רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ג באלול התשע"ה

7111
עמוד

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 8644 .................................
הודעה על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה 8644 ......................
מינוי יושב ראש לוועדה המקצועית-ציבורית להצעת
מועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה 8644 ...........
הודעה בדבר הרכב הוועדה המקצועית-ציבורית לעניין
הצעת מועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה 8644 .
הודעה על אצילת סמכות לפי חוק–יסוד :הממשלה 8644 ......
הסמכת מנהל לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת
חומרים מסוכנים) 8645 ................................................................
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תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות 8645 ...................................
הודעה על קיום בחינות מועד סתיו  2015לפי תקנות
רואי חשבון8645 ..............................................................................
הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 8646 .......................
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני
טעויות בהודעות כאמור 8646 ..................................................
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 8650 .........................................
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 8656 .......................
הודעות מאת הציבור 8659 ..................................................................

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק

מינוי יושב ראש לוועדה המקצועית-ציבורית להצעת
מועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה את
המשרות שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור,2
ולפיכך אחרי פרט "55ד .ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר"
שבתוספת האמורה יבוא:

לפי ההודעה בדבר קביעת הדרכים והתנאים למינויו של
היועץ המשפטי לממשלה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

"משרד התחבורה והבטיחות בדרכים -
55ה .מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד
התחבורה והבטיחות בדרכים;
55ו .מנהל השירות המטאורולוגי במשרד התחבורה והבטיחות
בדרכים".
כ"ח באב התשע"ה ( 13באוגוסט )2015
(חמ )3-1173

1
2

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7
י"פ התשס"ח ,עמ'  3520ועמ'  ;)4532( 3978התשס"ט ,עמ' ;2965
התש"ע ,עמ'  128ועמ'  ;3230התשע"א ,עמ'  ,1270עמ' ,2402
עמ'  ,4832עמ'  ,5165עמ'  ,5852עמ'  6314ועמ'  ;6466התשע"ב,
עמ'  1970ועמ'  ;3952התשע"ג ,עמ'  ;750התשע"ד ,עמ' 5784
ועמ'  ;6698התשע"ה ,עמ'  ,2עמ'  ,646עמ'  ,3042עמ'  ,5988עמ'
 ,6456עמ'  ,6484עמ'  ,7136עמ'  7940ועמ' .8156

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי המדינה,
התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה להרשות את
נושאי המשרות במינהל התכנון אשר מפורטים להלן ,לייצג את
הממשלה בכל עסקה מהעסקאות המפורטות בסעיפים  4ו–5
לחוק ,למעט עסקאות במקרקעין ,שבתחום הפעולות של מינהל
התכנון ותפקידו של המורשה ,עד לסכום הנקוב לצד כל אחד
מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות
האמורות:
( )1מנהל מינהל התכנון ,לגבי עסקאות במסגרת תקציב מינהל
התכנון ,יחד עם חשב בכיר במשרד האוצר או חשב המינהל
 בלא הגבלת סכום;( )2סגן מנהל מינהל התכנון (תפעול) ,לגבי עסקאות במסגרת
תקציב מינהל התכנון ,יחד עם חשב בכיר משרד האוצר או
חשב המינהל  -עד לסכום של  750,000שקלים חדשים.

בתוקף הסמכות המסורה לי לפי סעיף  )1(3להודעה בדבר
קביעת הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה,1
על פי החלטות הממשלה מס'  21773ומס'  ,32274ובהסכמת
שרת המשפטים ,אני ממנה בזה את נשיא בית המשפט העליון
(בדימוס) ,השופט אשר דן גרוניס ,ליושב ראש של הוועדה
המקצועית-ציבורית להצעת מועמדים למשרת היועץ המשפטי
לממשלה ,מיום ט"ו בתמוז התשע"ה ( 2ביולי  )2015עד יום כ"ח
בסיוון התשע"ט ( 1ביולי .)2019
ט"ו בתמוז התשע"ה ( 2ביולי )2015
(חמ )3-2945
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
1
2
3

הודעה בדבר הרכב הוועדה המקצועית-ציבורית לעניין
הצעת מועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה
לפי ההודעה בדבר קביעת הדרכים והתנאים למינויו של
היועץ המשפטי לממשלה
אני מודיעה לפי סעיף  5להודעה בדבר קביעת הדרכים
והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה( 1להלן -
ההודעה) ,כי לוועדה המקצועית-ציבורית לעניין הצעת
מועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה התמנו אלה:
( )1אשר גרוניס ,נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) ,2לפי סעיף
 )1(3להודעה כפי שתוקן בהחלטת הממשלה מס' - 31773
יושב ראש;
( )2משה ניסים ,שר המשפטים לשעבר ,לפי סעיף  )2(3להודעה;
( )3ענת ברקו ,חברת הכנסת ,לפי סעיף  )3(3להודעה;
( )4יחיאל כץ ,עורך דין ,לפי סעיף  )4(3להודעה;
( )5גבריאלה שלו ,אשת אקדמיה ,לפי סעיף  )5(3להודעה.
ב' באלול התשע"ה ( 17באוגוסט )2015
(חמ )3-2945
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2
3

הרשאות קודמות לנושאי משרה במינהל התכנון  -בטלות.
כ"ח באב התשע"ה ( 13באוגוסט )2015
(חמ -3-9ה)1

1

הודעה על אצילת סמכות
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1אצלתי למנהל הכללי במשרד התקשורת את
הסמכות הנתונה לי לפי -
1

8 644

י"פ התש"ס ,עמ' .4894
י"פ התשע"ה ,עמ' .8644
החלטה מס'  ,1773מיום .10.6.2007

לפי חוק–יסוד :הממשלה
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

ס"ח התשי"א ,עמ' .52

י"פ התש"ס ,עמ' .4894
החלטה מס'  1773של הממשלה מיום .10.6.2007
החלטה מס'  2774של הממשלה מיום .20.8.2000

ס"ח התשס"א ,עמ' .158

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

( )1תקנה  22לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים
ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת)
(תיקון) ,התשע"ה( 22014-להלן  -התיקון) ,להורות על מועד
תחילתו של התיקון לכל בעל רישיון שערב תחילתו של
התיקון החזיק כדין ברישיון לפי תקנות התקשורת (בזק
ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד),
התש"ע ,32010-כנוסחן ערב תחילתו של התיקון;
( )2תקנה  2לתקנות התקשות (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים
לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין–לאומיים) (ביטול),
התשע"ה( 42014-להלן בפסקה זו  -הביטול) ,להורות על
מועד תחילתו של הביטול ,לכל בעל רישיון שערב תחילתו
של הביטול החזיק כדין ברישיון לפי תקנות התקשורת
(בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן
שירותי בזק בין–לאומיים) ,התשס"ד ,52004-כנוסחן ערב
הביטול;
( )3תקנה  2לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים
לקבלת רישיון כללי ייחודי) (ביטול) ,התשע"ה( 62014-להלן
בפסקה זו  -הביטול) ,להורות על מועד תחילתו של הביטול,
לכל בעל רישיון שערב תחילתו של הביטול החזיק כדין
ברישיון לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים
ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי) ,התשס"ד,72004-
כנוסחן ערב הביטול.

( )1בטור ב' שלצד פסקה ( ,)2במקום האמור בפסקאות (א) ו–(ב)
יבוא:
"דרכים שבאחזקת החברה ,כפי שהן מסומנות במפת
הכבישים "גבולות האחריות לכבישי ישראל" ,בקנה מידה
 1:100,000מיום ח' בסיוון התשע"ב ( 29במאי  )2012שנחתמה
בידי ביום ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני  )2012ומופקדת
במשרדי החברה ,ברח' אריאל שרון  ,3אור יהודה ,בכפוף
לשינויים כמפורט ברשימת דרכים וקטעי דרכים לעדכון
גבולות הסמכות של רשות תימרור מקומית "חברת נתיבי
ישראל" שנחתמה בידי ביום י"א בתמוז התשע"ה ( 28ביוני
;")2015
( )2בטור ב' שלצד פסקה ( ,)18אחרי "כולל הצמתים" יבוא
"ובדרך ארצית מס'  "781ואחרי "החתומה על ידי" יבוא
"ביום ד' בתמוז התשע"ה ( 21ביוני .")2015
כ"ה באב התשע"ה ( 10באוגוסט )2015
(חמ -3-766ה)1
מאיר חן
המפקח הארצי על התעבורה
 2י"פ התש"ע ,עמ'  ;2302התשע"ב ,עמ'  1290ועמ' ;5066
התשע"ג ,עמ'  3116ועמ'  ;5578התשע"ד ,עמ'  ;5074התשע"ה,
עמ'  966ועמ' .2303

כ"ט באב התשע"ה ( 14באוגוסט )2015
(חמ -3-17ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר התקשורת
2
3
4
5
6
7

ק"ת התשע"ה ,עמ' .298
ק"ת התש"ע ,עמ'  ;646התשע"ה ,עמ'  298ועמ' .832
ק"ת התשע"ה ,עמ' .308
ק"ת התשס"ד ,עמ' .402
ק"ת התשע"ה ,עמ' .307
ק"ת התשס"ד ,עמ' .758

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2015
לפי תקנות רואי חשבון ,התשט"ז1955-
בהתאם לתקנה  4לתקנות רואי חשבון ,התשט"ז,11955-
מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד סתיו 2015
יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:
הנושא
בחינות ביניים חלק א':
מבוא לחשבונאות

הסמכת מנהל
לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים),
התשנ"א1990-

משפט עסקי

כלכלה
יסודות ביקורת החשבונות
תמחיר וחשבונאות ניהולית

סטטיסטיקה
חשבונאות פיננסית

לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-

דיני תאגידים ומסחר

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה,
התשכ"א ,11961-אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות,2
כך שבסעיף  2שכותרתו "לגבי דרכים כמפורט בטור ב'- ":
1
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ז' בכסלו התשע"ו
( 19בנובמבר )2015
י"ג בכסלו התשע"ו
( 25בנובמבר )2015
כ"ח בכסלו התשע"ו
( 10בדצמבר )2015

בחינות סופיות חלק א':

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות

ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425

כ"ח בחשוון התשע"ו
( 10בנובמבר )2015
ד' בכסלו התשע"ו
( 16בנובמבר )2015

בחינות ביניים חלק ב':

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות רישוי עסקים (סילוק
פסולת חומרים מסוכנים) ,התשנ"א( 11990-להלן  -התקנות),
אני מסמיך את אלעד אשד ואת הילאל טרבוש למנהלים לעניין
תקנות אלה ,כל עוד הם משמשים בתפקידם במשרד להגנת
הסביבה.
כ"ז באב התשע"ה ( 12באוגוסט )2015
(חמ -3-828ה)1
דוד לפלר
המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה
 1ק"ת התשנ"א ,עמ'  ;22התשנ"ד ,עמ' .843

התאריך

מימון

__________
1

כ"ח בחשוון התשע"ו
( 10בנובמבר )2015
י"ג בכסלו התשע"ו
( 25בנובמבר )2015
כ"א בכסלו התשע"ו
( 3בדצמבר )2015
ד' בכסלו התשע"ו
( 16בנובמבר )2015

ק"ת התשט"ז ,עמ' .34

8645

הנושא
טכנולוגיות מידע

התאריך
כ"ה בכסלו התשע"ו
( 7בדצמבר )2015

דיני מסים א'

י"ח בטבת התשע"ו
( 30בדצמבר )2015

תמחיר וחשבונאות ניהולית
מתקדמת

ט"ו בטבת התשע"ו
( 27בדצמבר )2015

חשבונאות פיננסית
מתקדמת

ט' בטבת התשע"ו
( 21בדצמבר )2015

דיני מסים ב'

כ"ח בכסלו התשע"ו
( 10בדצמבר )2015

ביקורת חשבונות ובעיות
ביקורת מיוחדות

כ"ה בטבת התשע"ו
( 6בינואר )2016

בחינות סופיות חלק ב':

הבחינות יתקיימו בבנייני האומה בירושלים ,למעט הבחינה
בנושא טכנולוגיית מידע שתיערך במכללת רמת גן.
ההרשמה לבחינות תתבצע אך ורק על גבי טופס שניתן להשיגו:
 במזכירות המועצה ,רח' בית הדפוס  ,22בית עומר,קומה  ,4ירושלים;
 בלשכת רואי חשבון בישראל ,רח' מונטיפיורי  ,1תל אביב; באוניברסיטאות :ירושלים ,תל אביב ,בר אילן ,חיפה ,בןגוריון ובאוניברסיטה הפתוחה;
 במכללות :המרכז האקדמי רופין ,קרית אונו ,המכללה האקדמיתלמינהל בראשון לציון ובמרכז הבין–תחומי-הרצליה.
ניתן להירשם לבחינות המועצה דרך אתר האינטרנט,
בכתובת.www.justice.gov.il :
על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס האמור
לפרטיו ,להחתים בבנק הדואר את חלק הקבלה שבו ,המעיד
על תשלום האגרה ולשלחו למזכירות המועצה ,ת"ד ,34357
ירושלים  ;9134301מי שזו בקשתו הראשונה ומי ששינה סטטוס
לימודים ימלא ,נוסף על טופס בקשה לגשת לבחינה ,גם טופס
פרטים אישיים ,שניתן להורידו באתר האינטרנט.
נבחן שבקשתו לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים חלק ב'
וסופיות חלק א' לא תימצא במזכירות המועצה עד יום ח' בתשרי
התשע"ו ( 21בספטמבר  ,)2015לא יורשה לגשת לבחינות אלה.
נבחן שבקשתו לגשת לבחינות סופיות ב' לא תימצא
במזכירות המועצה עד יום כ"ח בחשוון התשע"ו
( 10בנובמבר  ,)2015לא יורשה לגשת לבחינות אלה.
מי שהגיש ערר על תוצאות בחינות סופיות ב' ,יירשם
לבחינות שבמועד סתיו  2015עד יום ח' בכסלו התשע"ו (20
בנובמבר  ,)2015כאמור לעיל ,ואם התקבל עררו ,תוחזר לו אגרת
הבחינה שהוא פטור מלשוב ולהיבחן בה.
האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים
חלק ב' וסופיות חלק א' היא  422שקלים חדשים לכל נושא,
ולבחינות סופיות חלק ב' היא  778שקלים חדשים לכל נושא.
ח' באלול התשע"ה ( 23באוגוסט )2015
(חמ )3—372
אמי פלמור
יושבת ראש מועצת רואי חשבון
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הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בשזור מחלת
הניוקסל:
שזור ,סאג'ור ,ראמה ,חורפיש ,צוריאל ,חוסן ,פקיעין
החדשה ,פקיעין ,לפידות ,חלוץ ,חרשים ,כישור ,לבון ,בית ג'אן
דיר אל–אסד ,מג'ד אל–כרום ,נחף ,מכמנים ,כמון ,מורן ,חזון,
אשחר ,אשבל ,יובלים ,עראבה ,דיר חנא ,לוטם ,צביה ,סלמה,
הררית ,יחד ,מרר ,טפחות ,ענבר ,כפר חנניה ,עין כמונים ,עין
אל–אסד ,פרוד ,שפר ,אמירים ,כפר שמאי ,מירון.
כ"ב באלול התשע"ה ( 6בספטמבר )2015
(חמ )3-126
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19
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' ,312
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2225
התשל"ו ,עמ'  ,1928ובהתאם לתכנית מס' /360ד ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5054התשס"ב,
עמ'  ,1460מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,7033התשע"ה ,עמ'  ,5363תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,דרכים בצומת ז'בוטינסקי/דרך
גהה ,גוש  ,6192חלקות  1070 ,1069 ,1067 ,536 ,114ו–1085
בשלמותן; הייעוד :דרכים.
כ"ה באב התשע"ה ( 10באוגוסט )2015
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

הודעה לפי סעיף 19
.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'
חד926/א(במ) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4004התשנ"ב ,עמ'  ,3162ובהתאם לתכנית
מס' חד ,813/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4007התשנ"ב ,עמ'  ,3301ובהתאם לתכנית
מס' חד/605/ג ,שהודעה בדבר אישור פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6017התש"ע ,עמ'  ,435מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7046התשע"ה ,עמ'
 ,6045תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כ -
גוש - 7726
ח"ח  0.485 - 50דונם (לשעבר  ,345ח"ח  10 ,8 ,4 ,3בגוש
 7731לפי חד;)813/
ח"ח  0.099 - 114דונם (לשעבר ח"ח  44בגוש  7726לפי
חד;)813/
ח"ח  2.650 - 236דונם (לשעבר ח"ח  4 ,2בגוש  7726לפי
חד926/א(במ));
ח"ח  0.119 - 278דונם (לשעבר ח"ח  45בגוש  7726ולשעבר
 ,348ח"ח  10 ,8 ,4 ,3בגוש  7731לפי חד;)813/
גוש - 7731
חלקה  5בשלמותה
ח"ח  0.191 - 166דונם (לשעבר  ,130ח"ח  10 ,8 ,4 ,3בגוש
 7731לפי חד;)813/
ח"ח  0.003 - 168דונם;
ח"ח  0.001 - 169דונם.

גוש - 10030
ח"ח  0.165 - 1דונם; ח"ח  0.044 - 7דונם;
הייעוד :דרך ושצ"פ.
ג' באלול התשע"ה ( 18באוגוסט )2015
(חמ )3-4
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה לפי סעיף 19
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' חד,813/
__________ בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4007
שהודעה
1
2

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

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

התשנ"ב ,עמ'  ,3301מצהירה 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– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7043התשע"ה ,עמ'  ,5964תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש - 7731
ח"ח  0.020 - 321דונם (לשעבר  ,284ח"ח  10 ,8 ,4 ,3בגוש
 7731לפי חד;)813/
ח"ח  0.033 - 264דונם (לשעבר  ,227ח"ח  10 ,8 ,4 ,3בגוש
 7731לפי חד;)813/
הייעוד :דרך.
ג' באלול התשע"ה ( 18באוגוסט )2015
(חמ )3-4

צביקה גנדלמן

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה לפי סעיף 19
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' חד,763/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3248
התשמ"ה ,עמ'  ,3358מצהירה 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  ,7043התשע"ה ,עמ' ,5964
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10572חלקה 194
בשלמותה; הייעוד :שב"צ ודרך.
ג' באלול התשע"ה ( 18באוגוסט )2015
(חמ )3-4

צביקה גנדלמן

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

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה לפי סעיף 19
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' פת,1156/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

8647

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,255
התשי"ג ,עמ'  ,93מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7052התשע"ה ,עמ'  ,6309תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רצ ,1/7/50/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5139התשס"ג ,עמ'  ,816מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5177התשס"ג ,עמ' ,2166
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' נצח ישראל ,גוש ,6325
חלקה  269בשלמות ,בשטח של  4,989מ"ר; הייעוד :שב"צ.

ג' באלול התשע"ה ( 18באוגוסט )2015
(חמ )3-4
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

חטיבת קרקע בראשון לציון -
ששטחה  946מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3628חלקה ( 341לשעבר
חלקי חלקה  ,)20רח' צבי מילר בחלקו המרכזי ,שכונת
נחלת יהודה.

הודעה לפי סעיף 19

ששטחה  69מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3628חלקה ( 342לשעבר
חלקי חלקה  ;)20הרחבת רח' המייסדים מצדו הדרומי,
שכונת נחלת יהודה.

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,24/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4045
התשנ"ג ,עמ'  ,11ותכנית רצ/24/1/ב ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4076התשנ"ג ,עמ'
 ,1275מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,4079התשנ"ג ,עמ'  1346ובילקוט הפרסומים
 ,4097התשנ"ג ,עמ'  ,2108תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"ד באב התשע"ה ( 30ביולי )2015
(חמ )3-4

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רצ ,3/22/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4443התשנ"ו ,עמ'  ,4868מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4725התשנ"ט ,עמ' ,1747
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בראשון לציון -
ששטחה  876מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6288חלקה ( 332לשעבר
חלקי חלקה  ;)9שטח לבנייני ציבור ממזרח לרח' שלמה
עראקי שכונת קרית שמחה;
ששטחה  303מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6288חלקה ( 336לשעבר
חלקי חלקה  ;)9הרחבת רח' יהושע גיבשטיין מצדו המערבי,
שכונת קרית שמחה;
ששטחה  239מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6288חלקה ( 337לשעבר
חלקי חלקה  ;)9הרחבת רח' שלמה עראקי מצדו המזרחי,
שכונת קרית שמחה.
י"ג באב התשע"ה ( 29ביולי )2015
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  783מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,5416חלקה ( 118לשעבר גוש  ,4246חלקי חלקה ;)17
הרחבת רח' הרב פנחס זכריה מצדו הדרומי ,הרחבת רח'
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

ראב"ע (רבי אלעזר בן עזריה) מצדו המערבי והרחבת רח'
יוחנן בן זכאי מצדו הצפוני ,שיכוני המזרח.
י"ד באב התשע"ה ( 30ביולי )2015
(חמ )3-4
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3655חלקה ;290
גוש  ,3656חלקה .112

כ"ד באב התשע"ה ( 9באוגוסט )2015
(חמ )3-4
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח/550/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3521התשמ"ח ,עמ'  ,709מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6225התשע"א ,עמ'  ,3774תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3703חלק מחלקה
 ,556בשטח של  10מ"ר.

כ"ד באב התשע"ה ( 9באוגוסט )2015
(חמ )3-4

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

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,6/74/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2271
התשל"ז ,עמ'  ,275מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7037התשע"ה ,עמ'
 ,5576תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3698חלקה 342
בשלמותה ,לשעבר ח"ח .64 ,35 ,33 ,30

כ"ד באב התשע"ה ( 9באוגוסט )2015
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

תיקוני טעויות

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,1050/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2732
התשמ"א ,עמ'  ,2315מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,2811התשמ"ב ,עמ'
 ,1663תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

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

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

.1

בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,6703
התשע"ד ,עמ'  ,1683לעניין תכנית בר( 8/256/שורקות) ,בטור
"חלקות חדשות" ,במקום " "10-2צריך להיות "."10 ,8-2
(חמ )3-2

.2

בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6779התשע"ד,
עמ'  ,4712לעניין תכנית בר( 8/256/שורקות) ,בטור "חלקות
חדשות" ,במקום " "10-2צריך להיות "."10 ,8-2
(חמ )3-4

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,7089התשע"ה,
עמ'  ,7814בעמ'  7815בטור השמאלי ,השורה " 1 13תל אביב"
שייכת לגוש  6994ולא לגוש  6993כפי שפורסם.
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז תל אביב
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב-יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :תא1 /6633 /
שם התכנית :מרחב הדולפינריום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :תא1 /6633 /
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תאA /
ביטול
תא1033 /
ביטול
תא1593 /
ביטול
תא /ג
ביטול
תמא16 /
כפיפות
תמא19 /
כפיפות
תמא1 /10 /
כפיפות
תמא0 /4 /
כפיפות
תמא /64 /ב4 /
כפיפות
תא /ע1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :תל אביב-יפו
רחוב הכובשים 70 ,73 ,17 ,13 ,14 ,10
רחוב לוי יוסף גונדר 6
רחוב הירקון 4 ,4 ,6א
רחוב הכרמלית 13 ,14
רחוב חנניה 19
רחוב הרברט סמואל 6 ,1
גושים וחלקות:
גוש 1330 :חלקות במלואן.16 :
גוש 1330 :חלקי חלקות.11 - 5 ,6 ,1 :
גוש 1431 :חלקות במלואן.0 :
מטרת התכנית:
 .1יצירת רצף לטיילת חוף הים זאת ע"י פינוי "מתחם
הדולפינריום" ,הריסת המבנים הקיימים והקמת
שצ"פ ייחודי הכולל מסעדה ומרכז לספורט ימי.
 .0הקמת מבנה מלונאי הכולל מרכז כנסים ושרותי
מלונאות נלווים.
 .6הקמת מבנה מגורים.
 .4התווית חזיתות מסחריות.
 .9התווית דרכים המשכיות לדרכים קיימות.
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע ממגרש מסחרי מיוחד ,שטח ציבורי
פתוח ,טיילת ,חוף הים ,שטח למבנה ציבור ודרך,
לשטח ציבורי פתוח ,דרך ,מגרש למסחר ותיירות,
ומגרש למגורים ,מסחר ותיירות כמצויין בתשריט.
 .0קביעת שימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
 .6קביעת הנחיות לבינוי כמצוין בנספח הבינוי המנחה.
 .4קביעת גובה מגדלים עד  09קומות 131 ,מ' מעל פני
הים .גובה בניה מרקמית במגרש  131עד 5
קומות 66 ,מ' מעל פני הים ,ובמגרש  130עד 1
קומות  03מ' מעל פני הים.
 .9קביעת זיקות הנאה לציבור ,כמצוין בתשריט.
 . 3קביעת הנחיות וזכויות בניה לפיתוח שטח ציבורי
פתוח שיכלול :טיילת ,מסעדה ומרכז ספורט ימי.
 .1קביעת זכויות בניה כמפורט בטבלה .9
 .7קביעת זכויות בניה לצרכי ציבור לחינוך ,רווחה,
תרבות וספורט כמפורט בטבלה .9
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/39/0314ובילקוט הפרסומים  ,3733התשעד ,עמוד
 ,9470בתאריך .10/39/0314
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  109תל אביב-
יפו  ,31310טלפון .36-1360977 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון  37תל
אביב-יפו ,טלפון ,36-1041030 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
גילה אורון
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב
מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נהריה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג31616 /
שם התכנית :תוספת זכויות בנייה ,צפיפות וקומות,
רח' ז'בוטינסקי  ,15נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ג01696 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג /במ136 /
שינוי
ג791 /
שינוי
ג13119 /
שינוי
תמא /64 /ב4 /
כפיפות
תמא /64 /ב6 /
כפיפות

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

מספר התכנית
סוג היחס
תמא69 /
כפיפות
תמא16 /
כפיפות
תממ5 /0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה רחוב :ז'בוטינסקי . 91
גושים וחלקות:
גוש 17139 :חלקות במלואן.19 :
גוש 17139 :חלקי חלקות.31 :
קואורדינטה X: 209000
קואורדינטה Y: 768925
מטרת התכנית:
תוספת אחוזי בנייה,
צפיפות וקומה.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת אחוזי בנייה,
הגדלת מס' יח"ד,
תוספת קומות,
שינוי בקוי בניין אחורי מערבי,
בקוי בניין צידיים צפוניי ,ודרומי,
הגדלת תכסית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 37/39/0319ובילקוט הפרסומים  ,1363התשעה,
עמוד  ,9941בתאריך .13/39/0319
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  05נצרת
עילית  1196339טלפון .34-3937999 :וכן במשרדי:
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה ,טלפון:
 ,34-5715701וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :צפת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'3133363150:
שם התכנית :ג 31835/הגדרת אחוזי בנייה וקווי בנין
גוש  16331חלקה 51 + 58
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  75לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1539כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה צפת מופקדת תכנית מפורטת מס':
 013-3063114גרסת :הוראות  11 -תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג10311 /
שינוי
תממ5 /0 /
פירוט

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

מספר התכנית
סוג היחס
ג1351 /
פירוט
תמא69 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
עיר העתיקה צפת  -בסמוך למדרגות עולי הגרדום בין
סמטאת אבוהב למצפור המאירי.
קואורדינטה X: 246350
קואורדינטה Y: 763625
גושים וחלקות:
גוש ,16331 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.17 ,19 :
מטרת התכנית:
הקמת מבנה לשימוש מגורים ,תיירות ומסחר
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הקמת מבנה הכולל קומת מרתף ,קומת קרקע
לשימוש מסחרי ושתי קומות לשימוש מגורים או
יחידות אירוח.
.0הגדרת ,קווי בניין ,זכויות והוראות בנייה.
 .6קביעת יח"ד ואירוח מותרות.
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  133לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  33ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  05נצרת עילית 1196339
טלפון .34-3937999 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה צפת ,ירושלים ,1
צפת ,טלפון34-3501431 :
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 .1575 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'3313333330:
שם התכנית :הסדרת הבינוי בחלק מגוש  13611
בשפרעם (ג)31951/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  75לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1539כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת
מס' 031-3033334 :גרסת :הוראות  11 -תשריט 13 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג11676 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם ,עיר עתיקה
קואורדינטה X: 216310
קואורדינטה Y: 745530
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 13611 :חלקות במלואן.13 ,91 ,90 ,91 :
גוש 13611 :חלקי חלקות.11 ,93 :
מטרת התכנית:
בחלקות
והבנייה
הדרכים
הסדרת
 91,90,93,91,97,13,11לצורך יצירת מסגרת תכנונית
למתן היתרים ולאישור מבנים בשטח התוכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים ואישור מבנים
בשטח התכנית באמצעות שינויים בייעודי קרקע.
 .0קביעת שטחי הבנייה המרביים בתא שטח מס'  13ל-
 1614מ"ר מתוכם  513מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
 .6קביעת שטחי הבנייה המרביים בתא שטח מס'  10ל-
 135מ"ר מתוכם  130מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
 .4צירוף תאי שטח מס'  11,16,14לחלקות סמוכות.
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  133לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  33ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  05נצרת עילית 1196339
טלפון .34-3937999 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,
שפרעם ,טלפון34-5930311 :
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 .1575 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'3153313586:
שם התכנית :שכונת מגורים דרומית  אכסאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  75לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1539-כי במשרדי הועדה המחוזית
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לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת
מס' 091-3090176 :גרסת :הוראות  14 -תשריט 13 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1437 /
שינוי
ג16065 /
שינוי
ג13917 /
שינוי
תממ5 /0 /
כפיפות
תמא69 /
כפיפות
תממ95 /0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אכסאל.
דרום מזרחית לישוב איכסאל ,.צמוד לשכונת עונאללה
קואורדינטה X: 230450
קואורדינטה Y: 731250
גושים וחלקות:
גוש ,13539 :מוסדר ,חלקי חלקות.16 :
מגרשים:
יד בהתאם לתכנית ג13917 /
מטרת התכנית:
"שינוי ייעוד למגורים ,שצ"פ ומערכת דרכים  -שכונה
דרומית איכסאל"
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור חקלאי (מגורים ומבני ומוסדות ציבור
לפי ג )13917/למגורים ,שצ"פ ומערכת דרכים.
 .0קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
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  133לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  33ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  05נצרת עילית 1196339
טלפון .34-3937999 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים,
ציפורן  ,9נצרת עילית  11333טלפון34-3437979 :
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 .1575 -

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג31351 /
שם התכנית :הסדרת דרך משולבת לפי קיים בשטח,
אכסאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג01319 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג13917 /
שינוי
ג1437 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אכסאל .
גושים וחלקות:
גוש 13755 :חלקי חלקות.61 :
גוש 13533 :חלקות במלואן.13 - 19 :
גוש 13533 :חלקי חלקות.5 - 7 :
קואורדינטה X: 230700
קואורדינטה Y: 732000
מטרת התכנית:
הסדרת דרך משולבת לפי הקיים בשטח.
עיקרי הוראות התכנית:
הזזת דרך משולבת מזרחה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/31/0314ובילקוט הפרסומים  ,3763התשעד ,עמוד
 ,3945בתאריך .33/31/0314
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  05נצרת עילית
 1196339טלפון .34-3937999 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,ציפורן  9נצרת
עילית  11333טלפון ,34-3437979 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'3153305839:
שם התכנית :שינוי ייעוד ממסחרי מגורים מעורב
למגורים ג'   15113/19ריינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 091-3041735 :גרסת :הוראות  14 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9931 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ריינה .
צפון מערב ריינה
גושים וחלקות:
גוש ,11910 :מוסדר ,חלקי חלקות.15 :
קואורדינטה X: 229000
קואורדינטה Y: 735925
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממסחרי מגורים מעורב למגורים ג'
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בזכויות והוראות בנייה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 36/34/0319ובילקוט הפרסומים  ,1314התשעה,
עמוד  ,4916בתאריך .61/36/0319
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  05נצרת עילית
 1196339טלפון .34-3937999 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,ציפורן  9נצרת
עילית  11333טלפון ,34-3437979 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מרום הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג33388 /
שם התכנית :מושב ספסופה  קביעת ייעוד קרקע
למבני משק להסדרת לולי הטלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' :ג03377 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג13059 /
שינוי
גנ17363 /
שינוי
ג3943 /
שינוי
ג7030 /
כפיפות
גנ13396 /
כפיפות
תמא /64 /ב4 /
כפיפות
ג13564 /
כפיפות
ג5730 /
כפיפות
מה /מק1 /7030 /
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
תממ5 /0 /
כפיפות
תמא /11 /6 /ב
אישור ע"פ תמ"א
תמא69 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ספסופה.
גושים וחלקות:
גוש 14490 :חלקי חלקות.69 - 64 ,19 - 13 ,7 - 3 :
גוש 14496 :חלקי חלקות.6 ,1 :
גוש 14494 :חלקות במלואן.13 - 14 ,10 - 9 :
גוש 14494 :חלקי חלקות.16 ,4 - 1 :
גוש 14499 :חלקות במלואן.13 - 10 ,5 - 0 :
גוש 14499 :חלקי חלקות.11 - 13 ,1 :
גוש 14493 :חלקות במלואן.16 ,13 :
גוש 14493 :חלקי חלקות.11 ,5 - 7 ,0 - 1 :
גוש 14491 :חלקי חלקות.14 - 13 ,7 ,3 - 1 :
גוש 14497 :חלקי חלקות.15 ,0 :
קואורדינטה X: 241375
קואורדינטה Y: 768500
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה
במטרה ליישם את עקרונות הרפורמה בענף ההטלה
שתאפשר:
א .ב ניית חוות לולים חדישות לאכלוס מטילות ,תוך
קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע
רגישים ,שמירת המרחב הפתוח ,לשיפור
התנאים הסביבתיים ביישוב.
ב .פירוק מבוקר של לולים ישנים ,על מטרדיהם.
ג .קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית או
לביטולה/פקיעת תוקפה.
ד .קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התוכנית ,ומתן
אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת ייעוד קרקע כדלקמן:
 .1לשטחים למבני משק ,בהם תותר הקמת לולי
הטלה ,על מתקניהם.
 .0לקרקע חקלאית.
 .6ולדרך.
ב .חלוקת תחום התוכנית לתאי שטח.
ג .קביעת זכויות והוראות בנייה ,והתכליות והשימושים
המותרים בכל תא שטח.
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי
הטלה בכל תא שטח ,תשתיות הנדסיות ודרכים.
ה .קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התוכנית.
ו .קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח ,כולל תשתיות
הנדסיות ,דרכים ביוב ניקוז וכיוצ"ב.
ז .קביעת הוראות להריסה ולפנוי לולים ישנים קיימים.
ח .קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התוכנית.
ט .קביעת שלבים והתניות לביצוע התוכנית.
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י .קבלת הקלה בקו בנין של דרך אזורית מס'  733מ73-
מ' מהציר ל 01-מ' מהציר עבור מבני משק בתא
שטח  011ל 44-מ' מהציר עבור מבני משק בתא
שטח 035
יא .קבלת הקלה מתמ"א  69בדבר אי צמידות דופן לפי
סעיף 3.1.6
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 34/34/0314ובילקוט הפרסומים  ,3137התשעד ,עמוד
 ,4661בתאריך .11/36/0314
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  05נצרת עילית
 1196339טלפון .34-3937999 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל ,מירון  16513טלפון:
 ,34-3515733וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
אורי אילן
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז צפון
מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :גלילית מחוז הדרום
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר ברמה מפורטת
מס'0 /131 /36 /11 :
שם התכנית :שיקום מחצבת הר ניצים באמצעות
הטמנת פסולת יבשה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  75לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1539-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ומחוז הדרום מופקדת תכנית מתאר
ברמה מפורטת מס'4 /139 /36 /11 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
6 /139 /36 /11
שינוי
תמא4 /13 /
כפיפות
תממ06 /14 /4 /
כפיפות
תמא1 /14 /
כפיפות
תממ14 /4 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בסמוך לחלקו המרכזי של נחל עדרים ו וכ 6.9-ק"מ
מדרום מזרח לערערה בנגב
קואורדינטה X: 205019
קואורדינטה Y: 560200
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 133373/0 :חלקי חלקות.1 :
גוש 433111 :חלקי חלקות.1 :
לא מוסדר:
גוש 133374 :חלקי חלקות.15 :
מטרת התכנית:
 .1שיקום בור מס'  1במחצבת גיר בהר ניצים ,בו
נסתיימה הכריה ,באמצעות הטמנת פסולת יבשה
ובאמצעות טיפול ומחזור פסולת יבשה ,והשבת
הקרקע ליעוד שטחים פתוחים.
 .0מתן הוראות לעבודה בקרקע לרבות שיטות העבודה
והפעילויות.
 .6קביעת ייעודי קרקע ושימושים.
 .4הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה ולמניעת
מפגעים.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח כריה לפסולת שינוי ייעוד משטחים חקחאיים לשטחים פתוחים קביעת הוראות להטמנת הפסולת באתר ומילוי הבור. קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות לתפעול האתרולשיקומו.
 קביעת הנחיות לשיקום הנופי של המחצבה ואתרהפסולת ושימושו כשטחים פתוחים.
 הוצאת היתרי בנייה מכוחה של התכנית.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  133לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  33ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,התקוה  ,4באר שבע  ,74133טלפון:
 .37-3036159העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית  -מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה 4
באר שבע  74133טלפון37-3036159 :
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 .1575 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערבה תיכונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'3153131303:
שם התכנית :קידוחי עין יהב 6א116 ,16 ,
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  75לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1539-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

לתכנון ולבניה ערבה תיכונה מופקדת תכנית מפורטת
מס' 391-3131043 :גרסת :הוראות  03 -תשריט – 15
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
110 /30 /13
שינוי
תממ14 /4 /
כפיפות
תמא /64 /ב4 /
כפיפות
תמא /64 /ב9 /
כפיפות
תמא7 /
כפיפות
תמא69 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפונית מערבית לישוב ספיר ,ממערב לכביש 53
קואורדינטה X: 216400
קואורדינטה Y: 504400
גושים וחלקות:
גוש ,65349 :מוסדר ,חלקי חלקות.4 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת והרחבת מתקן הנדסי
קיים להספקת מים אשר ישרת את אוכלוסיית האזור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת שימושים מותרים במסגרת "הנחיות
מיוחדות" בייעוד "שמורת טבע" בהתאם לתכנית
התקפה מס'  110/30/13החלה במקום.
 .0הסדרת קידוח קיים והוספת קידוחים ומתקנים
הנדסיים נילווים.
 .6קביעת עקרונות הפיתוח והבינוי בתחום השטח
המיועד למתקנים הנדסיים.
 .4קביעת עקרונות לשיקום נופי בתחום התכנית.
.9קביעת זכויות בנייה עבור מתקנים הנדסיים
המשמשים את הקידוחים.
 .3קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .1קביעת מבנים 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  133לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  33ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  74133טלפון:
 .37-3036159העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ערבה תיכונה ,ספיר 73709
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 .1575 -
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'6 /686 /36 /13:
שם התכנית :שכונה  1חורה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  75לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1539-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת
מס'6 /676 /36 /90 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
676 /36 /1
שינוי
1 /676 /36 /1
שינוי
466 /36 /1
שינוי
1 /676 /36 /1
שינוי
676 /36 /1
שינוי
3 /111 /30 /1
כפיפות
3 /111 /30 /1
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חורה .
קואורדינטה X: 193550
קואורדינטה Y: 578250
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 133463 :חלקי חלקות.47 :
גוש 133461 :חלקות במלואן.05 :
לא מוסדר:
גוש 133310 :חלקי חלקות.16 ,1 :
גוש 133441 :חלקות במלואן.39 ,36 - 30 :
גוש 133441 :חלקי חלקות.34 ,31 ,93 ,66 :
גושים ישנים:
גוש נוכחי - 133310 :גוש ישן.133310 :
מגרשים:
 763בהתאם לתכנית 676 /36 /1
 564-569בהתאם לתכנית 676 /36 /1
 733-731בהתאם לתכנית 676 /36 /1
 51-56בהתאם לתכנית 676 /36 /1
 141בהתאם לתכנית 676 /36 /1
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטחים המיועדים לבנייני ציבור ,מגורים א'
ושטחים ציבוריים פתוחים ,בשכונה  9בחורה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע משטח חניה לשטח ספורט ונופש.
 .0שינוי ייעוד הקרקע משטח מבני ציבור למגורים א'.
 .6שינוי ייעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א'.
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 . 4שינוי ייעוד הקרקע משטח מגורים א' לשטח למבני
ציבור ושטח ציבורי פתוח.
 .9חלוקת השטח המיועד למגורים ל 7-מגרשים בהם
יותרו הקמת  4יח"ד במגרש.
 .3קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
 .1קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
 .7קביעת הנחיות בנייה והוראות לעיצוב אדריכלי.
 .5קביעת הוראות לפיתוח השטח ולתשתיות.
 .13קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  133לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  33ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  74133טל':
 .37-3036159העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי ,טל'37-3063533 :
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 .1575 -
אדר' עלי פורטי
מ''מ יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז דרום

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 52269-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סטודנט המרכז ללימודי פסיכומטרי
בע"מ ,ח"פ .51-423984-7
והמבקשים :עו"ד ליאור סטופל ,מרח' משה דיין  ,14פתח
תקוה ,ת"ד  ,198נחלים  ,49950טל'  ,03-9047294פקס' ,03-9047293
ועו"ד טדי ארז ,מרח' הלל  ,18ת"ד  ,4148ירושלים  ,91041טל'
 ,02-6251729פקס'  ,02-62428877מנהלים מיוחדים של חב' א.מ.י
אפיקי חינוך  90בע"מ (בפירוק) ,בפר"ק ,38045-01-15
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,25.11.2015בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידי עו"ד ליאור סטופל ,ת"ד  ,198נחלים ,49950
או לידי עו"ד טדי ארז ממשרד עו"ד וייל ,רח' הלל  ,19ירושלים,
לא יאוחר משעה  13.00ביום .18.11.2015

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.12.2015בשעה .8.30

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

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

טדי ארז ,עו"ד
ליאור סטופל ,עו"ד
מנהלים מיוחדים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 49692-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.ג.י.ם שבילי חינוך בע"מ ,ח"פ
.51-248767-9
והמבקשים :עו"ד ליאור סטופל ,מרח' משה דיין  ,14פתח
תקוה ,ת"ד  ,198נחלים  ,49950טל'  ,03-9047294פקס' ,03-9047293
ועו"ד טדי ארז ,מרח' הלל  ,18ת"ד  ,4148ירושלים  ,91041טל'
 ,02-6251729פקס'  ,02-62428877מנהלים מיוחדים של חב' א.מ.י
אפיקי חינוך  90בע"מ (בפירוק) ,בפר"ק ,38045-01-15
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין בתל
אביב ביום  ,25.11.2015בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידי עו"ד ליאור סטופל ,ת"ד  ,198נחלים ,49950
או לידי עו"ד טדי ארז ממשרד עו"ד וייל ,רח' הלל  ,19ירושלים,
לא יאוחר משעה  13.00ביום .18.11.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טדי ארז ,עו"ד
ליאור סטופל ,עו"ד
מנהלים מיוחדים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 15429-04-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.נ.פ .רהיטים יפים בע"מ ,ח"פ
,51-390786-5
והמבקשת :חברת חרבאווי לתעשייה ולמסחר בע"מ ,ע"מ
 ,56-240754-4ע"י ב"כ עו"ד יפתח אבן עזרא ,מרח' נירים  ,3תל
אביב  ,6706038טל'  ,03-6886565פקס' .03-6886566

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .9.12.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יפתח אבן עזרא ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 13635-07-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת כ.ר.א.מ .מערכות בע"מ ,ח"פ
 ,51-219467-1מרח' רומינלי  ,27ת"ד  ,13258תל אביב,
והמבקשים :ראמי מוחתסב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד סאהר
עלי ואח' ,מרח' החבצלת  ,9קומה ב' ,ירושלים  ,94224טל'
 ,02-6241506פקס' .02-6247317
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.7.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.12.2015בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
.10.12.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סאהר עלי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 38354-08-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מדרה עיצוב ייצור וייצוא בע"מ ,ח"פ
,51-390756-8
והמבקש :סיימון מורד אליאס ,דרכון אמריקני מס'
 ,437678874ע"י ב"כ עורכי דין ממשרד עורכי דין אפיק ושות',
רח' החשמונאים  ,103ת"ד  ,20144תל אביב  ,6120101טל'
 ,03-6093609פקס' .03-6095609
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.8.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.1.2016בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.7.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.11.2015בשעה .9.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.27.12.2015

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.11.2015

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בנימין קצוב ,עו"ד
בא כוח המבקשת

יאיר אלוני ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 26051-06-15
26066-06-15

פר"ק 21286-07-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ד.נ .נצרת מוטורס ( )2013בע"מ ,ח"פ
 ,51-494711-8רח' הגליל  ,5כרמיאל  ,2191103טל' ,04-6821220
והמבקשת :אורי לאופר נגרות בע"מ ,ח"פ  ,51-394216-9מת"ד
 ,16מושב שילת  ,73188ע"י ב"כ עורכי דין ממשרד עורכי דין
איתן ,מהולל & שדות ,שד' אבא אבן  ,10ת"ד  ,2081הרצליה
 ,48120טל'  ,09-9726000פקס' .09-9726001
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.7.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.10.2015בשעה .15.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .12.10.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיא אידו ,עו"ד
קרן רייכבך-סגל ,עו"ד
באי כוח המבקשת

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ש.א.ק.ל חברה לבנייה בע"מ ,ח"פ
( 51-300178-4בפירוק זמני) ,וחברת ב.ה אקטיב השקעות בע"מ,
ח"פ ( 51-400370-6בפירוק זמני),
והמבקשים :מאיה פצ'ה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד חיות
גרינברג ,ממשרד עו"ד גרינברג-אלוני ,טל'  ,03-06090976פקס'
 ,03-6960486רח' יגאל אלון  ,98מגדל אלקטרה ,קומה  ,17תל
אביב .6789141
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברות הנזכרות לעיל ,וכי
בקשות פירוק אלה יישמעו לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.10.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברות האמורות הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיות גרינברג ,עו"ד
באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 45632-07-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רפאל  -מכון בריאות הגוף (חדרה)
בע"מ ,ח"פ ,51-198512-9
והמבקשת :אנה רסקין ,ע"י ב"כ עו"ד בנימין קצוב ,מרח'
חורב  ,16חיפה  ,34341טל'  ,04-8265582פקס' .04-8261167
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 47696-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בית האוכל ארגוב בע"מ,
והמבקש :אבנר קרני ,ע"י ב"כ עו"ד שי חלפון ,מרח'
רוטשילד  ,107פתח תקוה.

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.10.2015בשעה .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 משעה  17.00ביום
.5.10.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שי חלפון ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 21387-08-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דקו ליין הצללות בע"מ ,ח"פ
,51-382683-4
והמבקשות .1 :חברת סולריס פרגולות ומוצרי הצללה
בע"מ ,ח"פ  .2 .51-516509-0חברת קיטלי ישראל בע"מ ,ח"פ
 ,51-406817-0ע"י ב"כ עו"ד מקסים בן–עזרא ,מרח' ברקוביץ
 ,4תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.8.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.11.2015בשעה .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 למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .3.11.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מקסים בן–עזרא ,עו"ד
בא כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 58199-07-15

כולם ע"י ב"כ עו"ד דניס גילר ,רישיון מס'  ,55172מרח' בן גוריון 2
(מגדל ב.ס.ר  ,)1רמת גן  ,52573טל'  ,03-6317787פקס' .03-7510654
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.7.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.12.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
.10.12.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דניס גילר ,עו"ד
באת כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה
פרופיטקט בע"מ
(ח"פ )51-371311-5
(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  ,12.00אצל המפרק ,רח'
ברקוביץ'  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עפר בן יהודה ,עו"ד ,מפרק

טי סי פי ווי בע"מ
(ח"פ )51-162336-5
(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  ,13.10.2015בשעה  ,12.30במשרד שבלת ושות',
עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ריצ'רד רוברטס ,עו"ד ,מפרק

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

הנדון תעשיות בע"מ

ובעניין פירוק חברת תלעד לוגיסטיקה בע"מ ,ח"פ
,51-459173-4

(ח"פ )51-098664-9
(בפירוק מרצון)

והמבקשים .1 :מיכאל ספקטור;  .2קונסטנטין מלינסקי;
 .3דניס בקר;  .4תמרה קורקל;  .5מיכאל בייזר;  .6יבגניה ספקטור;
 .7אלכסנדר דמנקוב;  .8ארתור קוזמינסיקי;  .9ולנטינה ליסק,

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,13.10.2015בשעה  ,10.00במשרד שבלת ושות',
עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ריצ'רד רוברטס ,עו"ד ,מפרק

תתכנס ביום  ,13.10.2015בשעה  ,11.00במשרד שבלת ושות',
עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ריצ'רד רוברטס ,עו"ד ,מפרק

סי איץ' אס מדיקל מסקס בע"מ

ארמון חמרי בניין בע"מ

(ח"פ )51-162348-0
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-154513-9
(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  ,13.10.2015בשעה  ,13.00במשרד שבלת ושות',
עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ריצ'רד רוברטס ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.10.2015בשעה  ,12.00במשרד שבלת ושות',
עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ספדוק בע"מ
(ח"פ )51-151213-9
(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  ,13.10.2015בשעה  ,10.30במשרד שבלת ושות',
עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ריצ'רד רוברטס ,עו"ד ,מפרק

ריצ'רד רוברטס ,עו"ד ,מפרק

קריאטיב תעשיות אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-458269-1
(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  ,18.10.2015בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' גיבורי
ישראל  ,24נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלעד עידו קוצר ,מפרק

ולנטינו מילנו בע"מ

מ.דימור שירותים בע"מ

(ח"פ )51-089322-5
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-352111-2
(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  ,13.10.2015בשעה  ,11.30במשרד שבלת ושות',
עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ריצ'רד רוברטס ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' מנחם
בגין  ,48תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראשן  1991בע"מ
(ח"פ )51-162349-8
(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
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רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

פארק הסוסים בע"מ
(ח"פ )51-320888-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.10.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' עינב ,33

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

בית חשמונאי ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר גפן שמעוני ,מפרק

משה אלמוג ,מפרק

נתי ומשה משאיות ומנופים ( )1997בע"מ

זושא נאמנויות בע"מ

(ח"פ )51-255306-6

(ח"פ )51-459670-9

(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  ,20.10.2015בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח' כנרת
 ,5מגדל ב.ס.ר ,3 .קומה  ,21בני ברק ,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  ,25.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
לינקולן  ,20בית רובינשטיין ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

אוהד יוסף שליסר ,עו"ד ,מפרק

דנה גולן ,עו"ד ,מפרקת

י.נ .עיבוד שבבי מדויק בע"מ

ש.י.ר.א .מאור א ,מרכז בע"מ

(ח"פ )51-339258-9

(ח"פ )51-206463-5

(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  ,20.10.2015בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח'  ,5017/53נצרת ,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  ,26.10.2015בשעה  ,12.00אצל יואל אהרון ,רח'
העצמאות  ,57חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מארון י' אבו נסאר ,עו"ד ,מפרק

גדי יוסיפוב ,עו"ד ,מפרק

-4אם ( )1977בע"מ

מכון פט ,בן ציון פרישוף מאיר טייכמן ,פסיכולוגים בע"מ

(ח"פ )51-076306-3

(ח"פ )51-070443-0

(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  ,20.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דרור ,14
רחובות ,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  ,2.11.2015בשעה  ,9.30במשרדי המפרקת ,רח'
היצירה  ,29רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמשון כץ ,מפרק

דלית טייכמן מלול ,עו"ד ,מפרקת

קוונטה וואן בע"מ

גורן קפיטל השקעות  2000בע"מ

(ח"פ )51-428330-8

(ח"פ )51-302879-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
ברכת עם  ,57גבעת ח"ן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.11.2015בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
ויסוצקי  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן להט ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-277848-1
(בפירוק מרצון)

הושיאר שבע (א.ל ).בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-480668-6
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.11.2015בשעה  ,17.30במשרדי המפרק ,רח'
רא"ל יגאל ידין  ,51/2מודיעין-מכבים-רעות ,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  ,5.11.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
בעל שם טוב  ,33חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אור הושיאר ,מפרק

הרצל וטוצ'י ,מפרק

גוני הנדסה אילת  1993בע"מ
(ח"פ )51-181348-7

יובי סטרים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-407555-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.11.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הר כנען  ,29באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אפרים (פימה) פינבלום ,מפרק

רויאל הום-ליין קומפני בע"מ
(ח"פ )51-220561-8
(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  ,5.11.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
ההסתדרות  ,25הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארתור קליימן ,מפרק

אי.אם.סי .יעוץ כלכלי ושיווקי בע"מ
(ח"פ )51-202209-6
(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  ,5.11.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
האלון  ,23אורנית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נילי שקד זהבי ,מפרקת
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רסט מתכות 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  ,24.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל פלד ,מרח' הוברמן ,10
תל אביב ,טל'  ,03-5326990למפרק 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.
גיל פלד ,עו"ד ,מפרק

גוני הנדסה אילת  1993בע"מ
(ח"פ )51-181348-7
(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  ,1.11.2015בשעה  ,15.00במשרד המפרק ,רח'
הוברמן  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל פלד ,עו"ד ,מפרק

גוני הנדסה  -עידן בע"מ
(ח"פ )51-207924-5
(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  ,24.8.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל פלד ,מרח'
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הוברמן  ,10תל אביב ,טל'  ,03-5326990למפרק החברה .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.
גיל פלד ,עו"ד ,מפרק

גוני הנדסה  -עידן בע"מ

אינאוונט אפליקציות בע"מ
(ח"פ )51-489154-8
(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  ,8.10.2015בשעה  ,11.00במשרדי החברה ,רח'
גולני  ,66כפר יונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-207924-5

יוגב זילברמן ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

זפיר איזון אנרגטי בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.11.2015בשעה  ,15.00במשרד המפרק ,רח'
הוברמן  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-423963-1

גיל פלד ,עו"ד ,מפרק

אבוני השקעות בע"מ

(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  ,14.00אצל המפרק ,רח'
ברקוביץ'  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-382195-9

טל מייק ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לרזות ולהינות 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  ,25.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא ברק ,מרח' פקריס ,3
רחובות ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-435037-0

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.
גיא ברק ,עו"ד ,מפרק

אבוני השקעות בע"מ
(ח"פ )51-382195-9

(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  ,18.10.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' פלי"ם ,2
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אליעד שחם ,עו"ד ,מפרק

פרסקו נטוורקס בע"מ
(ח"פ )51-369188-1
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.11.2015בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' פקריס ,3
רחובות ,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  ,18.10.2015בשעה  ,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.

גיא ברק ,עו"ד ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק
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ליטל ביטל בע"מ

עטרת אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-448903-8

(ח"פ )51-370602-8

(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  ,24.10.2015אצל המפרק ,רח' התעשייה  ,16נשר,
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  ,27.10.2015בשעה  ,10.00במשרד בא כוח החברה ,רח'
בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב שטרן ,מפרק

שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

הודליז קונסולטינג בע"מ

י.פ .קלינר בע"מ

(ח"פ )51-484370-5

(ח"פ )51-110770-8

(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  ,25.10.2015בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,רח'
ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,61330לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל יצחק רון ,עו"ד ,מפרק

ג'אוגרפיק ייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-258096-0

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.11.2015בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח'
אחים יפה  ,7פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פנחס קלינר ,מפרק

צמרת בטחון בע"מ
(ח"פ )51-411794-4

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.10.2015בשעה  ,10.00במשרד בא כוח החברה,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח 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  ,2.11.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' האתרוג ,13
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה רביב ,מפרק

בליינד דייט בע"מ

ברג'ב ( )1993בע"מ

(ח"פ )51-297447-8

(ח"פ )51-185585-0

(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  ,27.10.2015בשעה  ,10.00במשרד בא כוח החברה,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.11.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הגולן ,17
אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

יעקב ברדה ,מפרק
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תעשיות מרסי עפולה בע"מ

עפר מולדת בע"מ

(ח"פ )51-075703-2

(ח"פ )51-531272-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.11.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' עליית
הנוער  ,29עפולה ,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  ,2.11.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' כרמל ,5
רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב הרשקוביץ ,מפרק

אסף כספי ,מפרק

שחר יעקובוביץ' מזנונים בע"מ

סופר סליפ מערכות נוחות בע"מ

(ח"פ )51-251245-0

(ח"פ )51-485057-7

(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  ,2.11.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' מדורגי
המצודה  ,6אזור ,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  ,2.11.2015בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
העבודה  ,2רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרון יעקובוביץ ,מפרק

עליזה פיראיזן ,מפרקת

ברק שרותי מטבע בע"מ

נעמה ויעקב בע"מ

(ח"פ )51-393484-4

(ח"פ )51-287818-2

(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  ,2.11.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' בנימין ,21
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.11.2015בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
המעפילים  ,20רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברק יהושע שחיבר ,מפרק

אלינור בלה לוין ,מפרקת

גובה חד השקעות וייזום בע"מ

גלבוע הייטק וונצ'רס בע"מ

(ח"פ )51-376000-9

(ח"פ )51-279019-7

(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  ,2.11.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' גורדון ,27
פתח 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 בעלי המניות
של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.11.2015בשעה  ,9.00במשרדי
רואי חשבון גסר-רשפי ושות' ,רח' אחוזה  ,142רעננה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

דוד חכים ,מפרק

אמיר גלבוע ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,
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יעלים  -מישור רותם בע"מ
(ח"פ )51-328903-3
(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  ,5.11.2015בשעה  ,16.00אצל המפרק ,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.
יורם זמיר ,עו"ד ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,8.10.2015
בשעה  ,11.00אצל בבאי הראל משרד עורכי דין ,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.
שי בבאי ,עו"ד ,מפרק

רונן את אמיר שיווק ומסחר
(ח"פ )51-368685-7
(בפירוק מרצון)

תמ"א  38לוסטרניק חיון בע"מ

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

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
חוסאם סבית ,מרח' החרושת  ,49כרמיאל ,טל' ,04-9583232
למפרק החברה.

(ח"פ )51-477147-6
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,10.00במשרד
המפרק ,רח' הר סיני  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורון לוסטרניק ,מפרק

ג'נו בע"מ
(ח"פ )51-279916-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.10.2015בשעה  ,11.00אצל מיתר ,ליקוורניק,
גבע ,לשם ,טל ,עורכי דין ,רח' דרך אבא הלל סילבר  ,16רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
בן ציון ארבל ,עו"ד ,מפרק

תנופה והתחדשות ברמת גן בע"מ
(ח"פ )51-449504-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.6.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שי בבאי ,מרח' שלם  ,3רמת גן ,טל'  ,03-6249991למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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הודעה זו ,למען המפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.11.2015
בשעה  ,15.00אצל 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.
חוסאם סבית ,עו"ד ,מפרק

ש.צ.ש ניהול מסעדות בע"מ
(ח"פ )51-459257-5
(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  ,25.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור  ,5801216טל'
 ,077-3393831למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.11.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

מערכות מטבע בע"מ
(ח"פ )51-504291-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור  ,5801216טל'
 ,077-3393831למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.11.2015
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

קפה יחד כ.י 2006 .בע"מ
(ח"פ )51-384867-1
(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  ,1.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דן
אלפסי ,מרח' חלוצי התעשיה  ,15חיפה ,טל'  ,04-8744660למפרק
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 ,1.12.2015
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.
דן אלפסי ,רו"ח ,מפרק

שיראל.ד.י .בע"מ
(ח"פ )51-351211-1
(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

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
דהן ,מרח' ירושלים  ,5מורשת ,טל'  ,04-9999383למפרק 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 ,4.12.2015
בשעה  ,17.00אצל 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.
יצחק דהן ,מפרק

קבוצת טאנור בע"מ
(ח"פ )51-335528-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יעל שגיא ,מרח' הנגיד  ,13זכרון יעקב ,טל'  ,04-6290127למפרקת
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 ,10.12.2015
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.
יעל שגיא ,עו"ד ,מפרקת

איי.סי.סי .אינטרנשיונל קלירנס סנטר בע"מ
(ח"פ )51-245613-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
שהרבני ,מרח' שפינוזה  ,1הרצליה  ,4668322טל' ,052-6063330
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.12.2015
בשעה  ,8.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אורי שהרבני ,מפרק

ש.ג'וני בע"מ
(ח"פ )51-295878-6
(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  ,18.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'יהאד
דיאב ,מרח' שיבת ציון  ,24חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.12.2015
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.
ג'יהאד דיאב ,מפרק

ד"ר פילדרמן סיביל
(ח"פ )51-437363-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמה
שורץ-ברק ,מרח' כצנלסון  ,13אשקלון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.12.2015
בשעה  ,18.00אצל 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 שורץ-ברק ,מפרקת
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ישוי שרותים ופרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-244219-5
(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 ,24.8.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יואב ויטריאול ,מקיבוץ אדמית  ,2287500טל' ,054-7473134
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 ,24.12.2015
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.
יואב ויטריאול ,מפרק

פי  10יחד עם פיני וידיסלבסקי בע"מ
(ח"פ )51-366315-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שרון חנין ,מרח' נחלת יצחק  ,32תל אביב ,טל' ,054-4785858
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 ,24.12.2015
בשעה  ,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.
שרון חנין ,עו"ד ,מפרק

סלומון-דקל כריכיה בע"מ
(ח"פ )51-176330-2
(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

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אביב סמוכה ,מרח' כצנלסון  ,51גבעתיים ,טל' ,054-4498757
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 ,28.12.2015
בשעה  ,16.00במשרדי 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.
אביב סמוכה ,עו"ד ,מפרק

מ.ק .חברה לעבודות חול ונמלים בע"מ
(ח"פ )51-069361-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
ארנון כרם ,מרח' יוסף לוי  ,23קרית ביאליק ,טל' ,04-8759799
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 ,28.12.2015
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.
ארנון כרם ,רו"ח ,מפרק

דו-אפ-טו בע"מ
(ח"פ )51-456138-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
כהן ,מרח' בן גמליאל  ,67ירושלים ,טל'  ,050-6245034למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.12.2015
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 כהן ,מפרק

מרדן רומנו בניה והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-123078-1
(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  ,20.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ראובן פארן ,מרח' בן גוריון 22ב ,הרצליה ,טל' ,09-9570888
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.1.2016
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.
ראובן פארן ,עו"ד ,מפרק

ג'י.אר.וי.טי .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-413179-6
(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  ,23.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ויקטור תשובה ,מרח' היצירה  ,3בית ש.א.פ ,קומה  ,7רמת גן ,טל'
 ,03-6138484למפרק 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 ,1.2.2016
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.
ויקטור תשובה ,עו"ד ,מפרק
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אי אל ג'י אר גרופ 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 מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.10.2015
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.

(ח"פ )51-446085-6
(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 ,16.6.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עידו לב ,מרח' אליהו חכים  ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.10.2015
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.
עידו לב ,מפרק

ניוגלוב בע"מ
(ח"פ )51-420367-8
(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 ,16.6.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עידו לב ,מרח' אליהו חכים  ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.10.2015
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.
עידו לב ,מפרק

מולטיפקט השכרות בע"מ
(ח"פ )51-378828-1
(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  ,17.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ישי יוסף ,מרח' לח"י  ,27בני ברק ,למפרק החברה.
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ישי יוסף ,מפרק

טלקום  365בע"מ
(ח"פ )51-443463-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יפעת ניר-כץ ,משד' רוטשילד  ,45-41בית ציון ,קומה  ,7תל אביב,
טל'  ,03-7955555למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.10.2015
בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יפעת ניר-כץ ,עו"ד ,מפרקת

משאבות דר' לסוכין (פלקין) בע"מ
(ח"פ )51-467576-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יורי לסוכין ,מרח' דרך הים  ,209חיפה ,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 ,25.10.2015
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.
יורי לסוכין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

עוף דימא בע"מ
(ח"פ )51-432593-5
(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  ,8.6.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמה מחמוד,
מדיר אל אסד ,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 ,25.10.2015
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 מחמוד ,מפרקת

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 ,25.10.2015
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.
ניקולאי סוחובי ,מפרק

איילון קייט ונופש בע"מ
(ח"פ )51-164955-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
בנימין יוסף ,ממושב בית זית ,למפרק החברה.

יסמין נכסים 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 מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.10.2015
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.

(ח"פ )51-285683-2
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נסר אלדין פואד ,מדאלית אל כרמל ,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 ,25.10.2015
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.
נסר אלדין פואד ,מפרק

קדקמדנט בע"מ
(ח"פ )51-359373-1
(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  ,15.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ניקולאי סוחובי ,מרח' חניתה  ,33חיפה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

בנימין יוסף ,מפרק

רנ-ניר בע"מ
(ח"פ )51-396533-5
(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  ,17.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רבקה רבס ,מרח' התמר  ,44חיפה ,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 ,25.10.2015
בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רבקה רבס ,מפרקת
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יינות ישראל מדיה בע"מ

ש.פ .סיגמא בע"מ

(ח"פ )51-417106-5

(ח"פ )51-380344-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק והודעה על
כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
טל גל כהן חיים ,מרח' יוחאי בן נון  ,2חולון ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.8.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה פרנקל ,מרח'
ה' באייר  ,70תל–אביב-יפו ,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  ,29.10.2015אצל
המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.10.2015
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל גל כהן חיים ,מפרק

תלם עתיק פתרונות בע"מ
(ח"פ )51-360366-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק והודעה על
כינוס אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.8.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביגדור אולשנסקי,
מרח' השדות  ,9רמת השרון ,למפרק החברה.

שלמה פרנקל ,מפרק

קואנטום סטון ישראל בע"מ
(ח"פ )51-291029-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יהושע זיו ,מרח' פלי"ם  ,2חיפה ,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  ,29.10.2015אצל
המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.10.2015
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.

אביגדור אולשנסקי ,מפרק

יהושע זיו ,מפרק

קטפורויו בע"מ

אילנה יהב בע"מ

(ח"פ )51-327121-3

(ח"פ )51-396586-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק והודעה על
כינוס אסיפה סופית

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביגדור אולשנסקי,
מרח' השדות  ,9רמת השרון ,למפרק 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  ,18.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אילנה יהב ,מרח' יאיר רוזנבלום  ,32כפר סבא ,למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,29.10.2015אצל
המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.
אביגדור אולשנסקי ,מפרק
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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 המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.10.2015
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.
אילנה יהב ,מפרקת

חברה לניהול מעיין בע"מ
(ח"פ )51-386375-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
ביג'אוי ,מרח' וינברג  ,8/3בני ברק ,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 ,29.10.2015
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.
יוסף ביג'אוי ,מפרק

אומסקו בע"מ
(ח"פ )51-469278-9
(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  ,30.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליהו נדל ,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 ,30.10.2015
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.
אליהו נדל ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

גלובוס הצפון (יעוץ ושיווק נדל"ן) בע"מ
(ח"פ )51-247719-1
(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  ,13.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יוסף עדה ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10קומה  ,3רחובות,
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 ,13.11.2015
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.
יוסף עדה ,מפרק

קשתות הנשיא יעוץ ושיווק נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-250633-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יוסף עדה ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10קומה  ,3רחובות,
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 ,13.11.2015
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.
יוסף עדה ,מפרק

כרמל סנטר נדל"ן חיפה בניהול משפחת עדה בע"מ
(ח"פ )51-476719-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יוסף עדה ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10קומה  ,3רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.11.2015
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.

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.

חיים פרג ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.11.2015
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.

מחסני שטיחים תבל ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-185823-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

יוסף עדה ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
בן דיין ,מרח' גוש עציון  ,47תל אביב ,טל'  ,03-6815550למפרק
החברה.

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

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

מילר תפעול ושירותים בע"מ
(ח"פ )51-486009-7
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אביעד מילר ,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 ,18.11.2015
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.12.2015
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.
דוד בן דיין ,מפרק

אל אנד תיירות בע"מ
(ח"פ )51-308771-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אביעד מילר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אילנה ליכר ,מרח' הערמונים  ,22קרית ים ,טל' ,077-4046077
 ,054-7778321למפרקת החברה.

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

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

חיים פרג בע"מ
(ח"פ )51-111725-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים פרג,
מרח' יצחק רבין  ,8/42באר יעקב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.12.2015
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.
אילנה ליכר ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

השמה תעסוקתית ש.י.מ.ה בע"מ
(ח"פ )51-444905-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יעקב גולדשטיין ,מרח' יוספטל  ,38צפת ,טל' ,058-42770234
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.12.2015
בשעה  ,20.00אצל 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.
יעקב גולדשטיין ,מפרק

הרקפת זכרון יעקב בע"מ
(ח"פ )51-512160-6
(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  ,16.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה עמית ,מרח' דב  ,28/7מזכרת בתיה ,טל' ,050-8221705
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.12.2015
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.
משה עמית ,מפרק

קבלא יזמות בע"מ
(ח"פ )51-309672-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.8.2015התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7111כ"ג באלול התשע"ה7.9.2015 ,

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהרון צאל ,מרח' בר כוכבא  ,23קומה  ,14בני ברק ,טל' -5410017
 ,076למפרק 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 ,20.12.2015
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.
אהרון צאל ,עו"ד ,מפרק

אמיל את פאתינה שחיבר בע"מ
(ח"פ )51-106728-2
(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  ,19.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
פואד מופיד נקארה ,משד' המגינים  ,35ת"ד  ,1277חיפה ,31012
טל'  ,04-8640676למפרק 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 ,20.12.2015
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פואד מופיד נקארה ,עו"ד ,מפרק

מוטי כהן שירותי מזון בע"מ
(ח"פ )51-450379-6
(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  ,18.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניר ויינרמן ,מרח' החורטים  ,8חולון ,טל'  ,03-6129293למפרק
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 ,20.12.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
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של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ארז חקימוביץ ,מרח' ז'בוטינסקי  ,35בניין התאומים  ,2רמת גן,
למפרק החברה.

ג'י.אר.אנ .השקעות 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 מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,3.1.2016
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.
ארז חקימוביץ ,עו"ד ,מפרק

ניר ויינרמן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-401924-9
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רונן גפני ,מרח' הנמל  ,33חיפה ,טל'  ,04-8663839למפרק 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 ,22.12.2015
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן גפני ,עו"ד ,מפרק

בריסטה-קפה בר סלט ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-211968-6
(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  ,1.6.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דוד בן–
משה ,מרח' עולי הגרדום  ,501/14ירושלים ,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 ,31.12.2015
בשעה  ,8.00בכתובת 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 בן–משה ,רו"ח ,מפרק

נורית ייבוא ושיווק רהיטים בע"מ
(ח"פ )51-403804-1
(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
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פורטונה אוטו בע"מ
(ח"פ )51-508585-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבשלום רבין ,מרח' רוטשילד  ,30בת ים ,טל'  ,077-4408863פקס'
 ,073-7286162למפרק 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 ,5.1.2016
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.
אבשלום רבין ,עו"ד ,מפרק

פונדק השובבים בע"מ
(ח"פ )51-358142-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה
מינס ,מרח' מורן  ,243ברקן  ,4482000למפרקת 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 ,20.1.2016
בשעה  ,10.00אצל רו"ח ארז מינס ,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.
חנה מינס ,מפרקת

מפגש עם כוכבי הבמה בע"מ
(ח"פ )51-362630-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רינת
בלנקין ,מרח' ארבל  ,5/7כפר סבא ,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 ,14.2.2016
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.
רינת בלנקין ,מפרקת

בינה מכון לצילומי רנטגן בע"מ
(ח"פ )51-258180-2
(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  ,2.9.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית וולף ,מרח'
הא באייר  ,18תל–אביב-יפו ,טל' ,054-5860840 ,03-6950221
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.
עמית וולף ,עו"ד ,מפרק

אריאל  -אשרת חברה למסחר שיווק והפצה בע"מ
(ח"פ )51-222747-1
(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
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל רייטן ,מרח' אורנית
 ,7תל מונד ,טל'  ,054-4823087 ,09-9542422למפרק 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.
שמואל רייטן ,מפרק

דות (ד.ת ).מערכות בע"מ
(ח"פ )51-293937-2
(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  ,17.3.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה זטלר ,מרח' התמר ,2
יקנעם עילית  ,2069200למפרק 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.
אריה זטלר ,מפרק

טריפייז תעופה בע"מ
(ח"פ )51-302409-1

טרייפייז סיסטמס ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-253687-1

טרייפייז מדיקל בע"מ
(ח"פ )51-259510-9
(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 החברות הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דין סלומון ,מרח' הרצל
רוזנבלום  ,8תל אביב ,למפרק החברות.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברות הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דין סלומון ,מפרק
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טריפייז תעופה בע"מ

שחר ,אצל ש .פרידמן ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,2תל אביב,
למפרק החברה ,במקומו של עו"ד גיל הרמן ,אשר שימש מפרק
החברה עד מועד קבלת החלטת בעלי המניות הנ"ל.

(ח"פ )51-302409-1

טרייפייז סיסטמס ( )1997בע"מ

אריאל שחר ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-253687-1

טרייפייז מדיקל בע"מ

כרומגן

(ח"פ )51-259510-9

(ש"מ )55-000179-6

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר שינויים בשותפות

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברות
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.10.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
הרצל רוזנבלום  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.
דין סלומון ,מפרק

מרכז רפואי ים המלח (מ.ר.י ).בע"מ

		

(ח"פ )51-254713-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

חן סנדר ,מפרק

אבן סינא קידום החינוך בע"מ

(ש"מ )55-024770-4

הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,29.7.2015
השותפה המוגבלת( Solon Energy GMBH ,חברה זרה
המאוגדת בגרמניה  )500439450 -העבירה את מלוא חלקה
כשותפה מוגבלת בשותפות ,לשותפה המוגבלת אלקו -
התקנות ושירותים ( )1973בע"מ ,ח"פ .51-065137-5
יותם לשם ,עו"ד
בא כוח השותפות

(ח"פ )51-379026-1
(ביטול פירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,17.8.2015התקבלה החלטה מיוחדת על ביטול
פירוק מרצון של החברה וביטול מינויו של חטיב מוחמד למפרק
החברה.
אחמד מחמוד דחלה ,עו"ד
בא כוח החברה

(ח"פ )51-347393-4

איציק מור
משה כהן
מורשי חתימה מטעם השותף הכללי

סולון/אלקו אנרגיות מתחדשות/כרמים-עידן

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  ,23.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן סנדר ,מרח' העבודה ,11
ראש העין ,למפרק החברה.

קומפוזיה בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי בישיבת ועד
ההנהלה של טחנת קמח קמה אגש"ח בע"מ ,מס' ,57-003672-3
המשמש שותף כללי בשותפות ,שנועדה והתכנסה ביום ,20.7.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לאשר את המחאת חלקה והעברת
זכויותיה של קמה טחנת קמח קיבוץ שער העמקים  ,1994ש"מ
 ,55-001400-5כשותף מוגבל ,לאחזקות שער העמקים אגש"ח
בע"מ ,מס' אגודה  ,57-003670-7כשותף מוגבל בשותפות.

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פר"ק 2940/09
בעניין החברות :אמינות מוקד ארצי ( )1978בע"מ (בפירוק) ,מורן
תעשיות אלקטרוניות ( )1991בע"מ (בפירוק) ואמינות מוקד
ארצי מערכות ( )1993בע"מ (בפירוק).
ובענין המפרקים :עו"ד שאול קוטלר ,מרח' ויצמן  ,2תל אביב
 ,64239ועו"ד ארז חבר ,מרח' יצחק שדה  ,17תל אביב .67775
נמסרת בזה הודעה לנושי החברות ,בהתאם לאישור בית
המשפט המחוזי בתל אביב מיום  ,28.7.2015על חלוקת דיבידנד
ראשון וסופי ,בשיעור של  ,100%לכלל הנושים.

(בפירוק מרצון)
ארז חבר ,עו"ד ,שאול קוטלר ,עו"ד
			
הודעה על החלפת מפרק
מנהלים מיוחדים
				
ניתנת בזה הודעה בהתאם להחלטת בעלי המניות של
החברה הנ"ל ,מיום  ,13.8.2015כי הוחלט למנות את עו"ד אריאל
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