוז הדרום ,באגף מים
ונחלים של המשרד להגנת הסביבה ובמשרדי רשות הנחל,
ייגרעו מתחום רשות הנחל:
( )1טיילת אימבר
( )2טיילת נווה נוי
( )3גשר הצינורות
( )4גן הפעמון
( )5באר אברהם
( )6אמפיתאטרון  -שלב א'.
ה' בשבט התשע"ה ( 25בינואר )2015
(חמ )3-5016
עדי וולפסון
יושב ראש מועצת רשות פארק נחל באר שבע
 1ק"ת התשע"א ,עמ' .680

4077

תמצית תקציב עיריית גבעת שמואל לשנת 2015
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות (להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית גבעת
שמואל לשנת התקציב  2015שתמציתו להלן:
1

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
60,832,000
12,246,000
2,375,000
487,000
15,513,000
91,453,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

21,481,000
8,551,000
971,000
431,000
31,434,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

3,956,000
126,843,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות בשנים הבאות

7,200,000
-

סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה

134,043,000
-

סך הכול הכנסות כולל מותנה

134,043,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול כלליות

בשקלים חדשים
20,039,000
33,155,000
10,346,000
63,540,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

16,780,000
23,599,000
40,379,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

3,291,000
11,543,000
14,834,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

463,000
7,171,000
7,634,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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צד ההוצאות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
הוצאות בגין בחירות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

בשקלים חדשים
456,000
126,843,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

7,200,000
134,043,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

134,043,000

כ"ח בטבת התשע"ה ( 19בינואר )2015
(חמ -3—360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

עדכון תמצית תקציב רגיל מס'  2של עיריית רמלה
לשנת הכספים 2014
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אישרתי את עדכון התקציב הרגיל מס'  2של עיריית רמלה
לשנת התקציב  2014שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
174,376,000
9,687,000
1,472,000
50,723,000
236,258,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

71,735,000
46,261,000
5,617,000
40,249,000
3,595,000
167,457,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,563,000
405,278,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

25,000,000
-

סך הכול הכנסות בלא מותנה

430,278,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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צד ההכנסות
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים
430,278,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
86,826,000
101,107,000
187,933,000
54,435,000
67,166,000
121,601,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות
הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאות מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

13,603,000
52,235,000
65,838,000
1,077,000
23,319,000
24,396,000
1,441,000
4,069,000
405,278,000
25,000,000
430,278,000
430,278,000

כ"ז בטבת התשע"ה ( 18בינואר )2015
(חמ -3—360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

תמצית תקציב עיריית רמלה לשנת 2015
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית רמלה
לשנת התקציב  2015שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
181,600,000
10,685,000
1,936,000
42,424,000
236,645,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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צד ההכנסות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

בשקלים חדשים
72,141,000
50,881,000
6,433,000
35,218,000
651,000
165,324,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

267,000
402,236,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

25,188,000
-

סך הכול הכנסות בלא מותנה

427,424,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

5,031,000
432,455,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
90,234,000
91,126,000
181,360,000
56,817,000
66,418,000
123,235,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות
הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאות מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

14,142,000
56,729,000
70,871,000
898,000
23,951,000
24,849,000
1,406,000
515,000
402,236,000
25,188,000
427,424,000
5,031,000
432,455,000

ו' בשבט התשע"ה ( 26בינואר )2015
(חמ -3—360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז
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הודעה על הסמכת פקחים  -עיריית יבנה

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח2008-

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק
הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח ,22008-הסמכתי ביום כ"ו בשבט התשע"ה (15
בפברואר  )2015את פקחי העירייה המפורטים להלן ,אשר קיבלו
הכשרה מתאימה לכך ,לפקחי אכיפה סביבתית בתחום עיריית
יבנה לפי חוק זה:

נמסרת בזה הודעה ,כי לוחות הזכויות של גושי רישום
מס'  - 38599באר שבע - 39923 ,דימונה - 100647 ,רהט ,40100
נגב (ערערה) 400984 ,נגב (פורעה) ,הוצגו ביום כ"ז בשבט
התשע"ה ( 16בפברואר  ,)2015למשך  30ימים ,לעיון בלשכת
פקיד הסדר המקרקעין ,אזור הסדר הדרום ,קרית הממשלה,
רח' התקווה  ,4באר שבע ,בלשכת הממונה על מחוז הדרום,
משרד הפנים ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בעיריית באר שבע,
בעיריית דימונה ובעיריית רהט.

זיוקוב דמיטרי
חיים דודי  -דוד
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם בעיריית יבנה.
כ"ו בשבט התשע"ה ( 15בפברואר )2015
(חמ )3-4029
צבי גוב ארי
ראש עיירית יבנה
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

כ"ז בשבט התשע"ה ( 16בפברואר )2015
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

הודעה על מינוי מפקח בנושא כלבת ופיקוח על הכלבים

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי צו 1שניתן מכוח סעיף
(5ב) לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,21985-מיניתי את
עדי גרנוב ,עובד המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן -
המועצה) ,אשר קיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס
מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,32007-למפקח
בתחום המועצה.

נמסרת בזה הודעה ,כי לוחות הזכויות של גושי רישום
מס'  - 39914ירוחם - 40196 ,40195 ,40173 ,אילת ,הוצגו ביום
כ' בשבט התשע"ה ( 9בפברואר  ,)2015למשך  30ימים ,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 ,בעיריית אילת
ובעיריית ירוחם.

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

כ' בשבט התשע"ה ( 9בפברואר )2015

י"ב באדר התשע"ה ( 3במרס )2015
(חמ )3-1923
1
2
3

אייל בצר
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל
י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ' .74
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר קביעת ארנונה כללית),
התשל"ז1976-
נמסרה בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11961-
מינתה מועצת עיריית תמרה ,בישיבתה מיום כ"ט בשבט
התשע"ה ( 18בפברואר  )2015את עאמר ח'טיב למנהל ארנונה
לעניין החוק האמור.
ו' באדר התשע"ה ( 25בפברואר )2015
(חמ -3-265ה)2

רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה ,כי לוח הזכויות של גוש רישום מס'
 - 14679צפת ,נפת צפת ,הוצג היום למשך  30ימים ,לעיון
בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר צפת ,בניין לב
העסקים ,רח' המלאכה  ,16נצרת עילית ,בעיריית צפת ,ובלשכת
ממונה הרשויות מחוז הצפון ,בית הממשלה ,נצרת עילית.
ז' באדר התשע"ה ( 26בפברואר )2015
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר צפת

סוהיל דיאב
ראש עיריית תמרה
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
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ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0181008
שם התכנית :הרחבות יח"ד קיימות ברח' שלמה בן
יוסף  ,131בשכונת תלפיות מזרח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי
המקומית לתכנון והבניה ירושלים ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים ,מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס'101-0181008 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
5704
כפיפות
62
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים
שכונה :תלפיות מזרח רחוב :שלמה בן יוסף 131
מקביל לרחוב מאיר פיינשטיין ,בשכונת תלפיות מזרח.
קואורדינטת 222478 :X
קואורדינטת 628292 :Y
גושים וחלקות:
גוש ( 30209מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 59
מטרת התכנית:
הרחבות יח"ד קיימות ברח' שלמה בן יוסף .131
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור
מגורים ב'.
 .2קביעת בינוי כמפורט להלן:
 קביעת בינוי להשלמת קומה חלקיתקיימת במפלס  -8.40 = 703.64לשם
הרחבות יח"ד ,כמפורט בנספח הבינוי.
 קביעת בינוי לחפירת קומה חלקיתבמפלס  -11.20 = 700.84לשם הרחבת
יח"ד בקומה שמעליה ,כמפורט בנספח
הבינוי.
 .3קביעת קווי בניין חדשים.
 .4הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל3671.0 -
מ"ר (מתוכם  2628.0מ"ר שטחים עיקריים ו-
 1043.0מ"ר שטחי שירות).
 .5הגדלת מס' קומות מ 3-קומות מתחת למפלס ה-
 0.00ל 4 -קומות.
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.

 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 .8קביעת הוראות בגין חריגות בניה להריסה.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
.9

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0199679
שם התכנית :הרחבת דרך בשכונת בית צפפה,
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה
המקומית לתכנון והבנייה ירושלים ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים ,מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס'101-0199679 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
 7097א'
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,רחוב :בית צפפה
קואורדינטת 218787 :X
קואורדינטת 628417 :Y
גושים וחלקות:
גוש ( 30277מוסדר) מס' חלקות בחלקן 3
מטרת התכנית:
הרחבת דרך מאושרת.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי יעוד מאזור מגורים א לדרך חדשה.
ב .קביעת הוראות בגין דרך חדשה.
ג .קביעת הוראות ותנאים לפיתוח הדרך,
וקביעת תנאים למתן היתר בניה.
ד.

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,
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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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
קובי כחלון
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מספר
תא/מק /תא/מק – 3553/מתחם גדיש היורה בסמכות
הועדה המקומית,
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלקות
חלקות
חלק/כל
בחלקן
בשלמותן
הגוש
גוש
חלק בחלקה 76
77-78
 6136כל הגוש
בגוש 6136
חלק בחלקה 10
וחלקה  14בגוש
6034
מיקום/כתובת:
תל אביב – יפו ,רחוב היורה  -רחוב גדיש
במזרח :רח' שתולים ,בדרום :רח' יורה ,במערב :רח' שבט,
בצפון :מגרשים ברחוב גדיש
מטרות ועיקרי התכנית:
מטרת התכנית הינה עידוד להתחדשות מתחם גדיש
היורה בשכונת עזרא באמצעות תכנית הקובעת הוראות
לאיחוד וחלוקה חדשה (רה-פרצלציה) שלא בהסכמת
בעלים של חלקות  78ו 77וחלק מחלקה  76בגוש
 ,6136חלק בחלקה  10וחלק מחלקה  14בגוש .6034
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התכנית משנה את יעוד הקרקע בכפוף למגבלות
התכנית ממגורים ב' לדרך משולבת ולזכות דרך .מזכות
דרך למגורים ב' ומדרך משולבת למגורם ב' .הסדרת
תנועה תוך הגדרת זכות הדרך ,דרך משולבת ודרכים
לביטול וקביעת זכויות והוראות בניה ע"פ סעיף 62א'
ס"ק א 1.לחוק.
תכנית לשינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים ביעוד
למגורים מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר
לבניה ע"פ סעיף 62א' ס"ק א 6.לחוק.
תוספת שתי קומות ,בנית מרתפים עד גבול המגרש
באזור מגורים ב' ,הכל לפי סעיף  147לחוק ,בכפוף
לסעיף  ,151ועפ"י סעיף  62א' ס"ק א 9 .לחוק.
הגדלת הצפיפות המותרת באזור מגורים ב' ללא הגדלת
סך כל השטחים למטרות עיקריות עפ"י ע"פ סעיף 62א'
ס"ק א 6.לחוק.
שינוי בקווי בניין ביעוד למגורים ב' ע"פ סעיף 62א' ס"ק
א 4.לחוק.
שינוי בהוראות שטח מגרש מינימלי ע"פ סעיף 62א'
ס"ק א 7.לחוק.
הגדלת סה"כ השטח לדרכים משולבות ע"פ סעיף 62א'
ס"ק א 3.לחוק.
שינוי במיקום דרכי גישה ע"פ סעיף 62א' ס"ק א3.
לחוק.
מיסוד של שטחי שרות שהוחלט עליהם בוועדה
המקומית בתאריך  01.05.96במסגרת הוראות מעבר
של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים והיתרים)
התשנ"ב ( ,)1992ע"פ סעיף  151וע"פ סעיף 62א' ס"ק
א 9.לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מספר  6304עמוד  19בתאריך .04/10/2011
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ברח' שדרות בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,13:00 – 08:00קומה ג' חדר
 309טלפון .03-7247254
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מספר
תא/מק /תא/מק – 4214/מספר במערכת המקוונת-
 ,507-0148973ביאליק  - 14בית ראובן בסמכות
הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
מספרי
מספר
חלק/כל
סוג
גוש
חלקות
חלקות
הגוש
גוש
בחלקן
בשלמותן
8
 7226מוסדר חלק
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מיקום/כתובת:
ביאליק  ,14תל אביב יפו
מטרת התכנית:
 .1עידוד שימור ושיפוץ המבנה לשימור שברחוב
ביאליק  ,14מוזיאון בית רובין וקביעת הוראות
ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור בו.
 .2שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי על מנת
לאפשר המשך פעילות שוטפת של המוזאון
באמצעות מימוש זכויות בניה על קרקעיות לא
מנוצלות ושטחי בניה הנובעים מתמריצי נספח ד'
בתכנית השימור 2650ב' ,בתת הקרקע.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1הרחבת שימושים במבנה לשימור עבור מוזיאון,
בהתאם לסעיף קטן  10בנספח ד' לתכנית השימור
2650ב'.
 .2בניית  3קומות מתחת למפלס הכניסה למבנה,
בהתאם לס"ק ( )9בנספח ד' לתכנית השימור
2650ב'.
 .3שינוי הוראות בינוי ועיצוב ביחס למיקום קומות
המרתפים בתחום המגרש באופן שהמרתפים ייבנו
בתחום שבין קו הבנין הקדמי ועד לגבול מגרש בקו
בנין  ,0ע"פ סעיף  62א (א) ס"ק  4ו.5-
 .4שינוי בגובה קומות המרתף על מנת לאפשר שימור
עצי הפיקוס בחצר ,בהתאם למצוין בנספח הבינוי,
ע"פ סעיף  62א (א) ס"ק .5
 .5העברת שטחים עיקרים מהקומות העל קרקעיות
אל תת הקרקע ,עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק .9
 .6בניית מעלית וסגירת מרפסות בחזית האחורית,
הכל בהתאם להנחיות מחלקת השימור ותכנית
השימור 2650ב' ,עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק .5
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מספר  6780עמוד  4730בתאריך .02/04/2014
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ברח' שדרות בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,13:00 – 08:00קומה ג' חדר
 309טלפון .03-7247254
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מספר
תא/מק /תא/מק – 4341/מספר במערכת המקוונת
 507-0184390העברת זכויות מאלנבי  7ונחלת בנימין
 27לברון הירש  7בסמכות הועדה המקומית.
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ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש
כתובת
(מוסדר)
6768
ליאון בלום  /14הברון הירש 7
6909
אלנבי 7
7460
נחלת בנימין 27

חלקות
בשלמותן
10
21
1

מיקום/כתובת:
מגרשים מוסרים :אלנבי  7ונחלת בנימין 27
מגרש מקבל :הברון הירש /7ליאון בלום 14
מטרת התכנית:
העברת זכויות בניה מ"המגרשים המוסרים" ,מבנים
לשימור בהגבלות מחמירות ע"פ תוכנית השימור,
ל"מגרש מקבל" וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת
ביצוע השימור.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1העברת זכויות בניה מ"המגרשים המוסרים"
ל"מגרש מקבל" ברח' הברון הירש  ,7עפ"י סעיף
 62א (א) ס"ק  ,6לחוק התכנון והבניה.
 1.1הפחתת  594.83מ"ר עיקרי במבנה לשימור
בהגבלות מחמירות ברח' אלנבי .7
 1.2הפחתת  177.24מ"ר עיקרי במבנה לשימור
בהגבלות מחמירות ברח' נחלת בנימין .27
 1.3תוספת של  790מ"ר עיקרי בייעוד מגורים
ל"מגרש המקבל" ברח' הברון הירש .7
 1.4תוספת של  140מ"ר שטחי שירות ל"מגרש
המקבל" ברח' הברון הירש .7
 .2תוספת של  2קומות (עד לכדי  6קומות +קומת גג
חלקית) במגרש המקבל ,עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק
( 4א) ,לחוק התכנון והבניה.
 .3שינוי קווי בנין לגזוזטראות במגרש המקבל ,עפ"י
סעיף  62א (א) ס"ק  ,4לחוק התכנון והבניה,
בהתאם למצויין להלן:
 .3.1קו בניין מערבי לגזוזטראות לכיוון השצ"פ-
 1.30מ'.
 .3.2קו בנין מזרחי לגזוזטראות  1.30 -מ'.
 .3.3קו בנין צפוני לגזוזטראות  4.80 -מ'.
 .4הוספת שימושים עבור משרדים ומסחר בקומת הקרקע
במגרש המקבל ,בהיקף שלא יפחת מ  40מ"ר עיקרי,
עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק  ,11לחוק התכנון והבניה.
 .5קביעת הוראות בינוי בנוגע לקומת הקרקע ,במגרש
המקבל.
 5.1לא יבנו דירות גן שחזיתן הראשית תופנה לרח'
ליאון בלום.
 5.2שימוש המשרדים ו/או המסחר יעשה בחזית
לרחוב לאון בלום כאשר לא תותר הקמת גדרות
והשטח יפותח באופן שיאפשר גישה חופשית
אליהם ,עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק  ,5לחוק
התכנון והבניה.
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 .6ביטול חיוב הנסיגה מקומה ג' ומעלה בחזית
הצפונית לפי תכנית תא /2913 /מח וקביעת
הוראות בינוי לנסיגה בקומת הגג של  2מ' לפחות
לכיוון מזרח וצפון ,ושל  1.2מ' לכיוון דרום ,עפ"י
סעיף  62א (א) ס"ק  ,5לחוק התכנון והבניה.
 .7שינוי הוראת הבינוי בתכנית תא /2913 /מח בדבר
הקצאת  5מקומות חניה לא משוייכים מעבר לתקן
החניה הנדרש ,עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק  ,5לחוק
התכנון והבניה.
 .8הגדלת מס' יח"ד המותרות ל 26-יח"ד (כולל דירות
הגג) במגרש המקבל עפ"י סעיף  62א (א) ס"ק ,8
לחוק התכנון והבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מספר  6938עמוד  1733בתאריך .10/12/2014
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ברח' שדרות בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,13:00 – 08:00קומה ג' חדר
 309טלפון .03-7247254
דורון ספיר
יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה
תל אביב-יפו
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת
שם התכנית :שינויים ותוספות ברח' יצחק שדה – 5
בב/מק3329/
תכנית מס' 501-0234252
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  1965כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה תל-אביב ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר :בב/מק3329/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב ,בב/מק ,3010/בב56/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 660 :מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :יצחק שדה 5
גוש ,6188 :חלקה/ות374 :
מטרות התכנית:
שינוי קו בניין עפ"י סעיף 62א(א)(.)4
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בניין לכיוון מערב (שצ"פ)  1.5מ' במקום 5.0
מ' ( 3.5מ' קו בליטה).
 .2הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
 .3לא תותר כל בליטה לרבות סוכות ומרפסות שמש
מעבר לקו הבניין הנ"ל וזו תהיה סטייה ניכרת.
 .4המבנה הקיים ייהרס כתנאי להיתר בנייה בתאום עם
איכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין.
 .5הבינוי יהיה בהתאם להוראות תכנית בב/מק3010/
ובתאום עם מה"ע לרבות לעניין הנסיגות.
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 .6לא יותרו הקלות מעבר להקלות המאושרות טרם
הפקדת תכנית זו.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת
שבין הפרסומים בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני-ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל'
 .03 – 5776579העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית (כתובת :קריית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל
אביב).
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י
עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)
תשמ"ט ,1989-וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של
המתנגד.
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
בב/מק501-0190454 – 3314/
שם התכנית :בב/מק – 3314/תוספת דירת גג
ברח' מירון 4
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר :בב/מק3314/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב ,בב ,813/בב/מק/105/פ
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 431 :מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :מירון 4
גוש ,6123 :חלקה/ות351 :
מטרות התכנית:
תוספת דירת גג בבניין חדש עפ"י סעיפים 62א(א)(.)8()5
עיקרי הוראות התכנית:
.1תותר תוספת דירת גג בתנאים הבאים:
א .דירת הגג תיבנה עפ"י הוראות התכנית התקפות,
לרבות תכנית בב/מק/105/פ ולמעט השינויים
שעפ"י תכנית זו.
ב .תוספת דירת גג אחת מעבר ל 4 -יח"ד המותרות
עפ"י תכנית בב 813/ובסה"כ יותרו  5יח"ד (כולל
דירת שיפוע).
ג .ביטול נסיגות כמסומן בבינוי.
ד .בניית דירת גג מעל לדירה אחת בקומה
שמתחתיה.
ה .בניית חדר מדרגות שעולה מעל לדירת הגג
וכמסומן בבינוי.
ו .השטח העיקרי של דירת הגג לא יפחת מ 70 -מ"ר.
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 .2לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר
בתכנית זו ,למעט תוספת יח"ד עפ"י תמ"א 38
ועפ"י הוראותיה.
.3הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
.4לא תותר כל בנייה מעל דירת הגג ,למעט מתקנים
טכניים וכמסומן בתכנית זו.
.5שטח דירת הגג יכלול את השטחים המותרים לחדרי
הגג ושטחים שנוידו מקומות הבניין עפ"י תכנית זו.
.6השטח העיקרי של הדירה מתחת לדירת הגג לא
יפחת מ 110מ"ר.
.7תינתן אפשרות גישה למתקנים הסולריים שמעל
לדירת הגג לכל דיירי הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 17.7.2014ובילקוט הפרסומים מספר  ,6845עמוד
 ,7092בתאריך .24.7.2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,03-5776487ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב .כל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
חנוך זייברט
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מפורטת מספר
( 413-0135707רצ /מק)114/15/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז מופקדת תכ' מפורטת מספר
( 413-0135707רצ /מק.)114/15/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ58/15/1/
שינוי לתוכנית
רצ/15/1/ב1/
כפיפות
תמ"א /34/ב4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
כתובות :רחוב פיק"א  ,11ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש , 3939 :חלקות.571,576 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לצורך החלפת
שטחים בין מסחר לבין מתקנים הנדסיים.
 .2הגדלת שטח מגרש המתקנים ההנדסיים ב119-
מ"ר ,מ 581-מ"ר ל700-מ"ר ,ללא שינוי בזכויות
הבניה המאושרות.
 .3שינוי קווי בניין עפ"י המצוין בתשריט.

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית .וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
הכרמל  20ראשל"צ ,טלפון 03- 9547577 :פקס03- :
 ,9547905העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,91קריית ממשלה ,רמלה,
טלפון.08- 9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989-בכתב
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס'
התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם ,כתובת ,טלפון ונייד.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מספר
רצ/מק/10/1/ב413-0184507 -26/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ/מק/10/1/ב26/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/10/1/ב
שינוי לתוכנית
רצ1/1/
כפיפות לתכנית
רצ/1/1/יג
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון ,רח' היקינטון  ,7ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,5036 :חלקה94 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין עפ"י סעיף  62א(א) לחוק התכנון והבניה.
 שינוי קו בנין צידי נקודתי עילי לרח' היקינטון מ 3-מ' ל-
 0עבור תוספת מרפסות שמש עפ"י המצוין בתשריט.


כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית .וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,הכרמל  20ראשל"צ,
טלפון 03- 9547577 :פקס ,03-9547905 :העתק
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת:
הרצל  ,91קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון.08-9788444 :
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989-בכתב
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס'
התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם ,כתובת ,טלפון ונייד.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מספר
רצ/מק413-0225763 - 3/57/8/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ /מק413-0225763- 3/57/8/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ2/57/8/1/
שינוי לתוכנית
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
כתובות :הרב מימון  ,4ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,3929 :חלקה 1083 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת יח"ד עפ"י סעיף  62א (א)( )8לחוק התכנון
והבנייה.
ב .הגדלת שטחים עיקריים עפ"י סעיף 62
א(א)(()16א)( )1לחוק התכנון והבניה.
ג .שינוי בהוראות בינוי עפ"י סעיף 62א(א)( )5לחוק
התכנון והבניה.
ד .שינוי הוראות בדבר גובהם של בנינים ומספר
הקומות כאמור הקבועות בתכנית עפ"י סעיף 62
א(א)( 4א).
 תוספת  2יח"ד  ,מ 46-ל 48-יח"ד.
 הגדלת שטח בנייה עיקרי ב 160-מ"ר.
 תוספת קומה ,ל13-קומות  +קרקע  +גלריה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
הכרמל  20ראשל"צ ,טלפון  03- 9547577 :פקס:
 .03-9547905העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,91קרית ממשלה ,רמלה,
טלפון.08- 9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
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את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989-בכתב
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס'
התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם ,כתובת ,טלפון ונייד.
דב צור
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה
ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רמלה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
415-0130922
שם תכנית 415-0130922 :שינוי בינוי-
שכ' נווה דוד -חממי
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר  - 415-0130922שינוי בינוי -שכ' נווה דוד-
חממי ,רמלה.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
לה/מק6/17/1000/
שינוי ל-
לה/במ/1/17/1000/א
כפופה ל-
לה/במ/1/17/1000/ב
כפופה ל-
תמ"א2/4/
כפופה ל-
תמ"א/34/ב4/
כפופה ל-
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רמלה
כתובת :שכונת נווה דוד ,רחוב דיין משה  ,2רמלה.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 4349 :חלקה( 267 :חלקי)
מטרות התכנית:
שינוי בינוי במגרש  145בתכנית לה/מק6/17/1000/
"סביוני רמלה".
עיקרי הוראות התכנית:
א .העמדה שונה של שלושה בניינים במגרש במקום
ארבעה תוך הקטנת תכסית.
ב .תוספת קומות לשלושה בניינים ,מ 14 -קומות ל23 -
קומות.
ג .תוספת יחידות דיור מ  232 -יחידות ל 264 -יחידות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 08/07/2014ובילקוט פרסומים מספר  ,6829עמוד
 ,6505בתאריך .02/07/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה רמלה ,רחוב מבצע משה  ,9רמלה טלפון:
 08-9771564ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.08-9788409 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,או באתר

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

רמלה

האינטרנט של הועדה המקומית
.http://handasa/ramla.muni.il
יואל לביא
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה רמלה

בכתובת:

מרחב תכנון מקומי עמק חפר
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מספר
409-0144089
שם התכנית :עח  /מק  ,10 / 7 /העוגן,
או"ח בין מגורים לשטח ספורט.
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק חפר ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז ,ועדה מחוזית מרכז מופקדת
שינוי תכנית מתאר מספר עח  /מק .10 / 7 /
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
משמ (6 /עח)
שינוי
עח  / 7 /א 4 /
שינוי
עח  /מק 8 / 7 /
שינוי
כפיפות תממ 21 / 3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א עמק חפר
ישוב :העוגן  -כמסומן בקו כחול בתשריט
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 8194 :מחלקה 3 :עד 5 :חלקי
גוש 8194 :מחלקה 13 :עד 13 :חלקי
מגרש :מתוכנית:
מטרת התכנית:
 .1איחוד וחלוקה בין אזור המגורים לאזור הספורט
בקיבוץ העוגן.
 .2שינוי קווי בנין למבנים קיימים וקביעת קווי בנין לבניה
חדשה ולתוספות בניה.
עיקרי הוראות התכנית:
 1איחוד וחלוקה לצורך הסדרת ייעודי הקרקע בהתאם
לקיים (חורשת עצים ,בית ילדים ומלתחות)  -ללא
שינוי סה"כ שטחים לפי סעיף  62א' (א')  1בחוק
התכנון והבנייה.
 .2שינוי קוי בנין בשטח ספורט (תא שטח )502
(מלתחות של בריכת השחייה) מ 3 -מ' ל 2.4 -מ'
באופן נקודתי ,לפי סעיף  62א' (א')  4בחוק התכנון
והבנייה.
 .3שינוי קווי בנין באזור מגורים (תא שטח  )102מ5 -
מ' ל 1.7 -מ' ול 3.5 -מ' ,ומ 3 -מ' ל 2 -מ' .לפי
סעיף  62א' (א')  4ולפי מצב קיים לחוק התכנון
והבנייה.
 .4קביעת קווי בנין בתחום התוכנית כמסומן בתשריט
לפי סעיף  62א' (א')  4לחוק התכנון והבנייה.

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,ליד מדרשת רופין,
טלפון .09-8981661 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :הרצל  ,91קרית הממשלה
רמלה ,טלפון.)08-9788466 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
רן אידן
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה עמק חפר
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
טה  /מק 8 / 10484 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר טה/מק8 /10484/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג 10484 /
שינוי לתוכנית
ג 287 /
שינוי לתוכנית
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית :טבריה.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש ,15040 :חלקי חלקה ,5:חלקי חלקה287 :
גוש ,15041 :חלקי חלקי חלקה33 :
עיקרי הוראות התוכנית :
שינוי קווי בנייה.
תוספת  8יח"ד.
הגבהת המבנה.
שינוי חלוקת אחוזי הבנייה ללא שינוי בסה"כ הכללי.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בנייה.
תוספת  8יח"ד.
הגבההת המבנה.
שינוי חלוקת אחוזי הבנייה ללא שינוי בסה"כ הכללי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 06/04/2014ובילקוט פרסומים מספר  ,6793עמוד
 ,5099תאריך .29/4/2014
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ועדה מקומית טבור הארץ ת.ד,508 .
טלפון 04 – 6739526 :ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז משרד הפנים ועדה מחוזית ,כתובת :נצרת עלית.
טלפון .04 – 6508508 :כל המעוניין ראשי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אליהו זיגדון
יו"ר ועדת משנה
לתכנון ובנייה טבריה
מרחב תכנון מקומי הגלבוע
הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מפורטת מספר
204-0247924
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ה"גלבוע" ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז צפון ,מופקדת שינוי לתכנית מפורטת
מספר ג/גל/מק155/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג  /גל  /מק 155 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .גלבוע
ישוב :טייבה (העמק)
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 23200 :מחלקה 48 :עד:
גוש 23200 :מחלקה 52 :עד:
גוש 23200 :מחלקה 54 :עד:
גוש 23200 :מחלקה 65 :עד:
גוש 23200 :מחלקה 68 :עד:
גוש 23200 :מחלקה 72 :עד:

 49שלם
 52חלקי
 56חלקי
 65חלקי
 68חלקי
 72חלקי

עיקרי הוראות התכנית:
 .1אחוד וחלוקה למגרשים ללא הסכמת הבעלים עפ"י
סעיף 62א(א)1
 .2ניוד שטחים בין שטחי ציבור ,מגורים ,מלאכה
ותעשיה זעירה ,ללא שינוי סה"כ כל יעוד
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,דואר נע גלבוע מיקוד
 18120טל' .04 – 6533252 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית מחוז צפון ,כתובת :קרית
הממשלה ת.ד  595נצרת עלית מיקוד 17000 :טלפון:
04- 65085180
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
דני עטר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובניה הגלבוע
מרחב תכנון מקומי משגב
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
מש/מק3/9150/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מספר
מש/מק :3/9150/לוטם  -מגרש .76
המתייחסת לתכניות הבאות:
ג9150/
שינוי לתוכנית
מש/מק1/9150/
שינוי לתוכנית
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .משגב
ישוב :לוטם
שטח התוכנית 0.5000 :דונם
גושים וחלקות:
גוש 19263 :חלקי חלקות54 ,39 ,34 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בנין עבור סככה קיימת בחזית הקדמית של
הבית :מ 5.0-מ' ל 1.2-מ'.
 .2שינוי קו בניין עבור פרגולה קיימת בצידו האחורי של
המגרש :צידי שמאלי מ 3.0-מ' ל 0.0-מ' ,אחורי מ-
 4.0מ' ל 0.0-מ'.
 .3הצבת מחסן גינה בקו בניין צידי ואחורי עד קו .0
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב ,אזור תעשיה
תרדיון ,ד.נ .משגב - 20179 ,טלפון.04-9990102 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית,
מחוז צפון ,שכתובת :ת.ד ,595 .נצרת עילית ,מיקוד
 - 17000טלפון .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
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מרחב תכנון מקומי משגב
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר
205-0229732
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מתאר מקומית מספר
 :205-0229732קיבוץ לטם ,תכנית תקנונית לשינוי
בקוי בניין.
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג17284/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :משגב
ישוב :לוטם
שטח התוכנית 103.9500 :דונם
גושים וחלקות:
גוש 19262 :חלקי חלקות28 :
גוש 19263 :חלקות במלואן64 :
גוש 19263 :חלקי חלקות67 ,54 ,43 ,39 ,34 :
גוש 19401 :חלקי חלקות53 ,4 ,1 :
גוש 21024 :חלקי חלקות,40 ,39 ,38 ,37 ,10 ,4 :
45 ,44 ,43 ,42 ,41
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קוי בניין ,הגדרת קווי בניין למצללה (פרגולה)
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב ,אזור תעשיה
תרדיון ,ד.נ .משגב - 20179 ,טלפון.04-9990102 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית,
מחוז צפון ,שכתובת :ת.ד ,595 .נצרת עילית ,מיקוד
 - 17000טלפון .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
רון שני
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה משגב
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מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
602-0177717
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  , 89לחוק התכנון
והבניה  ,תשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
ב"ש ובמשרדי הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית
מפורטת מס'  .602-0177717על תכנית זו חלות כל
הוראות תכנית מס'  4/18/5למעט השינויים הכלולים
בתכנית זו.
שטח התכנית 1,971.000 :מ"ר
מקום :בניין , 897סמטת ערד ,שכונה ג' בגוש40025 :
חלקה  , 8אילת
המבקש :דוברוצ'נקו סטניסלב – דירה 15
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי יעוד מאזור מגורים  3-4קומות למגורים ב' -
השינוי נובע מעדכון לנוהלי מבא"ת.
ב .תוספת זכויות בנייה:
קיים  2421.50 -מ"ר ,מוצע  2509.60 -מ"ר-:
סה"כ תוספת  88.08מ"ר ,
מאפשרת תוספת בנייה של  44.60מ"ר -
לדירות מס'  7ו43.48 -מ"ר ולדירה מס'  15בלבד.
על פי סעיף 62א(א)16
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה מקומית אילת .כתובת -רח'
חטיבת הנגב ,ת.ד 14.אילת טלפון.08-6367114 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז
הדרום .כתובת  -רח' התקווה  ,4ת.ד 68 .באר -שבע
 84100טלפון.08-6263820 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
משה אלמקייס
מ"מ יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 23921-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מוסך ג'ולס בע"מ ,ח"פ ,51-461685-3
והמבקש :חמד פאח'רה ,ע"י ב"כ עו"ד עבדאללה ואכד,
ת"ד  ,5188גדיידה מכר  ,2510500טל'  ,04-9967660פקס'
.04-9561651
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.4.2015בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.30.3.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עבדאללה ואכד ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 44541-01-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שדות שינוע חקלאי בע"מ ,ח"פ
,51-289433-8
והמבקש :וסאם מנסור ,ע"י ב"כ עו"ד סאיד קאסם ,רח' ראשי,
ת"ד  ,4554טירה  ,44915טל'  ,09-7937755פקס' .09-7937754
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.1.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,31.3.2015בשעה .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 מהמועד הקבוע לדיון
בבקשה.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סאיד קאסם ,עו"ד
בא כוח המבקש
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ה.ל.נ - .שיווק והפצת מוצרי בית בע"מ
(ח"פ )51-168230-4
(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  ,30.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפי אורלינסקי ,מרח'
בית הלל  ,11רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רפי אורלינסקי ,עו"ד ,מפרק

ב.א.גוטליב בע"מ
(ח"פ )51-091036-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.1.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך גוטליב ,מרח'
יגאל ידין  ,73נוף ים ,הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ברוך גוטליב ,מפרק

ר.צ .מיכון הנהלת חשבונות בע"מ
(ח"פ )51-158733-9
(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  ,1.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי רטר ,מרח' הרב קוק ,33
קרית מוצקין ,טל'  ,04-8702070למפרק 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.
צבי רטר ,מפרק
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יצחק שני יעוץ בע"מ

סנסיט מדע בע"מ

(ח"פ )51-409308-7

(ח"פ )51-442891-1

(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  ,4.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל יפה ,מרח'
דובנוב  ,25תל אביב ,טל'  ,03-6963683למפרק 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  ,11.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק 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.

איל יפה ,עו"ד ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

פי.או.בי .קיוסק בע"מ

מעבדות נטורל סיקרט בע"מ

(ח"פ )51-354210-0

(ח"פ )51-406400-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר יוספסברג ,מרח'
דבורה  ,13הוד השרון ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק 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.

אבנר יוספסברג ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

שירות בלמוט  70בע"מ

לילך פרידמן בע"מ

(ח"פ )51-054949-6

(ח"פ )51-415750-2

(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  ,8.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר יוספסברג ,מרח'
דבורה  ,13הוד השרון ,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  ,12.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור קרן ,מרח'
תרמ"ב  ,5ראשון לציון  ,75290טל'  ,03-9503814פקס' ,03-7365092
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.
אבנר יוספסברג ,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.
ליאור קרן ,עו"ד ,מפרק
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אלקטרו-לוקס חשמל ( )1998בע"מ

אורות אתא בע"מ

(ח"פ )51-260997-5

(ח"פ )51-461772-9

(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  ,15.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר טביב ,מרח'
שנקר  ,17חולון ,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  ,19.2.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופרי רוימי ,מרח'
כצנלסון  ,34קרית אתא ,למפרקת 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 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.

אופיר טביב ,עו"ד ,מפרק

עופרי רוימי ,עו"ד ,מפרקת

גינת אגוז אנרגיה בע"מ

דגון את פרי בע"מ

(ח"פ )51-439804-9

(ח"פ )51-220064-3

(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  ,19.2.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טרי
אלמוזלינו-ארנון ,ממשרד ש' פרידמן ושות' ,עורכי דין ,רח'
ויצמן  ,2תל 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  ,19.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף דגון ,מקיבץ לוחמי
הגטאות ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  15ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טרי אלמוזלינו-ארנון ,עו"ד ,מפרקת

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.
אסף דגון ,מפרק

מרכז היופי  -ליידי סופט בע"מ

ליאו גולדברג מוטורס בע"מ

(ח"פ )51-368420-9

(ח"פ )51-031289-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.2.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נביה חנג'ר,
מרח' ראשי ,ת"ד  ,470מג'דל שמס ,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  ,19.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורטל כ"ץ ,מרח'
דרך מנחם בגין  ,154תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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.
נביה חנג'ר ,עו"ד ,מפרק

אורטל כ"ץ ,עו"ד ,מפרקת
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אלול ,ארגון למען בעלי הפרעות קשב וריכוז
ולקויות למידה בישראל בע"מ

מטרוסופט בע"מ
(ח"פ )51-469304-3
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-482875-5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא בלכמן ,מרח' בלפור ,65
תל אביב  ,6522611למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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.
גיא בלכמן ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגלית גז ,מרח' זלמן שזר
 ,3נתניה ,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.
סיגלית גז ,מפרקת

אאון בע"מ
(ח"פ )51-396838-8

לאטיניס טכנולוגיות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-302571-8

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רענן לרנר ,מרח'
אבא הלל  ,16רמת גן ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי מילר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן  ,52511למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רועי מילר ,עו"ד ,מפרק

א.ד.ש .אורי יזמות בע"מ
(ח"פ )51-457810-3

חיש קור השרון בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-138474-5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(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  ,12.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאת ימין יהושע ,מרח'
בית הפועלים  ,6רחובות ,למפרקת 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 המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ליאת ימין יהושע ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

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  ,19.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,ת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק 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.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק
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צור נעמן ,יעוץ חשמל והנדסה בע"מ

גרין ביופיולס הולדינג בע"מ

(ח"פ )51-069988-7

(ח"פ )51-393594-0

(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  ,27.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי אדיב ,מרח'
דפנה  ,18תל 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  ,2.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת קשת אברמוביץ,
מרח' ענבר  ,20זכרון יעקב ,למפרקת 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 המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורי אדיב ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עינת קשת אברמוביץ ,עו"ד ,מפרקת

אל אלה סחר וניהול בע"מ

מיינדספיד טכנולוג'יס ישראל בע"מ

(ח"פ )51-416570-3

(ח"פ )51-257103-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן נגר ,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  ,5.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית יקיר ,מרח' שורק ,12
אלפי מנשה ,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.
רונן נגר ,מפרק

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

רומן ולד שיווק בע"מ

אן.בי .סייוואט מעבדות בע"מ

(ח"פ )51-487055-9

(ח"פ )51-478845-4

(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  ,2.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולדיסלב ברדצ'יבסקי,
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  ,5.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם וולף ,מרח' הלימון,
מושב משמרת ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למפרק 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.
ולדיסלב ברדצ'יבסקי ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נועם וולף ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

מסדר זיהוי ודאי בע"מ

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נמרוד הכט ,מרח' דרך
אם המושבות  ,94פתח תקוה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-463530-9
(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  ,20.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס פלני ,מרח' ענבר ,12
יהוד-מונוסון ,למפרק החברה.
עמוס פלני ,מפרק

אקסה  1בע"מ
(ח"פ )51-372098-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור סטופל,
מרח' משה דיין  ,14פתח תקוה ,ת"ד  ,198נחלים  ,49950טל'
 ,03-9047294למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ליאור סטופל ,עו"ד ,מפרק

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

ש.ה .סמרט סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-329969-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.3.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום שי פרי ,מרח'
אנה פרנק  ,4רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי פרי ,מפרק

צמרת השוקולד בע"מ
(ח"פ )51-336753-2
(בפירוק מרצון)

אקסה  1בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(ח"פ )51-372098-7

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סוניה פורת ,מרח' פסח
יפהר  ,13הרצליה ,למפרקת החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.5.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
משה דיין  ,14פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  15ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ליאור סטופל ,עו"ד ,מפרק

פיילס אקס בע"מ
(ח"פ )51-290091-1
(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  ,19.2.2015התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

סוניה פורת ,מפרקת

מרכבה תיירות ואירועים בע"מ
(ח"פ )51-415097-8
(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  ,12.2.2015התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק 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.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיאט נביל ,ממעלות-
תרשיחא ,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.
חיאט נביל ,עו"ד ,מפרק

סופר ריינס בע"מ

עמיסל תקשורת בע"מ

(ח"פ )51-249818-9

(ח"פ )51-245889-4

(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  ,22.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק 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.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

(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  ,25.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה מנור ,מרח' הגביש ,7
אשדוד ,למפרקת 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.
חנה מנור ,מפרקת

יו.פי יזמות וניהול בע"מ

אינולאפ סורג'יקל בע"מ

(ח"פ )51-405358-6
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-480496-2

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי פלג ,מרח' הכינור ,8
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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עוזי פלג ,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  ,25.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר איליאסקו ,אצל שבלת
ושות' ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806למפרק 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.
אמיר איליאסקו ,מפרק

סלאמה פוזי ובניו ייצור והרכבת שיש ,אבן ,גרנית
ומצבות בע"מ

כרמל סטמסנס (ישראל) בע"מ

(ח"פ )51-234871-5

(ח"פ )51-469620-2

(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

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  ,25.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון פלטי ,מרח' רות ,51
חיפה  ,3440450למפרק 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.
אלון פלטי ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל גל עמית ,מרח'
טרומפלדור  ,24תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דניאל גל עמית ,מפרק

א.ר אפיקים יזמות והשקעות בע"מ

דרכי קדם בע"מ

(ח"פ )51-451683-0

(ח"פ )51-383484-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסי שלום ,מרח' נווה צין ,77
ת"ד  ,230מדרשת בן גוריון  ,8499000למפרק 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.
אסי שלום ,מפרק

סודות דרך הבשמים בע"מ
(ח"פ )51-383481-2

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  ,25.2.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ונוטריון רונית
מאור קשלס ,מרח' ויצמן  ,12נס ציונה  ,74030טל' ,050-5949090
 ,08-9102050פקס'  ,08-9404631דוא"ל ,ronit@mk-law.co.il
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רונית מאור קשלס ,עו"ד ,מפרקת

דברים שצריך  -טלי ואודי בע"מ
(ח"פ )51-453314-0

(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  ,25.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסי שלום ,מרח' נווה צין ,77
ת"ד  ,230מדרשת בן גוריון  ,8499000למפרק 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.
אסי שלום ,מפרק

בוק טינגס טו דו בע"מ
(ח"פ )51-450442-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.2.2015התקבלה החלטה
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(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  ,25.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טליה אשר ,מרח' תור ,6/1
ערד ,טל'  ,054-3550078למפרקת 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.
טליה אשר ,מפרקת

טוטאל טרייד אינטרנשיונל פרוג'קטס אנד טרייד בע"מ
(ח"פ )51-376854-9
(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
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שובל ,מרח' שפינוזה ,23
ראשון לציון  ,7527788למפרק 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.
זאב שובל ,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.
ישעיה ירון ,עו"ד ,מפרק

ד"ר דוד ברגמן בע"מ

אחים ביטאר למסחר בע"מ

(ח"פ )51-355260-4

(ח"פ )51-320607-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בטאח בלאל,
מרח' פאולוס השישי ,ת"ד  ,50246נצרת ,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.
בטאח בלאל ,עו"ד ,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  ,1.3.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ברגמן ,מרח'
הנרייטה סולד  ,10חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד ברגמן ,מפרק

טל  108בע"מ

אינולקס בע"מ

(ח"פ )51-057794-3

(ח"פ )51-308483-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישעיה ירון ,מרח'
החילזון  ,5רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ישעיה ירון ,עו"ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמי אזרוסו ,מרח'
אינשטיין 41א ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סמי אזרוסו ,מפרק

אי .די .אר .חברה לשיווק בינלאומי בע"מ

אול  -אר  -וול בע"מ

(ח"פ )51-181051-7

(ח"פ )51-461967-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2015התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישעיה ירון ,מרח'
החילזון  ,5רמת גן ,למפרק החברה.

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  ,2.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעד שולומוביץ',
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ממשרד עו"ד 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

המפרץ החדש יזמות בע"מ

של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו"ד שגיא רוקח ,מרח' בן גוריון  ,32רמת גן ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שגיא רוקח ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-496389-1

לילי נכסים (ישראל) בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-113687-1

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורית דורון ,מרח'
הנורית  ,1נתניה  ,42670למפרקת 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.
דורית דורון ,עו"ד ,מפרקת

אלתאיר השקעות וטכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-309709-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן בן עמי ,מרח'
צהל  ,3ת"ד  ,487אשקלון  ,7810401למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איתן בן עמי ,עו"ד ,מפרק

יואי.בי .השקעות ופיננסים בע"מ
(ח"פ )51-450459-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

(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  ,27.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי סיימון ,מרח'
זרחין  ,10רעננה ,למפרק החברה.
אלי סיימון ,עו"ד ,מפרק

נובומטיק פלסטיקה בע"מ
(ח"פ )51-117949-1
(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  ,30.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר מימון,
מרח' מצדה  ,19תל אביב  ,6458229למפרק 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.
מאיר מימון ,עו"ד ,מפרק

נוף הטיילת בע"מ
(ח"פ )51-378615-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין רובינשטיין,
משד' ניצה  ,20נתניה ,למפרק החברה.
בנימין רובינשטיין ,מפרק
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הרדאן אחזקות בע"מ

לונדון פאי ישראל בע"מ

(ח"פ )51-346589-8

(ח"פ )51-277779-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביהו הראל ,מרח'
החשמונאים  ,91תל אביב ,למפרק החברה ,בלא תשלום שכר
כלשהו.
אביהו הראל ,עו"ד ,מפרק

וויזקייר בע"מ
(ח"פ )51-277324-3
(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  ,10.5.2015בשעה  ,16.00אצל המפרק ,דרך הים ,16
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה דביר ,מפרק

ש.ה .סמרט סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-329969-3
(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  ,16.5.2015בשעה  ,21.00אצל המפרק ,רח'
אנה פרנק  ,4רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום שי פרי ,מפרק

ד.ד.כ.מ .בשרון ייזום פרוייקטים בע"מ

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 ,20.11.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו"ד אלי מנחם ,מרח' שאול המלך  ,70בית שאן,
טל'  ,04-6588569למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.4.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי מנחם ,עו"ד ,מפרק

דנ.גל הובלות שרותים ועסקים בע"מ
(ח"פ )51-229178-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.1.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מוטי אליהו ,מכפר רות  ,19ד"נ מודיעין  ,7319600למפרק 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  ,1.5.2015בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-446069-0
(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  ,26.5.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הנוטע ,1
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים רואימי ,עו"ד ,מפרק
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מוטי אליהו ,מפרק

עונאל ק.ר .סוכנויות בע"מ
(ח"פ )51-330788-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.1.2015התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מוטי אליהו ,מכפר רות  ,19ד"נ מודיעין  ,7319600למפרק 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.

מ.ל.כ - .שיווק ותיקון צמיגים בע"מ
(ח"פ )51-414668-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2015בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה לביא כהן ,מרח' השחר  ,17רעננה ,למפרק החברה.

פ.ה.ר - .פנורמה הדמיה רפואית 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.

מוטי אליהו ,מפרק

(ח"פ )51-162851-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ליאורה גואטה ,מרח' אלונים  ,44קרית טבעון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.5.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה לביא כהן ,מפרק

אורן עמיחי נכסים  2012בע"מ
(ח"פ )51-485663-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.5.2015בשעה
 ,10.00אצל 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.

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 ,13.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עמיחי אורן ,מרח' בבלי  ,43תל אביב ,למפרק החברה.

מ.ו מעוף פבלישינג 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.

ליאורה גואטה ,מפרקת

(ח"פ )51-459598-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה וקנין ,מרח' הפרחים  ,17/28רעננה ,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  ,6.5.2015בשעה
 ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה וקנין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.5.2015
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.
עמיחי אורן ,מפרק

מולטידיסק מערכות בע"מ
(ח"פ )51-198289-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,25.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אברהם ברגיק ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה ,1
רחובות ,טל'  ,08-9477080למפרק החברה.
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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 ,26.5.2015
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.
אברהם ברגיק ,מפרק

מעיינות הנחל בע"מ
(ח"פ )51-385647-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,25.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עובדיה יעקב קהלני ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע ,1
קומה  ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.5.2015
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.
עובדיה יעקב קהלני ,מפרק

ש .ארמה בע"מ
(ח"פ )51-223403-0
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,24.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את שמואל ארמה ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע ,1
קומה  ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.5.2015
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.
שמואל ארמה ,מפרק
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אבי לי עבודות פתוח צנרת וביוב בע"מ
(ח"פ )51-204734-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלברט לוי ,מרח' שושנת העמקים  ,9מגדל העמק ,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  ,1.6.2015בשעה
 ,12.00אצל 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.
אלברט לוי ,מפרק

היי באג בע"מ
(ח"פ )51-300113-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,26.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יגאל אסולין ,מרח' ארבל  ,15מגדל העמק ,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  ,1.6.2015בשעה
 ,12.00אצל 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.
יגאל אסולין ,מפרק

אן ג'י ג'יי בע"מ
(ח"פ )51-507340-1
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,2.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אריקה רחל מנדל ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה ,1
רחובות ,טל'  ,08-9477080למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.6.2015בשעה
 ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריקה רחל מנדל ,מפרקת

שיווק מחוץ לקופסא בע"מ
(ח"פ )51-489848-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה שחר ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.6.2015בשעה
 ,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.
משה שחר ,מפרק

דוד רוסק  -עבודות חשמל בע"מ
(ח"פ )51-125675-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוד רוסק ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.6.2015בשעה
 ,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.
דוד רוסק ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

בית ההשקעות רוסיה-קנדה בע"מ
(ח"פ )51-485025-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נטליה אלפרין ,מרח' חיל האוויר  ,3/59ראשון לציון ,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  ,4.6.2015בשעה
 ,11.00אצל עו"ד גרמן אוסטרובסקי ,רח' רוטשילד  ,30בת ים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נטליה אלפרין ,מפרקת

שירם סי.אמ.אי בע"מ
(ח"פ )51-280613-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,4.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ניר שחר ,מרח' ביל"ו  ,2תל אביב ,טל' ,050-5862907
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 ,10.6.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר שחר ,מפרק

תדי מור בע"מ
(ח"פ )51-236635-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,19.2.2015

4103

התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד תומר אברהמי ,ממגדל המוזאון רח' ברקוביץ  ,4קומה ,6
תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.6.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תומר אברהמי ,עו"ד ,מפרק

גרינפלד קליניק
(ח"פ )51-437763-9
(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  ,22.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר
ג'פרי גרינפלד ,אצל עו"ד ורדה בריף ,רח' עזה  ,48ירושלים,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,23.6.2015בשעה
 ,10.00במשרדי עו"ד ורדה בריף ,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.
ד"ר ג'פרי גרינפלד ,מפרק

פלייקס מדיה ( )2009בע"מ
(ח"פ )51-524560-3
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,24.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את רות פולצ'ק ,מרח' מנוחה ונחלה 35א ,רחובות ,טל'
 ,052-6399778למפרקת 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.6.2015
בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,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.
רות פולצ'ק ,מפרקת

אם.אר.די.אס אלקטריק בע"מ
(ח"פ )51-331738-8
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,31.12.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יחיאל ירדני ,מרח' חורש  ,29כפר שמריהו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,25.6.2015בשעה
 ,13.00אצל נתן מאיר ושות' ,עורכי דין ,רח' לינקולן  ,20תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יחיאל ירדני ,מפרק

אירית שירותי ניהול בע"מ
(ח"פ )51-301497-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,25.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד שירן דוד ,מרח' המושב  ,33כרכור ,טל' ,04-6370754
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 ,25.6.2015
בשעה  ,15.00במשרדי 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.
שירן דוד ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

נופית הולדינג ח.ג .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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2015
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-338090-7
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את חיה גרינברג ,מרח' נופית  ,2הוד השרון ,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 ,26.6.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיה גרינברג ,מפרקת

נרקיס אלקטרואופטיקה בע"מ
(ח"פ )51-472106-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.12.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמה
סגל-ויס ,מרח' אהרון בוקסר 33ב ,נס ציונה ,טל' ,054-4412316
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 ,30.6.2015
בשעה  ,10.00אצל 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.
נעמה סגל-ויס ,מפרקת

דייזי פק בע"מ
(ח"פ )51-423399-8
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,1.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אדוארדו סגל ,מרח' שרת  ,27כפר יונה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

אדוארדו סגל ,מפרק

אל.בי.אס .פתרונות פיננסיים בע"מ
(ח"פ )51-478590-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,1.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יניב ברשף ,מרח' המסגר  ,55תל אביב ,טל' ,050-2100031
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  ,1.7.2015בשעה
 ,9.00אצל לזר את ברשף ,רואי חשבון ,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.
יניב ברשף ,מפרק

גולדברג הפקות
(ח"פ )51-447144-0
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,25.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד גרגורי וייץ ,מרח' בן יהודה  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.7.2015בשעה
 ,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.
גרגורי וייץ ,עו"ד ,מפרק
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תיאטרון ומחול דניאל ולולה בע"מ
(ח"פ )51-245441-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
בנימין דניאל ,מרח' חיל השריון  ,13/16ראשון לציון ,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  ,1.7.2015בשעה
 ,9.30אצל עו"ד גרמן אוסטרובסקי ,רח' רוטשילד  ,30בת ים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
בנימין דניאל ,מפרק

גלובל סיני בע"מ
(ח"פ )51-393974-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבי טל ,מרח' פלי"ם 15א ,ת"ד  ,353חיפה  ,31095למפרק 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  ,2.7.2015בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי טל ,עו"ד ,מפרק

חיים דוניאץ בע"מ
(ח"פ )51-251825-9
(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  ,1.3.2015התקבלה

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבי טל ,מרח' פלי"ם 15א ,ת"ד  ,353חיפה  ,31095למפרק 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  ,2.7.2015בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי טל ,עו"ד ,מפרק

דר עופר גמר
(ח"פ )51-431175-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עופר גמר ,מרח' אלבז  ,1אשקלון ,טל'  ,08-6710110למפרק 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  ,3.7.2015בשעה
 ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר גמר ,מפרק

אצ'.טי.אס.וו .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-358474-8
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,2.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את צביקה גרוס ,מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803טל' ,052-2314484
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  ,5.7.2015בשעה
 ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

4 106

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

אי ירוק (החזקות) בע"מ
(ח"פ )51-438712-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,2.3.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יוסי סרנגה ,ממשרדי סרנגה ושות' ,רואי חשבון ,רח'
יגאל אלון  ,159תל אביב ,טל'  ,03-6096646למפרק 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  ,5.7.2015בשעה
 ,12.00במשרדי 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.
יוסי סרנגה ,מפרק

רות הפקות בע"מ
(ח"פ )51-227074-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רות ניסן ,מרח' טאגור רבינדרנארט  ,40תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,10.7.2015אצל
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.
רות ניסן ,מפרקת

איציק אהרוני סוכנות לביטוח פנסיוני ( )2012בע"מ
(ח"פ )51-476239-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלעד ורדי ,מקיבוץ משמרות ,ת"ד  ,167ד"נ מנשה  ,37840טל'
 ,054-2525456למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,

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 ,15.7.2015
בשעה  ,18.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעד ורדי ,עו"ד ,מפרק

שני השמה בע"מ
(ח"פ )51-481858-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,25.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את אביחי עוקשי ,מרח' אחד העם  ,10קרית עקרון ,טל'
 ,054-4227767למפרק 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 ,19.7.2015
בשעה  ,12.00אצל עו"ד אורלי מדינה ,רח' זלמן שז"ר  ,33ראשון
לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אביחי עוקשי ,מפרק

שפירא יורם בע"מ
(ח"פ )51-414188-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,23.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יורם שפירא ,מרח' אגמון  ,5עומר ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.7.2015
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם שפירא ,מפרק
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א .צחובוי בע"מ

כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,17.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד אושר הרוש ,מרח' הנמל  ,33חיפה ,טל' ,03-5031005
למפרק החברה.

(ח"פ )51-452995-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,26.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד עדי קריבושיי-סודרי ,מרח' היצירה  ,29רמת גן ,טל'
 ,03-5497640למפרק 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 ,26.7.2015
בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד צחובוי-קריבושיי-סודרי ,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.
עדי קריבושיי-סודרי ,עו"ד מפרק

אדם מנדל בע"מ
(ח"פ )51-492509-8
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,27.2.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את צבי מנדל ,מרח' דרך צה"ל  ,18באר יעקב ,טל' ,08-9227050
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 ,27.6.2015
בשעה  ,12.00אצל 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.
צבי מנדל ,מפרק

הגלריה של ריבה בע"מ
(ח"פ )51-445895-9
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.7.2015
בשעה  ,9.30אצל ירון-אלדר ,פלר ,שורץ ושות' ,עורכי דין,
רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אושר הרוש ,עו"ד ,מפרק

גולן אשת נכסים בע"מ
(ח"פ )51-399649-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.3.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון
גולן ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל'
 ,03-9477080למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.6.2015בשעה
 ,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.
דורון גולן ,מפרק

אשכול שפיר  -ניהול והחזקת סוכנויות בע"מ
(ח"פ )51-311546-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2015בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
חיים גלעד  ,9פתח תקוה.
מטרת האסיפה :דיווח על מצבה הכספי של החברה וקבלת
דרישות תשלום מנושים.
כל נושה שיש לו תביעות כספיות כנגד החברה שבנדון
מוזמן לאסיפה.
דניאל טורם ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7004כ"ה באדר התשע"ה16.3.2015 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

