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הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,2החליטה הממשלה להעביר את הסמכויות הנתונות
לראש הממשלה לפי סעיף 59א(א) לחוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה ,31957-לשר האוצר ולהעביר לשר הכלכלה את
סמכות שר האוצר לפי הסעיף האמור.
העברת הסמכויות אושרה על ידי הכנסת ביום י"ד בסיוון
התשע"ה ( 1ביוני .)2015
כ"ב בסיוון התשע"ה ( 9ביוני )2015
(חמ -3-3281ה)11
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;132התשנ"ג ,עמ' .162

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה להעביר את הסמכויות הנתונות לשר
הכלכלה על פי סעיפים 7 ,7 ,6 ,4א11 ,10 ,א15 ,15 ,א16 ,א ,ו–17
לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,31969-לשר דוד אזולאי.
החלטה זו תעמוד בתוקף כל עוד השר אריה מכלוף דרעי
משמש שר הכלכלה.
ההחלטה הנ"ל אושרה על ידי הכנסת ביום י"ד בסיוון
התשע"ה ( 1ביוני .)2015

בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,אישרה הכנסת
את העברת הסמכויות כאמור ביום י"ד בסיוון התשע"ה ( 1ביוני
.)2015
כ' בסיוון התשע"ה ( 7ביוני )2015
(חמ -3-3281ה)11
			

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק ועל
העברת שטח פעולה
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה להעביר לראש הממשלה את סמכויות השר
לשירותי דת לפי פקודת העדה הדתית (המרה) - 3בנושאי גיור.
הכנסת אישרה החלטה זו ביום י"ט בתמוז התשע"ה ( 6ביולי
.)2015
כמו כן החליטה הממשלה ,בהתאם לסעיף (31ד) לחוק–יסוד:
הממשלה ,להעביר את שטח הפעולה "מערך הגיור" מהמשרד
לשירותי דת למשרד ראש הממשלה.
ההחלטה על העברת שטח הפעולה הובאה לידיעת הכנסת
ביום י"ט בתמוז התשע"ה ( 6ביולי .)2015
כ' בתמוז התשע"ה ( 7ביולי )2015
(חמ -3-3281ה)11
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2
3

1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ'  ;303התשע"ד ,עמ' 328
ועמ' .600

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה להעביר לשרה לאזרחים ותיקים את הסמכויות
הנתונות לראש הממשלה על פי חוק הרשות לקידום מעמד
האישה ,התשנ"ח.31998-
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשנ"ח עמ' .171

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה להעביר משר הבינוי לשר החקלאות ופיתוח
הכפר ,מיום י"ד בתמוז התשע"ה ( 1ביולי  ,)2015את הסמכויות
הנתונות לו לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות ,התשס"ה.32005-
הכנסת אישרה את העברת הסמכויות הנ"ל ביום כ"ח בסיוון
התשע"ה ( 15ביוני .)2015
עוד החליטה הממשלה ,להעביר את שטח הפעולה" :טיפול
במפונים בהתאם לחוק יישום תכנית ההתנתקות ,התשס"ה,"2005-
ממשרד הבינוי למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
הודעה על העברת שטח הפעולה נמסרה לכנסת ביום כ"ח
בסיוון התשע"ה ( 15ביוני .)2015
ל' בסיוון התשע"ה ( 17ביוני )2015
(חמ -3-3281ה)11
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2
3
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ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
חוקי א"י ,כרך ב ,עמ' .1269

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק ועל
העברת שטח פעולה

כ' בסיוון התשע"ה ( 7ביוני )2015
(חמ -3-3281ה)11
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשס"ה ,עמ' .142

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק ועל
העברת שטח פעולה
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה החליטה ,לפי סעיף (31ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,2להעביר את הסמכויות המוקנות לשר המשפטים לעניין
בתי הדין הרבניים לפי המפורט להלן:
א .חוק הדיינים ,התשט"ו( 31955-להלן  -חוק הדיינים) -
למעט הסמכות להיות יושב ראש הוועדה לבחירת דיינים,
ושאר הסמכויות שלפי סעיפים  5עד  7לחוק הדיינים
והסמכות לקבוע אגרות לפי סעיף  ,27אך לרבות הסמכות
לבחור טוענת רבנית לחברת הוועדה לפי סיפת סעיף (6א)
לחוק הדיינים  -אל השר לשירותי דת;
ב .הסמכות להיות יושב ראש הוועדה לבחירת דיינים ,ושאר
הסמכויות שלפי סעיפים  5עד  7לחוק הדיינים ,אך למעט
הסמכות לבחור טוענת רבנית לחברת הוועדה לפי סיפת
סעיף (6א) לחוק הדיינים  -אל השר יובל שטייניץ;
ג.

הסמכות לקבל החלטות בית דין משמעתי לפי סעיף (22א)
לחוק הדיינים לידי השר לשירותי דת ולשר המשמש יושב
ראש הוועדה לבחירת דיינים לפי סעיף (ב) בהחלטה זו;

ד .הסמכות שלפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין
וגירושין) ,התשי"ג ,41953-אל השר לשירותי דת;
ה .הסמכות שלפי חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של
גירושין) ,התשנ"ה ,51995-אל השר לשירותי דת;
ו.

סעיף  1בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים,
התשס"ב ,62002-פסקה ( )3בהגדרה השר ,אל השר לשירותי
דת והשר היושב בראש הוועדה לבחירת דיינים לפי סעיף
(ב) בהחלטה זו.

הכנסת אישרה את ההחלטה הנ"ל ביום י"ט בתמוז התשע"ה
( 6ביולי .)2015
כמו כן החליטה הממשלה ,בהתאם לסעיף (31ד) לחוק–יסוד:
הממשלה ,להעביר את שטח הפעולה של יחידת הסמך בתי הדין
הרבניים ממשרד המשפטים למשרד לשירותי דת.
ההחלטה על העברת שטח הפעולה הובאה לידיעת הכנסת
ביום י"ט בתמוז התשע"ה ( 6ביולי .)2015
כ' בתמוז התשע"ה ( 7ביולי )2015
		
(חמ -3-3281ה)11
1
2
3
4
5
6

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשט"ו ,עמ' .68
ס"ח התשי"ג ,עמ' .165
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .139
ס"ח התשס"ב ,עמ' .590

לפרקליט המדינה ולמשנהו את הסמכויות הנתונות לי לפי
סעיף 21א לחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א.21991-
ד' באב התשע"ה ( 20ביולי )2015
(חמ -3-1424ה)1
		
יהודה וינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה
2

ס"ח התשנ"א ,עמ' .58

מינוי יושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים
לפי חוק החוזים האחידים ,התשמ"ג,1982-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק החוזים האחידים,
התשמ"ג( 11982-להלן  -החוק) ,וסעיפים (5א) ו–(ב) לחוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני מאריכה 3את מינויו של משה סובל ,שופט של בית
משפט מחוזי ,ליושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים
לפי החוק.
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום י"ד בחשוון התשע"ו (27
באוקטובר .)2015
ל' בסיוון התשע"ה ( 17ביוני )2015
(חמ -3-1686ה)1
1
2
3

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ג ,עמ'  ;8התשע"ה ,עמ' .109
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ב ,עמ' .6415

מינוי וצו מיוחד
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את עורכת הדין אלה אלון לעוזרת
רשם האגודות השיתופיות (להלן  -הרשם) ,ומקנה לה את
סמכויות הרשם לפי הפקודה לעניין סעיפים  9ו– 12לפקודה ,וכן
את הסמכויות המנויות בסעיף  7לתקנות האגודות השיתופיות
(חברות) ,התשל"ג.21973-
1

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתה
של אלה אלון באגף לאיגוד שיתופי שבמשרד הכלכלה.
כ' בתמוז התשע"ה ( 7ביולי )2015
(חמ -3-983ה)1
אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה
1
2

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .336
ק"ת התשל"ג ,עמ' .872

מינוי וצו מיוחד

אצילת סמכות

לפי פקודת האגודות השיתופיות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42א(א) לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני אוצל

1
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את טל מור ,לעוזרת רשם האגודות
השיתופיות (להלן  -הרשם) ,ומקנה לה את סמכויות הרשם

לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-

1

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ד ,עמ' .329

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

1

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .336

7609

מינוי נציגי השר להגנת הסביבה ברשויות ניקוז

לעניין סעיף  14לפקודה ,וכן סעיפים  29ו– 42לתקנות האגודות
השיתופיות (רשויות האגודה) ,התשל"ה.21975-
צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתה
של טל מור באגף לאיגוד שיתופי שבמשרד הכלכלה.
כ' בתמוז התשע"ה ( 7ביולי )2015
אריה מכלוף דרעי
		
(חמ -3-983ה)1
שר הכלכלה
 2ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;1366התשל"ז ,עמ'  ;1064התשמ"א ,עמ' .1181

לפי צו הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (הקמת רשויות ניקוז),
התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו הניקוז וההגנה מפני
שיטפונות (הקמת רשויות ניקוז) ,התש"ך ,11960-אני ממנה
את העובדים במשרד להגנת הסביבה ששמותיהם מפורטים
בטור א' להלן ,לנציגיי ברשויות הניקוז המפורטות בטור ב'
לצדם:

מינוי וצו מיוחד
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את מזל שרעבי ,לעוזרת רשם
האגודות השיתופיות (להלן  -הרשם) ,ומקנה לה את סמכויות
הרשם לעניין סעיף  14לפקודה ,וכן סעיפים  29ו– 42לתקנות
האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) ,התשל"ה.21975-
1

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתה
של מזל שרעבי באגף לאיגוד שיתופי שבמשרד הכלכלה.
כ' בתמוז התשע"ה ( 7ביולי )2015
		
(חמ -3-983ה)1
1
2

אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .336
ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;1366התשל"ז ,עמ'  ;1064התשמ"א ,עמ' .1181

מינוי וצו מיוחד
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את יוסף בן חמו ,לעוזר רשם
האגודות השיתופיות (להלן  -הרשם) ,ומקנה לו את סמכויות
הרשם לעניין סעיף  14לפקודה ,וכן סעיפים  29ו– 42לתקנות
האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) ,התשל"ה.21975-
1

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתו
של יוסף בן חמו באגף לאיגוד שיתופי שבמשרד הכלכלה.
כ' בתמוז התשע"ה ( 7ביולי )2015
		
(חמ -3-983ה)1
1
2

דורית סלע

ירדן דרומי

דרור פבזנר

כנרת

דרור פבזנר

גליל מערבי

יונתן סטרול

כרמל

עבד סירטי

קישון

רונן זהבי

שרון

רונן זהבי

ירקון

רונן זהבי

שורק לכיש

דן איש שלום

שקמה בשור

דן איש שלום

ים המלח

דן איש שלום

ערבה

תוקף המינוי לחמש שנים ,וכל עוד המתמנים משמשים
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.
י"א בתמוז התשע"ה ( 28ביוני )2015
(חמ -3-364ה)1
אבי גבאי
השר להגנת הסביבה
1

ק"ת התש"ך ,עמ' .587

מינוי חברה בהנהלת הקרן למניעת זיהום הים
אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .336
ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;1366התשל"ז ,עמ'  ;1064התשמ"א ,עמ' .1181

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה
לפי חוק רשות שדות התעופה ,התשל"ז1977-
אני מודיע בזה ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ב) לחוק
רשות שדות התעופה ,התשל"ז ,11977-ובאישור הממשלה,
מיניתי את רוני מורנו לחבר במועצת הרשות מקרב עובדי
המדינה במקומו של אריה מועלם.2
ה' באב התשע"ה ( 21ביולי )2015
ישראל כ"ץ
		
(חמ -3-421ה)1
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
 1ס"ח התשל"ז ,עמ' .182
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .198
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טור א'
העובד

טור ב'
רשות הניקוז

לפי תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן
למניעת זיהום הים) ,התש"ם1979-
בתוקף סמכותי לפני תקנה (2א)( )5לתקנות שפיכתם
של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים),
התש"ם ,11979-אני ממנה את קרנית גולדווסר ,נציגת מרכז
השלטון המקומי ,לחברה בהנהלת הקרן למניעת זיהום ים,
במקומה של עידית הוד.2
ד' בתמוז התשע"ה ( 21ביוני )2015
(חמ -3-273ה)1
1
2

אבי גבאי
השר להגנת הסביבה
ק"ת התש"ם ,עמ'  ;96התש"ן ,עמ' .306
י"פ התשס"ט ,עמ' .5523

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

מינוי ממונים על הגבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (367ב) לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] ,התשנ"ה ,21995-אני ממנה את המפורטים להלן
לפקידי גבייה ,לעניין פקודת המסים (גבייה):3
סילביה מורד

מועד תחילת כהונתו של גד ירקוני כראש המועצה האזורית
אשכול הוא יום כ"ד בסיוון התשע"ה ( 11ביוני .)2015
ה' בתמוז התשע"ה ( 22ביוני )2015
(חמ -3-136ה)1
יוסף ברון
			
המפקח הארצי על הבחירות
		
במשרד הפנים
			

מוניר הינו

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של ראש
מועצה אזורית

יפה רוסנק
משה קופרשטיין
י"ג בסיוון התשע"ה ( 31במאי )2015
		
(חמ )3-229
חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
1
2
3

י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1734

מינוי פקיד גבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (367ב) לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] ,התשנ"ה ,21995-אני ממנה את אבי דרעי לפקיד
גבייה ,לעניין פקודת המסים (גבייה).3

לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח1958-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  219לצו המועצות המקומיות
(מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,11958-שנאצלה לי ,2אני מודיע כי
מועד תחילת כהונתו של עובד נור כראש המועצה האזורית
הגלבוע הוא יום כ"ד בסיוון התשע"ה ( 11ביוני .)2015
ה' בתמוז התשע"ה ( 22ביוני )2015
(חמ -3-136ה)1
			
יוסף ברון
המפקח הארצי על הבחירות
		
במשרד הפנים
 1ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1259התשנ"ז ,עמ' .986
 2י"פ התשע"א ,עמ' .162

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

י"ג בסיוון התשע"ה ( 31במאי )2015
(חמ )3-229
חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
1
2
3

י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1734

מינוי פקידת גבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (367ב) לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] ,התשנ"ה ,21995-אני ממנה את רות אריאל
לפקידת גבייה ,לעניין פקודת המסים (גבייה).3
י"ג בסיוון התשע"ה ( 31במאי )2015
(חמ )3-229
חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
1
2
3

י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1734

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של ראש
מועצה אזורית
לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח1958-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  219לצו המועצות המקומיות
(מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,11958-שנאצלה לי ,2אני מודיע כי
1
2

ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1259התשנ"ז ,עמ' .986
י"פ התשע"א ,עמ' .162

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה באביבים מחלת
הניוקסל:
אביבים ,יראון ,אור גנוז ,ברעם ,גיש ,דוב"ב ,דישון ,דלתון,
יפתח ,כדיתה ,כפר חושן ,כרם בן זמרה ,מלכייה ,מרכז כ"ח,
עלמה ,צבעון ,ריחאנייה ,רמות נפתלי ,שדה אליעזר ,תעשיון,
דלתון ,סאסא ,וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10קילומטרים
מאביבים.
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ )3-126
1

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
י"פ התשמ"ה ,עמ'  ;84התשנ"א ,עמ' .81

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גב,53/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,761
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

7611

התש"ך ,עמ'  ,1377מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.
.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

.4

י"ג בתמוז התשע"ה ( 30ביוני )2015
יהודה בן חמו
			
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס,23/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3301התשמ"ו ,עמ'  ,1379מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בגבעתיים ,המזוהה כגוש  ,6161חלקה ,619
ששטחה  69מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"ב בתמוז התשע"ה ( 9ביולי )2015
			
(חמ )3-2
רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס,24/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3091התשמ"ד ,עמ'  ,3191מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

7 612

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6428חלקי חלקה  ,125שטח
החלקה  817מ"ר ,שטח ההפקעה  9מ"ר; הייעוד :דרך.

חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,7620חלקי חלקה  ,163שטח
החלקה  1,007מ"ר ,שטח ההפקעה  40מ"ר; הייעוד :דרך.
י"ג בתמוז התשע"ה ( 30ביוני )2015
(חמ )3-2

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1239/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2362
התשל"ז ,עמ'  ,2265מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.
.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

ח' בתמוז התשע"ה ( 28ביוני )2015
			
(חמ )3-2
ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10534/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5485
התשס"ו ,עמ'  ,1395מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה משגב (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ משולב עם חניה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' רבי עקיבא ,גוש ,6400
חלקה בשלמותה  ,311בשטח של  2,767מ"ר; הייעוד :שצ"פ.
כ"א בתמוז התשע"ה ( 8ביולי )2015
(חמ )3-2

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,851/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3305התשמ"ו ,עמ' ( 1453להלן  -התכנית) ,מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנהריה ,גוש  ,1846חלק מחלקה  ;23הייעוד :דרך.

חטיבת קרקע בפארק תעשייה משגב (תרדיון) ,גוש - 19278
חלק מחלקה  ,10שטח ההפקעה  3,001מ"ר;
חלק מחלקה  ,4שטח ההפקעה  642מ"ר.
י"ד בתמוז התשע"ה ( 1ביולי )2015
			
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב
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.1

.2

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,700/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2696
התשמ"א ,עמ'  ,1164מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7018התשע"ה ,עמ' ,4675
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6974התשע"ה ,עמ'  ,3056תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית עילוט
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעילוט ,המזוהה כגושים וחלקי חלקות אלה:
גוש

17484

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש - 10009
ח"ח

שטח הפקעה (בדונם)

176

0.036

338

0.116

388

0.239

466

בשלמות

ייעוד הקרקע :דרך ושצ"פ.
כ"ב בתמוז התשע"ה ( 9ביולי )2015
			
(חמ )3-4
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,7215/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4407
התשנ"ו ,עמ'  ,3265ותכנית מס' ג ,19907/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6755התשע"ד ,עמ'
 ,3795מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מבוא העמקים ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

7 614

17501

ייעוד

חלקי חלקה שטח במ"ר
דרך

31

154

32

1,075

34

125

דרך ,שביל

בנייני ציבור ,שביל ,דרכים

35

167

דרך

36

375

דרך ,שביל

37

16

דרך ,שביל

38

7

שביל

67

65

דרך

68

104

דרך

69

92

דרך

70

193

דרך

73

1,700

73

137

דרך ,בנייני ציבור

74

130

דרך

87

217

דרך ,בנייני ציבור

דרך ,שביל ,בנייני ציבור

שטחים בשטח הבנוי של היישוב עילוט בשטח כולל של
 5,963מ"ר המיועדים לדרכים ,שבילים ,שטח ציבורי פתוח
ושטח לבנייני ציבור והמזוהים כלהלן:
דרכים מס'  ,106 ,101 ,83 ,75 ,64 ,61 ,60 ,41 ,10 ,3בתכנית
ג ,19907/שטח ציבורי פתוח ליד המעיין ושטח לבנייני
ציבור המזוהה כגן ילדים "המעיין".
י"ט בתמוז התשע"ה ( 6ביולי )2015
(חמ )3-4
חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,5891בדבר הפקדת תכנית מספר
מקוון  105-0734459תא/מק – 3307/מגדל בראשית
בסמכות הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלקות בחלקן
גוש מוסדר חלק  /כל הגוש
9505

חלק

381 ,784 ,780 ,78-40

כתובת:
מיקום :שיכון בבלי ,רחוב פעמוני יוסף  12פינת רחוב
.3 1318
מטרת התכנית:
הקמת מגדל מגורים במקום בניין בן שני אגפים ע"י
שינוי של הוראות בינוי ,קביעת זיקת הנאה והרחבת גן
אברמוביץ' בהתאמה ,הגדלת מספר יח"ד ותוספת
זכויות ביחס לתכנית מאושרת תא/5550/א.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי בינוי עפ"י סעיפים97 :א(.א)(3א) ו97-א(.א)()1
לחוק:
א .ממבנה בן שני אגפים 77 ,קומות ו 59-קומות
למגדל מגורים ובו עד  35קומות מגורים ועוד
קומה טכנית גבוהה כפולה ,ובנוסף  4קומות
מדורגות לאורך רחוב פעמוני סה"כ עד 31
קומות מעל רחוב פעמוני ,בגובה אבסולוטי של
 599.00מ'.
ב .יותר פיצול חלק מהלובי הכפול בקומת הכניסה
(מפלס הגן) לשני מפלסים עבור שימוש מגורים.
ג .הוספת לובי במפלס רחוב פעמוני.
ד .שינוי גובה קומת מרתף עליונה ל 9-מ' ,ושינוי
גובה שאר קומות המרתף לצורך מערכות
טכניות ,תפעול שטחי רווחה וכו' לגובה טיפוסי
נטו של עד  4.1מ' עפ"י תכנית ע. 5
 .7תוספת זכויות עפ"י סעיף 97א(.א()5()5א)( )4לחוק:
 4,550מ"ר שטחי בנייה עיקריים .
 .4תוספת זכויות עפ"י סעיף 97א(.א )3()5לחוק150 :
מ"ר שטחי שירות.
 .3הגדלת מס יח"ד עפ"י סעיף 97א(.א)( )9לחוק:
מ( 539 -כולל יח"ד "אופציונליות") ל 553-יח"ד ובנוסף
יח"ד אחת לשוער ,לפי הוראות תכנית תא/5550/א.
 .1קביעת זיקת הנאה עפ"י סעיף 97א(.א)( )58לחוק:
ברוחב מינימלי של  75מ' ,כמסומן בתשריט .
 .9שיוני קו בניין עפ"י סעיף 97א(.א)( :)3שינוי קו בניין
צפוני מ 3 -מ' ל 9 -מ' .

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

כל המעוני ין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום,
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף
תכנון העיר ברח' שדרות בן-גוריון  99תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,54:00 – 09:00קומה ג' חדר
 408טלפון  .04-5735713כל המעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  500לחוק,
רשאי ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים,
להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
דורון ספיר
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה תל אביב
מרחב תכנון מקומי בת ים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר
213-1334220
שם התכנית :בי/0/231/מק – כיכר העיר בת ים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
ובניה ,תשכ"ה ,5891-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז תל אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית
מספר 107-0793445
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
רשות מקומית :עירית בת ים
חלק מתחום הרשות בת ים  :התכנית ממוקמת באזור
העסקים החדש של בת ים ,בגבולות רחוב ניסנבאום,
קינמון והסוללים.
גוש ,5574 :מספרי חלקות בחלקן555 :
מטרת התכנית:
 .5שיפור הבינוי המוצע בתכנית בי 170/התקפה,
ויצירת חזיתות מסחריות פעילות לאורך רחובות
ניסנביום וקינמון ,ללא שינוי בגודל המגרשים
ובזכויות הבניה.
 .7הגדרת כיכר עירונית אזרחית פתוחה ונגישה
לציבור ,המשרתת את בית המשפט ,מבני
התעסוקה ,מסחר ומשרדים ,וקומות המשרדים של
הרשות המקומית.
 .4שיפור הנגישות למתחם באמצעות מעבר הולכי
רגל מרחוב ניסנבוים לרחוב קינמון.
עיקרי הוראות התכנית
 .5איחוד וחלוקת המגרשים ללא שינוי בשטח הכולל
של כל מגרש ,וללא שינוי בשטחי הבניה בכל מגרש.
 .7שינוי הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ביחס לתכנית
התקפה.
 .4קביעת זיקות הנאה למעבר הולכי רגל ,כלי רכב
ותשתיות בין המגרשים השונים בתחום התכנית,
.3
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ללא שינוי במיקום הכניסות לכלי רכב כפי שאושר
בתכנית התקפה.
 .3קביעת הוראות בנושא פיתוח ונוף.
.1

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בת
ים ,סטרומה  5רמת יוסף בת-ים ,טלפון.04-1119049 :
העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
(כתובת :ק.ממשלה דרך מנחם בגין  571ת"א ,טלפון:
.)04-5947190
לחוק ,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.5898-
יוסי בכר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בת ים
מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון :חריש
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' :חריש /0 /ד
שם התכנית :מרכז עירוני ראשי  -מע"ר.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891-כי במשרדי הוועדה המיוחדת
לתכנון ולבנייה – חריש מופקדת תכנית מפורטת מס':
חריש /5 /ד
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים ואו הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חריש5 /
פירוט ,שינוי וכפיפות
חריש /5 /א
פירוט ושינוי
חריש7 /
שינוי
חריש /5 /ה
כפיפות
תמא5 /57 /
כפיפות
תמא /43 /ב3 /
כפיפות
תמא77 /
אישור ע"פ תמ"מ
תמא41 /
אישור ע"פ תמ"מ
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :חריש .
קואורדינטה X: 205500
קואורדינטה Y: 707450
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גושים וחלקות:
גוש 9507 :חלקי חלקות.85 :
גוש 9504 :חלקות במלואן,70 ,58 ,59 ,53 ,54 ,1 ,4 :
.30 ,43 ,45 ,79 ,71
גוש 9504 :חלקי חלקות.41 :
גוש 9503 :חלקות במלואן.18 ,15 ,38 - 39 ,45 - 43 :
גוש 8055 :חלקי חלקות.38 :
גוש 8505 :חלקי חלקות.94 :
מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה יצירת מרכז עירוני ראשי (מע"ר)
בחריש ,ומתן אפשרות תעסוקה לתושבים בדגש על
איכות חיים ,בטיחות ושילוב מרכיבי תכנון ופיתוח ברי
קיימא וזאת ע"י:
א .תכנון של מערך התנועה והתחבורה.
ב .תכנון שטחים עבור מוסדות ציבור ,תרבות וחינוך
במרכז הכובד של המע"ר.
ג .תכנון שטחין עבור מסחר ותעסוקה הכוללים שימושים
מעורבים ,מוסדות עירוניים וכלל עירוניים כולל
מסוף לתחבורה ציבורית ,מרכז חרום ,מלונאות,
מרכז החלמה ותחנת דלק והנשענים על מערכת
הדרכים המע"רית.
ד .שילוב מגורים ושטחים ציבוריים פתוחים בתוך אזורי
המסחר והתעסוקה.
ה .תכנון מערך שטחים פתוחים אינטנסיביים לשימוש
הציבור.
ו .מתן הנחיות לשמירה על איכות הסביבה.
ח .מתן הנחיות להקמת מערכת התשתית.
עיקרי הוראות התכנית:
מטרת התכנית להקים מרכז עירוני ראשי (מע"ר)
בחריש וזאת ע"י:
 .5ריכוז מגרשים למוסדות ציבור ,תרבות וחינוך במרכז
הכובד של המע"ר ,אשר יהוו מוקד להתפתחות
תרבותית וחינוכית בעתיד.
 .7מיקום אזורי מסחר ותעסוקה בהיקף המע"ר ,הכוללים:
משרדים ,מסחר ,תעסוקה ,מוסדות עירוניים וכלל
עירוניים כולל מסוף לתחבורה ציבורית ,מרכז חרום,
מלונאות ,מרכז החלמה ותחנת תדלוק והנשענים על
מערכת הדרכים המע"רית.
 .4שילוב מגורים ושטחים ציבוריים פתוחים עם אזורי
המסחר והתעסוקה וע"י כך יצירת מתחמים בעלי
שימושים מעורבים ויצירת מסגרת חיים נוחה
וזמינה תוך שמירה על דיני איכות הסביבה
ומטרדים למינהם.
 . 3הגדרת שטחים פתוחים אינטנסיביים בהם יפותחו
שטחים לשימוש הציבור.
 .1תכנון מערכת דרכים ופיתוח המבוסס על מרחקי
הליכה סבירים והמעודד הליכה רגלית ,שימוש
בתחבורה ציבורית תנועות אופניים.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת
לתו"ב – חריש וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

האינטרנט של הוועדהwww.planningharish.org.il :
.כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך
על פי סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 90
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון
ולבנייה חריש ,טלפון .03-9995510 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה מיוחדת לתו"ב – חריש.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חריש
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' :חריש /3 /א
שם התכנית :שכונת אור המזרח חריש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891-כי במשרדי הוועדה המיוחדת
לתו"ב  -חריש ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שמופקדת תכנית מפורטת מס' :חריש /7 /א
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תמ"א 41
כפיפות
תמ"א /43ב4/
כפיפות
תמ"א /43ב3/
כפיפות
מ539 /
שינוי
חריש /5 /א
שינוי
חריש5 /
שינוי
חריש7/
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :חריש .
קואורדינטה X: 205800
קואורדינטה Y: 706800
גושים וחלקות:
גוש 9504 :חלקי חלקות.55 ,9 - 9 ,3 :
גוש 9501 :חלקות במלואן.71 :
גוש 9501 :חלקי חלקות.40 ,79 - 79 ,73 :
גוש 9559 :חלקי חלקות.9 - 1 :
מטרת התכנית:
א .הקמת שכונות מגורים בהיקף של כ 5509 -יח"ד עם
השירותים הנלווים.
ב .תכנון של מערך התנועה והתחבורה.
ג .תכנון שטחים עבור מבנים ומוסדות ציבור.
ד .תכנון מערך שטחים פתוחים.
ה .שמיאה על איכות הסביבה ומערכות תשתית.

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

עיקרי הוראות התכנית:
פירוט של תכנית המתאר החלקית על ידי:
א .קביעת ייעודי קרקע למגורים ,מבנים ומוסדות ציבור,
ציבורי
שטחים פתוחים ,ככר עירונית ,שטח
פתוח ,דרכים ותשתיות ,מסחר ומשרדים.
ב .קביעת השימושים המותרים בכל יעוד.
ג .קביעת הוראות בנייה:
 קביעת צפיפות . קביעת מרווחי בנייה. קביעת גובה בניינים. הנחיות בינוי. הנחיות לעיצוב אדריכלי.ד .התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים מאושרות.
ה .הנחיות לתכנון מיתון תנועה.
ו .קיבעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות כגון:
דרכים ,ביוב ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל וכו'.
ז .קביעת הנחיות לביצוע.
ח .קביעת הנחיות סביבתיות.
ט .הנחיות לפיתוח המרחב בין נחל נרבתא לשכונה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הודעה . www.planningharish.org.ilכל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  500לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המיוחדת לתו"ב  -חריש.
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 .5898 -
דוד מגן-מונסונגו
יו"ר הועדה המיוחדת
לתכנון ולבנייה חריש
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מספר
רח353-0778050/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,5891-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז ועדה מחוזית מרכז .מופקדת
תכנית שינוי למתאר מס' ,רח353-0778050 /
רח/מק/7000/א 33/רופין  55רחובות
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל רח / 7000/א
כפיפות ל רח / 7000/ב 5 /
כפיפות ל רח / 7000/ב 9 /
כפיפות ל רח/מק  / 7000 /ב 7 /
כפיפות ל רח/מק  / 7000 /ב 1 /
כפיפות ל רח/תמא 7 / 3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות
רחוב :רופין ארתור מס' בית55 :
גבולות התכנית:
גוש 4935 :חלקה70 :
מטרת התכנית:
 .5תוספת זכויות בניה בהקלה.
 .7הגדלת מספר יח"ד.
 .4שינוי בקווי בניין.
 .3הפקעה להרחבת דרכים.
 .1הגדלת התכסית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תוספת זכויות המותרות בהקלה ל10%69%( 19%-
עיצוב אדריכלי) ,עפ"י סעיף  97א (א) (( )59א) ()7
לחוק התכנון והבנייה.
 .7הגדלת מספר יח"ד מ 7-יח"ד ל 4-יח"ד ,עפ"י סעיף
 97א (א) ( )9לחוק התכנון והבניה.
 . 4שינוי קו בניין לחזית רחוב נפתולסקי למבנה החדש
כך שיהיה  3.00מ' במקום  1.00מ'.
שינוי קו בניין למבנה הקיים כך שיהיה  5.00מ'
וע"פ קונטור הבניין במקום  1.00מ'.
שינוי קו בניין לחזית רחוב רופין לבית הקיים כך
שיהיה  7.00מ' וע"פ קונטור הבניין במקום  1.00מ'.
שינוי קו בניין צדדי מערבי למבנה הקיים כך שיהיה
 5.1מ' וע"פ קונטור הבניין במקום  3.00מ'.
שינוי קו בניין צדדי צפוני למבנה החדש כך שיהיה
 4.00מ' במקום  3.00מ' ,עפ"י סעיף  97א (א) ()3
לחוק התכנון והבניה.
 .3הרחבת דרך של  5מ' ברחוב נפתולסקי ,עפ"י סעיף
 97א (א) ( )7לחוק התכנון והבניה.
 .1הגדלת התכסית כך שתהיה  10%במקום  40%ע"פ
סעיף 97א(א)(.)1
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר
האינטרנט  ,www.rehovot.muni.ilכל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי הוספת הנספחים וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 500לחוק .רשאי להגיש התנגדות תוך  53ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
רחובות ,רח' בילו  ,7רחובות .העתק התנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת הרצל  ,85רמלה
טלפון.)09-8599333 :
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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 .5898-במידה
ולא תתקבלנה התנגדויות לתכנית בתוך המועד הנ"ל,
התכנית תאושר ותפורסם למתן תוקף.
מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מספר
רח404-1330221/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,5891-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז ועדה מחוזית מרכז .מופקדת
תוכנית שינוי למתאר מספר ,רח353-0795110 /
רחוב יעבץ  ,55רחובות ,רח/מק/110/ג/53/ב5/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל רח353-0513980/
כפיפות ל רח/רח  / 7000 /ב 5 /
כפיפות ל רח/רח  / 7000 /ב 9 /
שינוי ל רח/רח  / 7000 /ג 7 /
שינוי ל רח/רח  / 110 /ג 53 /
כפיפות ל רח/רח  /מק  / 7000 /ב 4 /
שינוי ל רח/רח  /מק  / 7000 /ג 4 /
כפיפות ל רח/תמא 3 / 7 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות
רחוב :יעבץ מס' בית55 :
גבולות התכנית:
מרכז העיר
גוש 4504 :חלקה338 :
מטרת התכנית:
תוספת  70%לשטח הדירות.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  533.3מ"ר לשטחי הדירות לפי סעיף
97א(א)(59א)(.)5
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר
האינטרנט  ,www.rehovot.muni.ilכל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי הוספת הנספחים וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 500לחוק .רשאי להגיש התנגדות תוך  53ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
רחובות ,רח' בילו  ,7רחובות .העתק התנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת הרצל  ,85רמלה
טלפון.)09-8599333 :

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

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.5898-
במידה ולא תתקבלנה התנגדויות לתכנית בתוך המועד
הנ"ל ,התכנית תאושר ותפורסם למתן תוקף.
מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר אישור תוכנית שינוי למתאר מספר
רח404-1007133/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,5891בדבר אישור תכנית שינוי
למתאר מספר ,רח.353-0555977/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל רח / 7000/ב 5 /
שינוי ל רח / 7000/י
שינוי ל רח / 510/א
שינוי ל רח / 510/א 81 /
כפיפות ל רח/מק  / 7000 /ב 4 /
כפיפות ל רח/מק  / 7000 /ג 7 /
כפיפות ל רח/מק  / 7000 /ג 4 /
כפיפות ל רח/תמא 7 / 3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות
רחוב :אחים קיבוביץ מס' בית57 :
גבולות התכנית:
גוש 4507 :חלקה81 :
מטרת התכנית:
 .5הגדלת מס' יח"ד מ 50-יח"ד ל 54-יח"ד למגרש.
 .7תוספת קומות כך שיהיו  9קומות מעל קומת מרתף
 6קומת קרקע במקום מרתף  6קרקע  3 6קומות
 6קומה חמישית חלקית.
 .4קביעת קו בנין אחורי למרפסות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הגדלת מס' יח"ד מ 50-יח"ד למגרש ל 54-יח"ד
למגרש לפי סעיף 97א(א) סעיף קטן .9
 .7תוספת קומה כך שיהיו  9קומות מעל קומת מרתף 6
קומת קרקע במקום קומת מרתף  6קומת קרקע
 3 6קומות  6קומה חמישית חלקית .לפי סעיף
97א(א) סעיף קטן .8
 .4קביעת קו בניין אחורי של  3מ' למרפסות לפי סעיף
97א(א) סעיף קטן .3
 .3אין כל שינוי בשאר הזכויות והוראות הבניה.
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעתונים ביום
 01/07/7051ובילקוט הפרסומים  9889בעמוד4954 ,
בתאריך 71/07/7051

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ,רח' בילו , 7טל,09-8487783:
ומשרדי הוועדה המחוזית (כתובת הרצל ,85רמלה,
טלפון .)09-8599333 :כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית
ובנספחים בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל .
רחמים מלול
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
מרחב תכנון מקומי חוף השרון
הודעה בדבר אישור תכנית 410-1327737
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה התשכ"ה  5891בדבר אישור תכנית מפורטת
מקומית מספר  305-0745575המהווה שינוי לתכניות
חש – 5/57/שינוי בהוראות בינוי והקמת בריכת שחיה
פרטית.
בשטח כלולים בתכנית ומיקומם:
מושב בצרה
גוש ,9859 :חלקי חלקה ,57 :שטח התכנית 5.355 :דונם
עיקרי הוראת התכנית:
 . 5לקבוע הנחיות והוראות להקמת בריכת שחיה פרטית
בתחום התכנית ללא תוספת זכויות בניה.
 .7לקבוע קווי בנין לבריכת השחייה הפרטית ומתקניה.
 .4להבטיח תנאי בריכות ואיכות סביבה נאותים בעת
הקמת בריכת השחייה הפרטית.
 .3לקבוע הוראות תפעול לבריכת השחייה הפרטית על
מנת למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד בתנאי
תברואה.
הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 9889
מתאריך 71/07/7051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
חוף-השרון ,קיבוץ שפיים  ,90880טלפון ,08-8189101
וכן במשרדי הועדה המחוזית ברמלה ,רחוב הרצל ,85
טלפון  .09-8599333כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים אמורים להיות פתוחים לקהל.
אלי ברכה
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי עפולה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
302-1204113
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,5891 -כי במשרדי הועדה המקומית
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לתכנון ולבניה עפולה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מספר 751-
 - 0453097הגדלת שטח ציבורי פתוח רחוב פנקס.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות עפ/מק7/9078/
כפיפות ג54718/
שינוי 5/55/5
שינוי 5/55/4
שינוי 5/55/9
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עפולה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 55597 :מחלקה 31 :עד 31 :חלקי
גוש 55597 :מחלקה 35 :עד 35 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת שטח ציבורי פתוח
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  500לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  90יום ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה  -עפולה ,רחוב יהושוע  ,35עפולה
טלפון .03-9170433 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :קריית הממשלה  -משרד הפנים
נצרת עלית ,טלפון.)03-9109109 :
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 .5898 -
שלמה מליחי
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה עפולה
מרחב תכנון מקומי משגב
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
מש/מק2/1021/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,5891 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר מש/מק :4/8510/לוטם  -מגרש .59
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית ג8510/
שינוי לתוכנית מש/מק5/8510/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .משגב
ישוב :לוטם
שטח התוכנית 0.1000 :דונם ,מגרש59 :

7 620

גושים וחלקות:
גוש 58794 :חלקי חלקות13 ,48 ,43 :
עיקרי הוראות התכנית:
 . 5שינוי קו בנין עבור סככה קיימת בחזית הקדמית של
הבית :מ 1.0-מ' ל 5.7-מ'.
 . 7שינוי קו בניין עבור פרגולה קיימת בצידו האחורי של
המגרש :צידי שמאלי מ 4.0-מ' ל 0.0-מ' ,אחורי מ-
 3.0מ' ל 0.0-מ'.
 .4הצבת מחסן גינה בקו בניין צידי ואחורי עד קו .0
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 09/04/7051ובילקוט פרסומים מספר  ,5003עמוד
 ,3099בתאריך .59/04/7051
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה משגב .כתובת :משגב ,א.ת .תרדיון,
משגב ,טלפון .03-8880507 :ובמשרדי הועדה
המחוזית ,מחוז צפון ,כתובת :ת"ד  181נצרת עלית,
טלפון .03-9109109 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן
המקומית
הועדה
של
האינטרנט
באתר
.http://www.vaada-misgav.org.il
רון שני
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי בני שמעון
הודעה בדבר אישור תוכנית מספר 132-1031247
שם תכנית :שובל  -שכונת בנים ,החלפת שטחים
ושינוי קוי בניין.
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,5891 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר .971-0590135
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 4/549/04/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :בני שמעון
ישוב :שובל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש ,500745 :מוסדר בחלק ,מספרי חלקות בחלקן
4-3,5,49,49
עיקרי הוראות התכנית:
 .5החלפת מיקומם של 58מגרשי מגורים (, 88 , 94
, 93 , 90 , 18, 19, 15, 19, , 11 13
,504 ,507 ,505 ,50099, , 99 ,95 91
) בתחום התכנית עם שטחים ציבוריים
,503
פתוחים ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעודי קרקע.
 .7שינוי בקו בניין בתאי שטח , 505 , 500
. ,504 ,503 ,93 ,91 ,99 ,95 ,99 507

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 58/03/7051ובילקוט פרסומים מספר  ,9817עמוד
 , 7591בתאריך .71/57/7053
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה בני שמעון ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז דרום ,כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה 3
באר שבע ,טלפון ,09-9794585 :כל המעוניין רשאי
לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום
במשרדי הועדה המקומית בני שמעון בימים ובשעות
קבלת קהל :יום א'  ,54.40-51.40יום ג' .9.40-55.40
ביום שלישי תתקיים קבלת קהל גם בשעות אחה"צ
לתושבים ובתיאום מראש בלבד .טל' .09-9715870
פרסום זה ניתן לראות גם באתר אינטרנט בכתובת
 http://bns.bartech-net.co.ilבמדור הודעות בענייני
תכנון ובניה
סיגל מורן
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני שמעון

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
פרחי אביב מור בע"מ
(ח"פ )51-326329-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.9.2015בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
בן מימון  ,13ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענת פז ,עו"ד ,מפרקת

בנק המושבים למשכנתאות ולהשקעות בע"מ
(ח"פ )52-002469-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.9.2015בשעה  ,10.30במשרדי תנועת
המושבים בישראל ,רח' לאונרדו דה וינצ'י  ,19תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
לירן רם ארביב ,עו"ד ,מפרקת

סודות דרך הבשמים בע"מ
(ח"פ )51-383481-2
(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  ,9.9.2015בשעה  ,19.00במשרדי החברה,
רח' נווה צין  ,77מדרשת בן גוריון  ,8499000לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אסי שלום ,מפרק

פאפוס  88בע"מ
(ח"פ )51-443989-2
(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  ,9.9.2015בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,65תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברק טל–אור ,עו"ד ,מפרק

אופאל קונסטרוקציה בע"מ
(ח"פ )51-436240-9
(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  ,15.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
דרך מנחם בגין  ,11רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף מיכאל שפרונץ ,מפרק

מדד  -מכשירה מדידה ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-190727-1
(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  ,16.9.2015בשעה  ,16.00במשרדי המפרק,
רח' סוקולוב  ,15ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל חברוני ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,
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חביב בן השקעות בע"מ

(ח"פ )51-290091-1

(ח"פ )51-471598-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.9.2015בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' דרך אם
המושבות  ,94פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
רח' דרך מנחם בגין  ,23קומה  ,18תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמרוד הכט ,עו"ד ,מפרק

כוכבה חביב ,מפרקת

נכסי ויקטור נעים בע"מ
(ח"פ )51-152898-6

י.ח .מימון בניה והשקעות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-154287-0

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח'
אבן גבירול  ,2בית אליהו ,קומה  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניר אליקים ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת,
רח' ויצמן  ,108כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלי עמרמי בוזגלו ,עו"ד ,מפרקת

שניצר גוטליב  -נהול ויעוץ בע"מ
(ח"פ )51-201991-0

שמגר אלקטרוניקה ותעופה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-192530-7

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין
שניצר ,גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור
ספורט ,קומה  ,27רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.10.2015בשעה  ,14.00במשרד בועז רוה ,עורכי
דין ,רח' מנחם בגין  ,11רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק

בועז רוה ,מפרק

מיחשוב ישיר לישראל (ל.י.מ  )1995 -בע"מ

מ.ר.ט הובלות ושאיבות בע"מ

(ח"פ )51-218097-7

(ח"פ )51-477469-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין
שניצר ,גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור
ספורט ,קומה  ,27רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.10.2015בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,כפר קאסם
 ,4881000לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק
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אברהם גריל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

סופטלינק טכנולוגיות ( )1995בע"מ

לה פואין בע"מ

(ח"פ )51-211211-1

(ח"פ )51-525152-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.10.2015בשעה  ,16.00במשרד אפשטיין ,רוזנבלום,
מעוז ( )ERMעורכי דין ,רח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ליאור אהרון ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2015בשעה  ,14.00אצל המפרקת ,רח'
שמאי  ,15ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרכנתיל השקעות בע"מ
(ח"פ )51-203817-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.10.2015בשעה  ,9.00במשרדי בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ ,רח' דרך מנחם בגין  ,125קומה  ,34תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אבי רישפן ,מפרק

נמרודי ,שפר עורכי דין
(ח"פ )51-395457-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הרצל ,30
אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
נדב שפר ,עו"ד ,מפרק

אווה סלום בע"מ
(ח"פ )51-525160-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2015בשעה  ,14.00אצל המפרקת ,רח'
שמאי  ,15ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בריג'יט בלייח ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

בריג'יט בלייח ,עו"ד ,מפרקת

פי.סי.אמ.אי בע"מ
(ח"פ )51-299436-9
(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  ,13.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין
דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ק.אברהמי אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-283986-1
(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  ,14.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

קנילם בע"מ
(ח"פ )51-343651-9
(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  ,14.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק
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פאנצ'קוק קפה תאטרון בע"מ

אלרן (ה.ר.ל.ר) בניה בע"מ

(ח"פ )51-258917-7

(ח"פ )51-388519-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.9.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח'
אנה פרנק  ,38ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אתי לרום ,עו"ד ,מפרקת

ספיר טביב אירועים ושירותי קייטרינג  2009בע"מ

אופורטוניטי שירותי תשלום בע"מ

(ח"פ )51-424349-2

(ח"פ )51-481555-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.9.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,כפר יהושע,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

שי נותקין פולניצר ,עו"ד ,מפרק

אגליה יהלומים אינטרנשיונל בע"מ

שמיר דוד חברה לבנין ולהשקעות בע"מ

(ח"פ )51-347279-5

(ח"פ )51-069105-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.9.2015בשעה  ,11.00במשרדי נאמן ,קינן
ושות' ,עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,154תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק,
רח' סוקולוב 86א ,חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בועז שמיר ,עו"ד ,מפרק

לילך קינן ,מפרקת

חלום ומציאות בע"מ

לנדה ייעוץ עסקי בע"מ

(ח"פ )51-441605-6

(ח"פ )51-307801-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2015בשעה  ,10.00אצל ברנע ושות',
עורכי דין ,רח' הרכבת  ,58הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.9.2015בשעה  ,11.00במשרד עו"ד אמיתי שמעון,
רח' יואל משה סלומון  ,9ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיתי שמעון ,עו"ד ,מפרק

איתי גורה ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

רות .ב ( )2003בע"מ

אל.אל.בי.אן.ג'י .בע"מ

(ח"פ )51-345950-3

(ח"פ )51-448649-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
המגינים  ,60חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' נורדאו 46א,
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור עמר ,עו"ד ,מפרק

ליאון ליכט ,מפרק

פולמן  -אבנרי ושות' ,עורכי דין

חצב עולמי בע"מ

(ח"פ )51-327370-6

(ח"פ )51-359171-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הלל ,23
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' האשל ,22
קיסריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי פולמן ,מפרק

יעקב צבי ברש ,מפרק

בניין מול הים בע"מ

מיי מומנטס בע"מ

(ח"פ )51-480798-1

(ח"פ )51-491228-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.9.2015בשעה  ,14.30אצל המפרקת ,רח'
ראול ולנברג  ,2רמת החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הורד 29א,
רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

איילת (מימי) צמח ,עו"ד ,מפרקת

אביב מסה ,מפרק

שייפ ווב בע"מ

ג'חנון קול סנטר ( )1999בע"מ

(ח"פ )51-307953-3

(ח"פ )51-281582-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.9.2015בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' קדם ,20
שוהם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
רפאל איתן  ,2/23פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל נובוגרוצקי ,מפרקת

אברהם לוי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,
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אל-כמאל סחר בע"מ

ערוז השקעות בע"מ

(ח"פ )51-344963-7

(ח"פ )51-287779-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2015בשעה  ,18.00במשרדה הרשום של החברה,
רח' אלמדינה  ,1אום אל–פאחם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.10.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' החייל ,29
רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

מחאמיד מוחמד ,מפרק

ערן קרא-עוז ,מפרק

יוניק קונספט בע"מ

קלסטריקס בע"מ

(ח"פ )51-349589-5

(ח"פ )51-303762-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.10.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
הירשפלד  ,8ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.10.2015בשעה  ,11.00באמצעות שיחת ועידה
טלפונית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושע חיים נוה ,מפרק

פיני עזריה ,עו"ד ,מפרק

א.מ.י .ניהול ותפעול ברים בע"מ

פרוגנט בע"מ

(ח"פ )51-450781-3

(ח"פ )51-277864-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.10.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
העצמאות  ,16אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' ירושלים ,4
עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

מייק קורל ,מפרק

יוסי ניזרי ,עו"ד ,מפרק

חלזון מתכת בע"מ

נעלי נזרי עינב בע"מ

(ח"פ )51-008363-7

(ח"פ )51-236421-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.10.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
ים המלח  ,31גני תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' ירושלים ,4
עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית מוכתר ,מפרק

יוסי ניזרי ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

ליאור ויעל שירותי ניהול בע"מ
(ח"פ )51-270404-0

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד שרת ,מפרק

(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  ,27.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן פלג (פומרנץ),
מרח' וושינגטון  ,21ירושלים  ,94187טל'  ,02-6231155למפרק
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.
איתן פלג (פומרנץ) ,עו"ד ,מפרק

ליאור ויעל שירותי ניהול בע"מ
(ח"פ )51-270404-0

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,27.9.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' וושינגטון ,21
ירושלים  ,94187לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן פלג (פומרנץ) ,עו"ד ,מפרק

איזון חברה לפיתוח בע"מ
(ח"פ )51-266541-5

אפיג בע"מ
(ח"פ )51-028480-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,18.00במשרד המפרק ,רח' ויצמן ,2
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם סימון ,עו"ד ,מפרק

אירופז בע"מ
(ח"פ )51-115101-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין ירום-לם,
רח' קויפמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארנולד שוורץ ,מפרק

אודין הכשרות בע"מ
(ח"פ )51-473198-3

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
לייב יפה  ,31/2ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד שרת ,מפרק

כאבן בע"מ
(ח"פ )51-268254-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
לייב יפה  ,31/2ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,18.00במשרדי המפרק ,רח'
משעול גיל  ,7כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יונתן חטר-ישי ,עו"ד ,מפרק

דה שופ דיזיין בע"מ
(ח"פ )51-460253-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,רח'
היובל  ,4רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית לויתן ,עו"ד ,מפרק

עמרי כהן ,מפרק

ווביט אינטראקטיב בע"מ

פרגיות ירושלים (מקבוצת תדמיר) בע"מ

(ח"פ )51-312171-5

(ח"פ )51-340986-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,12.00במשרדה הרשום של החברה,
רח' הגולן  ,59תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.10.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח'
התעשייה  ,5אזור התעשייה הר טוב ,בית שמש ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף ישראלי ,מפרק

יששכר בר הלל ,עו"ד ,מפרק

ל.י.ר פרסום ושיווק בע"מ

דטה ג'י.אס .מחשבים בע"מ

(ח"פ )51-247633-4

(ח"פ )51-353141-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,12.00במשרדה הרשום של החברה,
רח' הגולן  ,59תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.10.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח'
ההסתדרות  ,26פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף ישראלי ,מפרק

שלומי זיגדון ,עו"ד ,מפרק

טופ  - 10און ליין בע"מ

לבוביץ שטריכמן יועצים ( )1998בע"מ

(ח"פ )51-292483-8

(ח"פ )51-263086-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.10.2015בשעה  ,10.00בסינמה סיטי ,בניין
הרב מכר ,קומה שנייה ,רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,בשעה  ,10.00במשרדי
המפרק ,רח' השלושה  ,2תל אביב  ,6706057לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אלון חן ,מפרק

יוסף הלוי ,עו"ד ,מפרק

גרייטר סופטוור סולושנס ( )1987בע"מ
(ח"פ )51-123330-6
(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  ,12.10.2015בשעה  ,10.30אצל המפרק ,רח'
העמל  ,1ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
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פתרו  -נט בע"מ
(ח"פ )51-276321-0
(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

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר שטיין ,מרח'
השרון  ,42אבן יהודה ,למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת בנק-יוגב ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,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  45ימים 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.

אמיר שטיין ,עו"ד ,מפרק

אפרת בנק-יוגב ,עו"ד ,מפרקת

בית רוזליה בע"מ

מזרחי טפחות ניהול בע"מ

(ח"פ )51-216530-9

(ח"פ )51-167579-5

(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  ,24.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם פסי ,מרח'
ספיר  ,5רמת אפעל ,טל'  ,03-5611757למפרק 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  ,5.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת בנק-יוגב ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,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  45ימים 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.

אברהם פסי ,עו"ד ,מפרק

אפרת בנק-יוגב ,עו"ד ,מפרקת

תל.די.סי בע"מ

חוסן אמות בע"מ

(ח"פ )51-136520-7

(ח"פ )51-217887-2

(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  ,29.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נמרוד ערב ,מרח' בית
שאן  ,19חיפה ,טל'  ,04-8699673למפרק 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  ,7.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דל ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,155רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

נמרוד ערב ,עו"ד ,מפרק

אשר דל ,עו"ד ,מפרק

טפחות פיננסים בע"מ

שוונג תקשורת בע"מ

(ח"פ )51-216285-0

(ח"פ )51-366127-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.7.2015התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי שקד ,מרח' הגדרות ,28
סביון ,למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי אלימלך ,מרח'
אהרון  ,3קרית מוצקין ,למפרק 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.

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

טארגט סינבון בע"מ

יוסי בוקובזה תשתיות וצנרת בע"מ

(ח"פ )51-497002-9

(ח"פ )51-348940-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

אבי שקד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתי הפלר ,מרח'
העצמאות  ,57חיפה ,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  ,14.7.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף בוכובזה ,מרח'
החוחית  ,8אשדוד ,למפרק החברה.

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

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

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

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

איתי הפלר ,עו"ד ,מפרק

א.מ.ד קשת מבנים יזמות ובנייה בע"מ
(ח"פ )51-465943-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי אלימלך ,מרח'
אהרון  ,3קרית מוצקין ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסי אלימלך ,עו"ד ,מפרק

אלדה בית השקעות י.מ בע"מ
(ח"פ )51-496078-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2015התקבלה החלטה
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אינטרלוגי'ק בע"מ
(ח"פ )51-352534-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון כרמל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לעו"ד גיל סומך ,מרח' תובל  ,5תל אביב.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלון משה כרמל ,מפרק

סחר מזון יורם גמיש בע"מ
(ח"פ )51-259971-3
(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  ,15.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן מוזס ,מרח'
האומן  ,15ירושלים ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,

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.
ערן מוזס ,עו"ד ,מפרק

קריספי לאבס בע"מ
(ח"פ )51-501095-7
(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  ,20.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל שני ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לידי עו"ד גיא גורדון ,ממשרד גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי,
גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1הבניין העגול ,תל אביב.
טל שני ,מפרק

צרפתי פרדיום  38בע"מ
(ח"פ )51-492555-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יפית טהרי ,מרח'
הרצל  ,91ראשון לציון ,למפרקת החברה.
יפית טהרי ,עו"ד ,מפרקת

ר.ר.מ  215בע"מ
(ח"פ )51-294448-9
(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  ,11.1.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אומר לובושיץ ,מרח'
הנחושת  ,10תל 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.
אומר לובושיץ ,עו"ד ,מפרק

קונטיננטל ברנד בע"מ
(ח"פ )51-492912-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אירנה רבינוביץ ,מרח'
גיבורי ישראל  ,7נתניה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אירנה רבינוביץ ,עו"ד ,מפרקת

קום .מרקט בע"מ

אסיף איכות הסביבה בע"מ

(ח"פ )51-308528-2

(ח"פ )51-219201-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל פרנק ,למפרק
החברה ,ולהסמיך את עו"ד נילי טורטל-טאו ו/או עו"ד ולנטין
טונקונוגי לדווח לרשם החברות על סיום הפירוק מרצון וכל
ההליכים הנובעים מכך ,לדווח לרשם החברות על החלטת
החברה להתפרק מרצון כאמור לעיל ,על מינויו של המפרק
כמפרק החברה ולפרסם את ההחלטות האמורות ברשומות.

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  ,22.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל עוז ,מקיבוץ עין
חרוד מאוחד ,למפרק החברה.

אריאל פרנק ,מפרק

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

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,
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ערבה ישראל שיווק פירות וירקות בע"מ

ביוטיקה בע"מ

(ח"פ )51-347535-0

(ח"פ )51-392031-4

(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  ,15.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,מת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק 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  ,7.7.2015התקבלה 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.

טל מייק ,עו"ד ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

צהרונט בע"מ

סונירן יבוא ושיווק אופנה בע"מ

(ח"פ )51-525633-7

(ח"פ )51-460154-1

(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  ,29.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב בריטשטיין ,מרח'
החשמונאים  ,100תל 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  ,10.7.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי יתום ,ממשרד
אברהם פרקש ,רח' הרברט סמואל  ,31חדרה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יניב בריטשטיין ,עו"ד ,מפרק

ישי יתום ,מפרק

י .חנוני החזקות ( )2012בע"מ

ב.ס.ד .שיווק מכונות קפה ומטהרי מים בע"מ

(ח"פ )51-476947-0

(ח"פ )51-476958-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק חנוני ,מרח'
האלונים  ,20נתניה ,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  ,12.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל חיון ,מרח' שד'
בנימין  ,18נתניה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יצחק חנוני ,מפרק

מיכאל חיון ,עו"ד ,מפרק
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עפר-מריאן ,חברה להשקעות בע"מ

מיכה מורסיאנו בע"מ

(ח"פ )51-087397-9

(ח"פ )51-210988-5

(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  ,12.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר יוסים ,מרח' אבא
אבן  ,8הרצליה פיתוח ,טל'  ,09-9577960למפרק 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  ,13.7.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ניר רויט ,מרח'
המתכת  ,2חדרה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

ניר יוסים ,עו"ד ,מפרק

ניר רויט ,רו"ח ,מפרק

י.ר.ש .ייזום ותיווך פרוייקטים בע"מ

א.ס.ב טאקו בע"מ

(ח"פ )51-374994-5

(ח"פ )51-418528-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.7.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף שטרית ,מרח'
דובדבן  ,99טבריה ,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  ,14.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבי אומסי ,מרח'
הרצל  ,76חיפה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יוסף שטרית ,מפרק

אבי אומסי ,רו"ח ,מפרק

מימי את שרון בע"מ

אנרגטק נ.ג.ס .בע"מ

(ח"פ )51-441676-7

(ח"פ )51-444319-1

(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  ,8.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרופ' יורי גינזבורג ,מרח'
בן גוריון  ,1בני ברק ,למפרק החברה.

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

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.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

פרופ' יורי גינזבורג ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,
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שין זוהר עיצובים בע"מ

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ענק המזגנים א.א )1996( .בע"מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.7.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניב שטרן,
מרח' החשמונאים  ,90תל אביב  ,61202למפרק החברה.

(ח"פ )51-225683-5
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-270921-3
(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ניב שטרן ,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  ,16.7.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אחיקם אשד ,מרח'
בני משה  ,30רחובות ,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.

אס.אמ.בי.טי השקעות בע"מ

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

אורטל מערבלי בטון בע"מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חביב בן טולילה ,מרח'
דקר  ,25רמת גן ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-425483-8
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-494030-3
(בפירוק מרצון)

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

(ח"פ )51-377361-4

קומוקליק בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חביב בן טולילה ,מרח'
דקר  ,25רמת 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.
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שלי עמרמי בוזגלו ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-411880-1
(בפירוק מרצון)

נ .אזולאי השקעות ושרותים בע"מ
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הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלי עמרמי בוזגלו,
מרח' ויצמן  ,108כפר סבא ,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  ,19.7.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמנואל חזון ,מרח'
הנדיב  ,5הרצליה ,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.
עמנואל חזון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7084י"ז באב התשע"ה2.8.2015 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

