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תיקון הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  21לחוק
שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הממשלה החליטה
לתקן את החלטתה אשר פורסמה בילקוט הפרסומים התשע"ו,
עמ' ( 2760להלן  -החלטת הממשלה) ,וקבעה כי הליך המינוי
באמצעות ועדה לאיתור מועמדים ,כאמור בהחלטת הממשלה,
לא יחול על מינוי ממונה על מחוז במשרד הפנים שכיהן מתוקף
2
תפקידו לפי סעיף  7לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
(להלן  -החוק) ,עובר לתיקון מס'  103לחוק ,כיושב ראש
ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה במחוז שעליו הוא ממונה ,וכי
הממשלה תהיה רשאית למנותו ליושב ראש ועדה מחוזית
להמשך תקופת הכהונה שנקצבה לו בעת מועד מינויו כממונה
על המחוז ,לרבות תקופת הארכה שנקבעה באותו המועד
לתפקיד הממונה על המחוז.
י"ב באדר א' התשע"ו ( 21בפברואר )2016
(חמ )3-274
אריה זהר
ממלא מקום מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

הודעה בדבר תיקון התוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט( 1959-להלן  -החוק) ,החליטה
הממשלה לתקן את פרט 14א בתוספת לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-כך שבמקום "נציב ומפקח כבאות
והצלה" יבוא "נציב כבאות והצלה".
כ"ה בשבט התשע"ו ( 4בפברואר )2016
(חמ -3-1173ה)2
1

אריה זהר
ממלא מקום מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86י"פ התשע"ו ,עמ' .2402

הודעה על מינוי משקיפה
לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו1996-

מאריכה 2בזה את מינויה של גלית מור ויגוצקי ,שופטת של
בית משפט שלום (נוער) ,לנשיאת בתי משפט לנוער ,מיום ו'
בתמוז התשע"ו ( 12ביולי  )2016עד יום כ"ח בתמוז התשע"ח
( 11ביולי .)2018
ח' באדר א' התשע"ו ( 17בפברואר )2016
(חמ -3-686ה)3
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
2

י"פ התשע"ו ,עמ' .3380

הודעה על מינוי קאדים
לפי חוק הקאדים ,התשכ"א1961-
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  22לחוק הקאדים,
התשכ"א( 11961-להלן  -החוק) ,כי נשיא המדינה ,בתוקף
סמכותו לפי סעיף  3לחוק ,מינה ביום ל' בשבט התשע"ו (9
בפברואר  ,)2016קאדים כלהלן:
הקאדי זיאד להואני לכהונת קאדי בבית הדין השרעי לערעורים;
הקאדי מוחמד אבו עובייד לכהונת קאדי בבית הדין השרעי
לערעורים;
עסאם אבו עלו לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;
אחמד כיאל לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;
מאמון חסן כנעאן לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;
עבאס עבד אלכרים לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;
ראפת עוידה לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי.
כ' באדר א' התשע"ו ( 29בפברואר )2016
(חמ -3-260ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;118התשס"ב ,עמ' .505

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ"ט ,11969-אני מסמיכה את מוהנא עיסמי ,בסמכויות
של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין
בחיפה.

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף (22ה) לחוק
משק החשמל ,התשנ"ו ,11996-ועל פי הצעת השר להגנת
הסביבה ,מינתה הממשלה את שולמית (שולי) נזר ,למשקיפה
ברשות לשירותים ציבוריים-חשמל.

תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנה משמש בתפקידו
במשרד המשפטים.

י"ב באדר א' התשע"ו ( 21בפברואר )2016
(חמ )3-5222

כ' באדר א' התשע"ו ( 29בפברואר )2016
(חמ -3-295ה)1

1

אריה זהר
ממלא מקום מזכיר הממשלה
ס"ח התשנ"ו ,ע'מ  ;208התשע"ו ,עמ' .83

1

מינוי נשיאת בית המשפט לנוער

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין

לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהסכמת שרת המשפטים ,אני
1

ס"ח התשל"א ,עמ' .134
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איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ט ,ע'מ  ;259התשל"ד ,עמ' .135

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ"ט ,11969-אני מסמיכה את הילה נאמן ,בסמכויות של
1

ס"ח התשכ"ט ,ע'מ  ;259התשל"ד ,עמ' .135

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

הודעה על מינוי ממלא מקום מנהל רשות
מקרקעי ישראל

רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין
בנתניה.
המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
במשרד המשפטים.
כ"ג באדר א' התשע"ו ( 3במרס )2016
(חמ -3-295ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים

מינוי חברת ועדת היגוי בין–משרדית לנושא הגנה
על עדים
לפי חוק להגנה על עדים ,התשס"ט2008-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א)( )3לחוק להגנה על עדים,
התשס"ט ,12008-ובהסכמת השר לביטחון הפנים ,אני ממנה
את רויטל יוגב ,ממונה על מעונות רשות חסות הנוער במשרד
הרווחה ,לחברת ועדת היגוי בין–משרדית לנושא ההגנה על
עדים.

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ובהסכמת נציב שירות המדינה
והיועץ המשפטי לממשלה ,אני מטיל על עדיאל שמרון ,למלא
את תפקיד ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל ,מיום ט"ז
בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר  )2015עד יום י"ח באדר ב' התשע"ו
( 28במרס  ,)2016או עד למינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל של
קבע ,לפי המוקדם מביניהם.
ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ -3-56ה)2

1

מינוי ממלא מקום לנציג שר האוצר במועצה
הארצית לתכנון ולבנייה

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ג באדר א' התשע"ו ( 3במרס )2016
(חמ )3-3959

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
איילת שקד
שרת המשפטים

1

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7

ס"ח התשס"ט ,עמ' .98

מינוי יושבת ראש לוועדת ההשגות
לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב)( )2ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-מיניתי ביום כ"א באדר א' התשע"ו
( 1במרס  )2016את דוד בלוך ,לממלא מקום נציג שר האוצר
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
כ"א באדר א' התשע"ו ( 1במרס )2016
(חמ -3-7ה)1
משה כחלון
שר האוצר
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ו ,עמ'  ;253התשל"ג ,עמ'
.228

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב)( )1להחלטת מועצת מקרקעי
ישראל ,שמספרה  ,1304מיום ג' בכסלו התשע"ד ( 6בנובמבר
 ,)2013ובהסכמת יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל ,אני ממנה
את עינת הלר-לוי ,עובדת המדינה הכשירה להיות שופטת של
בית משפט שלום ,ליושבת ראש נוספת לוועדת ההשגות לפי
הסעיף האמור.

אישור תוספת ארנונה

תוקף המינוי לשנתיים וכל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
כעובדת המדינה.

לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
תקציב) ,התשנ"ג1992-

ט' באדר א' התשע"ו ( 18בפברואר )2016
(חמ -3-719ה)2

בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לחוק הסדרים במשק
1
המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג1992-
(להלן  -חוק ההסדרים) ,בהסכמת שר האוצר ,ובהסתמך על
החלטת עיריית בית שאן (להלן  -העירייה) ,מישיבתה מיום
כ"ה בטבת התשע"ו ( 6בינואר  ,)2016ועל צו המסים של
העירייה לשנת ( 2016להלן  -צו המסים) ,אני מתיר לעירייה
להטיל תוספת ארנונה בשיעור של  7%על הנכסים המתוארים
בצו המסים בעד התקופה שמיום אישור זה ועד סוף שנת
הכספים ( 2016להלן  -תוספת ארנונה) ,זאת בכפוף לכל דין,
לרבות חוק ההסדרים והתקנות שהותקנו מכוחו.

איילת שקד
שרת המשפטים

מינוי ממלא מקום לממונה על רשמי הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ג לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-אני ממנה את אורי אוחיון ,לממלא מקום
הממונה על רשמי ההוצאה לפועל ,2וזאת למעט לעניין
השתתפות בישיבות הוועדה לבחירת רשמי הוצאה לפועל,
לפי סעיף  3לחוק האמור.
תוקף המינוי עד יום כ"ז באב התשע"ו ( 31באוגוסט .)2016
כ' באדר א' התשע"ו ( 29בפברואר )2016
(חמ -3-1121ה)5
1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930
י"פ התשע"ב ,עמ' .2354

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

תחילת המועד לתשלום תוספת הארנונה עם פרסום
אישור זה ברשומות.
ז' באדר ב' התשע"ו ( 17במרס )2016
(חמ )3-337

1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;10התשס"ו ,עמ' .315

4573

מינוי עובדת סוציאלית בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח1958-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ה)( )3לחוק שירותי הסעד,
התשי"ח ,11958-אני ממנה את יהודית טל ,מס' רישום ,7540
לעובדת סוציאלית בוועדת ערר במחוז תל אביב והמרכז,
וממלאת מקום עובדת סוציאלית במחוז ירושלים ,לפי החוק
האמור.
תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.
ו' באדר א' התשע"ו ( 15בפברואר )2016
(חמ )3-1082

1

חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;103התשע"ב ,עמ' .220

רשות ניקוז ערבה ,הונחה במשרדי רשות הניקוז ,והעתק ממנה
הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות
הניקוז.
התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
ערבה ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת ההתנגדות הוא :רשות ניקוז ערבה ,ד"נ
ערבה  86825ספיר.
י"ד בחשוון התשע"ו ( 27באוקטובר )2015
(חמ -3-71ה)1
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-

מינוי ממלאת מקום עובדת סוציאלית בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח1958-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ה)( )3לחוק שירותי הסעד,
התשי"ח ,11958-אני ממנה את חיה רוזנפלד ,מס' רישום ,6953
עובדת סוציאלית ,לממלאת מקום עובדת סוציאלית בוועדת
ערר במחוזות תל אביב והמרכז וירושלים ,לפי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.
ו' באדר א' התשע"ו ( 15בפברואר )2016
(חמ )3-1082

1

חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;103התשע"ב ,עמ' .220

ביטול מינוי עובדות ציבור לעריכת תסקירים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-שתכנית הניקוז
" 2-9307הסדרת תעלת קייזר אילין" ,שהחליטה עליה רשות
ניקוז קישון ,הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח
במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
התנגדות זו לפי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
קישון ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת ההתנגדות הוא :רשות ניקוז קישון ,יוקנעם
המושבה .20600
י"ט באדר א' התשע"ו ( 28בפברואר )2016
(חמ -3-71ה)1
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351

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

הודעה בדבר חילופי גברי במועצת בתי העלמין
היהודיים בתל רגב ובהנהלת המועצה

בתוקף סמכותי לפי סעיף (187ב) לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב ,11982-אני מבטל את מינוין של
עובדות הציבור הרשומות מטה לערוך תסקירים לעניין הסעיף
האמור:
אדוה מיכל פרויד ,2מס' רישום  ,16350במחוז באר שבע והדרום;
סוזן איילה זלצמן ,3מס' רישום  ,13633במחוז תל אביב והמרכז.
ו' באדר א' התשע"ו ( 15בפברואר )2016
(חמ )3-2759

1
2
3

חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשנ"ה ,עמ' .152
י"פ התשס"ז ,עמ' .3131
י"פ התשס"ז ,עמ' .3131

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין
היהודיים בתל רגב) ,התשנ"ח1998-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי תקנות  3ו–(6א) לתקנות
שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים
בתל רגב) ,התשנ"ח ,11998-אני ממנה את עקיבא וייץ ,לחבר
במועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב (להלן  -המועצה)
ולחבר הנהלת המועצה במקומו של המנוח בנימין הסה.2
כ' באדר א' התשע"ו ( 29בפברואר )2016
(חמ )3-2873
דוד אזולאי
השר לשירותי הדת
1
2

הודעה על הנחת תכנית

ק"ת התשנ"ח ,עמ' .1352
י"פ התשנ"ט ,עמ' .4348

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-שתכנית הניקוז 11-8879
"מעביר אירי לשטחים חקלאיים בנחל גידרון" ,שהחליטה עליה

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-

1

ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351
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1
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הדיינים ,התשט"ו1955-
(להלן  -החוק) ,ובהסכמת השר לשירותי דת ,אני ממנה את
1

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשע"ג ,עמ' .38

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

הרב אליהו היישריק ,דיין בית הדין הרבני האזורי ירושלים,
בהסכמתו ,לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול ,נוסף על
כהונתו בבית הדין האזורי.
תוקף המינוי מיום כ"א באדר א' התשע"ו ( 1במרס )2016
עד יום כ"ג באייר התשע"ו ( 31במאי  ,)2016או עד מינוי דיינים
חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה ,לפי סעיף 5
לחוק ,לפי המוקדם ביניהם.
י"ט באדר א' התשע"ו ( 28בפברואר )2016
(חמ -3-403ה)3
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הדיינים ,התשט"ו1955-
(להלן  -החוק) ,ובהסכמת השר לשירותי דת ,אני ממנה את
הרב יצחק זר ,דיין בית הדין הרבני האזורי ירושלים ,בהסכמתו,
לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול ,נוסף על כהונתו בבית
הדין האזורי.
1

תוקף המינוי מיום כ"א באדר א' התשע"ו ( 1במרס )2016
עד יום כ"ג באייר התשע"ו ( 31במאי  ,)2016או עד מינוי דיינים
חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה ,לפי סעיף 5
לחוק ,לפי המוקדם מביניהם.
י"ט באדר א' התשע"ו ( 28בפברואר )2016
(חמ -3-403ה)3
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשע"ג ,עמ' .38

ב .למחזיק במקום ולכל אדם המנהל ,המפעיל ,הפועל
במסגרת האירוע למנוע את קיומו ו/או לא לאפשר את
המשך קיומו בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.
כ"א באדר א' התשע"ו ( 1במרס )2016
(חמ )3-2824
משה ברקת
המזכיר הביטחוני של
המשרד לביטחון הפנים
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ח ,עמ' .22

הודעה על מתן צו הארכה
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הדיינים ,התשט"ו1955-
(להלן  -החוק) ,ובהסכמת השר לשירותי דת ,אני ממנה את
הרב אליעזר איגרא ,אב בית הדין הרבני האזורי באר שבע,
בהסכמתו ,לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול ,נוסף על
כהונתו בבית הדין האזורי.
1

תוקף המינוי מיום כ"א באדר א' התשע"ו ( 1במרס )2016
עד יום כ"ג באייר התשע"ו ( 31במאי  ,)2016או עד מינוי דיינים
חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה ,לפי סעיף 5
לחוק ,לפי המוקדם ביניהם.

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) ,כי ביום י"א באדר א' התשע"ו
( 20בפברואר  ,)2016יש כוונה להקים אירוע שכותרתו "פעילות
המעקב התרבותי הפלסטיני עם אחינו בירושלים" במועדון
"בורג' לקלק" בירושלים ,של ו/או מטעם ו/או בחסות הרשות
הפלסטינית ,וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב ,כנדרש בסעיף
(3א) לחוק ,הוציא השר ביום ח' באדר א' התשע"ו ( 17בפברואר
 ,)2016צו לפי סעיף (3ב) לחוק ,המורה -
א .שלא לקיים את האירוע האמור באזור ירושלים ,או בכל
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול

י"ט באדר א' התשע"ו ( 28בפברואר )2016
(חמ -3-403ה)3
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשע"ג ,עמ' .38

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובאה לידיעת
השר לביטחון הפנים (להלן  -השר) הערכת גורמי הביטחון כי
האוריינט האוס ,מוסדותיו ושלוחותיו המפורטים בצו שלהלן
הם נציגות של הרשות הפלסטינית או פועלים מטעמה או
בחסותה ,אשר לא ניתן לפעילותם היתר בכתב כנדרש בסעיף
(3א) לחוק ,הוציא השר ביום כ"ד בשבט התשע"ו ( 3בפברואר
 )2016צו לפי סעיף (3ב) לחוק ,המורה על הארכת תוקפם של
הצווים שהוציא השר על פי החוק בתאריכים  9באוגוסט
 2001ו– 4בפברואר  2002ושתוקפם הוארך בצווים מתאריכים
 4בפברואר  5 ,2002באוגוסט  23 ,2002בינואר  24 ,2003ביולי
 1 ,2003בפברואר  21 ,2004ביולי  30 ,2004בינואר 27 ,2005
ביולי  26 ,2005בינואר ( 2006אשר תוקן בצו מיום  19בפברואר
 31 ,)2006ביולי  21 ,2006בינואר  30 ,2007ביולי  3 ,2007בפברואר
 3 ,2008באוגוסט  3 ,2008בפברואר  1 ,2009באוגוסט 2 ,2009
בפברואר  25 ,2010ביולי  17 ,2010בינואר  24 ,2011ביולי ,2011
 2בפברואר  24 ,2012ביולי  29 ,2012בינואר  18 ,2013ביולי
 26 ,2013בינואר  29 ,2014ביולי  ,2014ו– 3בפברואר  2015ו–31
ביולי  2015המורה על הארכת תוקפו של הצו שהוציא השר על
פי החוק בתאריך  16בפברואר  2003ושתוקפו הוארך בצווים
מתאריכים  7באוגוסט  1 ,2003בפברואר  21 ,2004ביולי ,2004
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22
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 30בינואר  27 ,2005ביולי  26 ,2005בינואר ( 2006אשר תוקן
בצו מיום  19בפברואר  )2006ו– 31ביולי  21 ,2006בינואר ,2007
 30ביולי  3 ,2007בפברואר  3 ,2008באוגוסט  3 ,2008בפברואר
 1 ,2009באוגוסט  2 ,2009בפברואר  25 ,2010ביולי 17 ,2010
בינואר  24 ,2011ביולי  2 ,2011בפברואר  24 ,2012ביולי 29 ,2012
בינואר  18 ,2013ביולי  26 ,2013בינואר  29 ,2014ביולי  2014ו–3
בפברואר  2015ו– 31ביולי  2015בהתייחס לכל אחד מהמוסדות
והמשרדים המפורטים בצו האמור ,לתקופה נוספת של שישה
חודשים ,מיום  5בפברואר .2016
י"ב באדר א' התשע"ו ( 21בפברואר )2016
(חמ )3-2824
משה ברקת
המזכיר הביטחוני של
המשרד לביטחון הפנים

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת העיר של עיריית טירה ,בישיבתה מיום י"ב
באדר א' התשע"ו ( 21בפברואר  )2016ועדת ערר לעניין החוק
האמור ,בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:
עורכת דין אחלאם ח'טיב  -יושבת ראש
תאמר עבדאלחי  -חבר
אדיב פדילה  -חבר.
י"ג באדר א' התשע"ו ( 22בפברואר )2016
(חמ -3-265ה)1
מאמון עבדאלחי
ראש עיריית טירה
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה ומינוי ממלאי
מקום ליושב ראש ולחבר ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מליאת מועצת עיריית קריית אונו ,בישיבותיה מיום
ח' בטבת התשע"ד ( 11בדצמבר  ,)2013מיום ז' בשבט התשע"ד
( 8בינואר  ,)2014מיום י"ח בטבת התשע"ו ( 30בדצמבר )2015
ומיום כ"ד בשבט התשע"ו ( 3בפברואר  ,)2016ועדת ערר לעניין
החוק האמור (להלן  -הוועדה) ,בהרכב של שלושה חברים וכן
ממלאי מקום ליושב ראש הוועדה ולחבר הוועדה ,כמפורט
להלן:
עורך דין צחי סגל  -יושב ראש
עורך דין יפרח שוחט  -חבר
עורך דין דורון תמיר  -חבר
עורכת דין שירלי דלל  -ממלאת מקום של יושב ראש
הוועדה עורך דין צחי סגל.
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
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עורכת דין רויטל שדה תמם  -ממלאת מקום של חבר
הוועדה עורך דין שאול שוחט.
ט"ו באדר א' התשע"ו ( 24בפברואר )2016
(חמ -3-265ה)3
ישראל גל
ראש עיריית קריית אונו

הודעה על הרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מליאת מועצת עיריית מודיעין-מכבים-רעות ,בישיבתה
מיום כ"ב בשבט התשע"ו ( 1בפברואר  )2016את עורך דין דוד
רוטנברג לחבר בהרכב של ועדת ערר בארנונה 2לעניין החוק
האמור.
כ"ט בשבט התשע"ו ( 8בפברואר )2016
(חמ -3-265ה)1
חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות
1
2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ו ,עמ' .2156

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית רהט ,בישיבתה מיום י"ח בטבת התשע"ו (30
בדצמבר  ,)2015את עורך דין בקרי אלפוכארי לחבר בוועדת
ערר לעניין החוק האמור ,במקום עורך הדין באסם חמאיסה.2
ה' באדר א' התשע"ו ( 14בפברואר )2016
(חמ -3-265ה)1
טלאל אלקרינאוי
ראש עיריית רהט
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשע"ד ,עמ' .7600

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה ,כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'
 - 39902אופקים - 39931 ,דימונה - 400887 ,400768 ,נגב ,הוצגו
ביום ט"ז באדר א' התשע"ו ( 25בפברואר  ,)2016למשך  30ימים,
לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום ,קריית
הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בלשכת הממונה על מחוז
הדרום ,משרד הפנים ,קריית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע,
בעיריית אופקים ובעיריית דימונה.
ט"ז באדר א' התשע"ו ( 25בפברואר )2016
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הדרום
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0181933
שם התכנית :איחוד חלקות וקביעת קווי בניין ובינוי
למגורים ,ברחוב יהודה הנשיא  ,3ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון והבניה ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ירושלים ,מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'.101-0181933 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
1365
שינוי
62
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :קטמון רחוב :יהודה הנשיא 3
קואורדינטת 219340 :X
קואורדינטת 629150 :Y
גושים וחלקות:
גוש) 30143 :מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 163-164
מס' חלקות בחלקן 165 ,167-168
מטרת התכנית:
קביעת הוראות לאיחוד חלקות בהסכמה ,שינוני בקווי
הבניין המאושרים ותוספת קומות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד מאזור מגורים  5לאזור מגורים א.
 .2קביעת הוראות לאיחוד חלקות ,בהסכמת הבעלים.
 .3קביעת בינוי להקמת בנין מגורים בן  25יח"ד
בהתאם לנספח הבינוי.
 .4שינוי בקווי בניין מאושרים וקביעת קווי בניין חדשים
במקומם.
 .5הגדלת מספר הקומות המירבי מ  2קומות ל 7
קומות מעל מפלס ה  0.00ו  3ומות מתחת למפלס
.0.00
 .6הגדלת שטחי הבניה בשיעור שניתן לבקשו כהקלה
לפי סעיף  147לחוק.
 .7קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה
בנייה.
 .8קביעת הוראות בגין גדרות ומבנים להריסה.
 .9קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים לעקירה.

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0228304
שם התכנית :פיצול יח"ד מאושרת לשתי יח"ד ברח'
אלפנדרי  ,2מקור ברוך  ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון והבניה ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ירושלים ,מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'.101-0228304 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
4088
כפיפות
 4088א'
כפיפות
מתאר 62 /
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :מקור ברוך רחוב :אלפנדרי 2
קואורדינטת 220035 :X
קואורדינטת 632737 :Y
גושים וחלקות:
גוש) 30072 :לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 168
מטרת התכנית:
פיצול יח"ד מאושרת לשתי יח"ד ללא שינוי בשטחי בנייה
מאושרים ,רח' אלפנדרי  ,2מקור ברוך ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד אזור מגורים מיוחד ואזור  3לאזור
מגורים ג'.
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 .2פיצול יח"ד מאושרת לשתי יח"ד חדשות ללא שינוי
בזכויות בנייה מאושרת בשטח הנ"ל,
בהתאם לנספח הבינוי.
 .3הגדלת מספר יח"ד מ 11 -יח"ד ל 12 -יח"ד.
 .4קביעת הוראות בגין חריגות בנייה להריסה.
 .5קביעת הוראות בגין תשלום "כופר חניה".
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' מק/
 9390שינוי לתכנית מס'  2302א'
שם התכנית :מק9390 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' מק.9390 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי לתכנית מס'  2302א'
שינוי לתכנית מס' 14352
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :צור באהר
קואורדינטת 223025 – 222950 :X
קואורדינטת 626975 – 626925 :Y
גושים וחלקות:
ללא גושים וחלקות
מטרת התכנית:
א .שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:
 .1שינוי יעוד שטח מאזור מגורים  5מיוחד
ומאזור מגורים ב לדרך חדשה.
 .2שינוי יעוד שטח מדרך קיימת או מאושרת
לאזור מגורים  5מיוחד .כל זאת מבלי לשנות
שטח הדרך ורוחבה.
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ב .שינוי בקו הבניין המאושרים ,ללא שינוי בזכויות
בניה מאושרות בשטח.
ג .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.
ד .קביעת הוראות בגין הריסת גדרות.
ה .קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  ,5468עמוד  798בתאריך .12.12.15
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים טל' .02-6297160/1
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל'  .02-6290263כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0072033
שם התכנית :תוספת בניה לשם הרחבות דיור
ברחוב המ"ג  ,18רוממה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .101-0072033
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
4075
שינוי
 4075א'
שינוי
5022
כפיפות
 5166ב'
כפיפות
62
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :רוממה ,רחוב :המ"ג 18
קואורדינטת 218835 :X
קואורדינטת 633244 :Y
גושים וחלקות:
גוש) 30235 :מוסדר( מס' חלקות בחלקן 133
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ע"י תוספת קומה חלקית ותוספות בחזית
המערבית ותוספת מחסנים ,רח' המ"ג  ,18רוממה,
ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג
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 .2קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספת קומה חלקית לשם
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה
העליונה של הבניין ,בהתאם לנספח הבינוי.
ב .קביעת בינוי לתוספות בניה בחזיתו המערבית
של הבניין לשם הרחבת יחידות דיור קיימות
באגפו המערבי של הבניין ,בהתאם לנספח
הבינוי.
ג .קביעת בינוי לתוספת מחסנים במפלס 8.00
– באגפו המערבי של הבניין ,בהתאם לנספח
בינוי.
ד .התרת הסבת שטחי מחסנים למגורים
במפלס  ,-5.50לשם הרחבת יחידת דיור
קיימת במפלס  -2.80מ' שמעל בהתאם
לנספח הבינוי.
 .3קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבניה בשטח ל 2955.01-מ"ר
שטחים עיקריים למגורים ו 735.82-מ"ר שטחי
שירות.
 .5הגדלת מספר הקומות מ 4 -קומות מעל מפלס
ה 0.00 -וקומה מתחת למפלס ה0.00 -
ל 5 -קומות מעל מפלס ה 0.00 -ולשלוש קומות
מתחת למפלס ה.0.00 -
 .6קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 .7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  7220עמוד  3980בתאריך .3.3.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
טלפון
ירושלים,
,1
ספרא
כיכר
ירושלים,
 .02-6297160/1וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים,
רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים  ,91010טלפון:
 .02-6290263כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0151977
שם התכנית :חלוקת דירה קיימת ל  2יח"ד-
רח' פנינה  ,9עזרת תורה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .101-0151977
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
62
ביטול
9935
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :עזרת תורה רחוב :פנינה 9
קואורדינטת 220334 :X
קואורדינטת 633611 :Y
גושים וחלקות:
גוש) 30079 :מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 48
מטרת התכנית:
פיצול יח"ד קיימת ל 2 -יח"ד )ללא תוספת שטחי בניה(.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד אזור מגורים  3מיוחד לאזור מגורים ב'.
 .2קביעת בינוי לפיצול יחידת דיור קיימת במפלסים
 9.18 ,6.12לשתי יחידות דיור )יחידת דיור בכל
מפלס( ללא שינוי בזכויות הבניה.
 .3הגדלת מספר יחידות דיור מ 6 -ל.7 -
 .4קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.
 .5קביעת הוראות בגין חלקי בנין להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  7125עמוד  367בתאריך .15.10.15
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים טל' .02-6297160/1
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל'  .02-6290263כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0194480
שם התכנית :הרחבות יח"ד ברחוב דב יקר 11 ,13
) ,(417נווה יעקב ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .101-0194480
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
 5166ב'
כפיפות
 6220א'
שינוי
מק 5022 /א'
כפיפות
מתאר62 /
ביטול
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :נווה יעקב ,רח' דב בר יקר .11,13
קואורדינטת 223350 :X
קואורדינטת 638550 :Y
גושים וחלקות:
גוש) 30644 :מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 16
מטרת התכנית:
הרחבות יח"ד ברח' דב בר יקר מס'  ,11 ,13נווה יעקב,
ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור
מגורים ג'.
 .2קביעת בינוי לתוספות בניה בבנין שברח' דב בר
יקר  ,13,11בהתאם למפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספות בניה בחזיתות הבנין
הקיימות ,במפלסים,+2.75 ,+0.00 ,-2.75 :
 ,+11.00 ,+8.25 ,+5.50לשם הרחבת יחידות
הדיור הקיימות בהם ,בהתאם לנספח הבינוי
ולקיים בשטח.
ב .קביעת בינוי לתוספת קומה במפלס ,+11.00
לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה
שמתחתיה ,בהתאם לנספח הבינוי.
ג .קביעת בינוי לתוספת קומה חלקית במפלס
 ,+13.75לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות
במפלס שמתחתיה ,בהתאם לנספח הבינוי.
ד .קביעת בינוי לתוספת בניה במפלס – 2.75
לשם הרחבת יחידת הדיור הקיימת מעליה,
בהתאם לנספח הבינוי.
ה .קביעת בינוי לתוספת קומה תת קרקעית
חלקית במפלס  -5.25ולתוספות בניה תת
קרקעיות במפלסים  +0.25 ,-2.50לשם
תוספת מחסנים לבנין ,בהתאם לנספח בינוי.
 .3קביעת קווי בניין מרביים לתוספות הבניה.
 .4הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל-
 5805.09מ"ר ,מתוכם  4671.97מ"ר שטחים
עיקריים ו 1133.12 -מ"ר שטחי שירות.
 .5הגדלת מס' הקומות המרבי וקביעת ל 6 -קומות
מעל למפלס ה 0.00 -ול 2 -קומות מתחת למפלס
ה.0.00 -
 .6קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר
בניה בשטח.
 .7קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ועצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  7103עמוד  8367בתאריך .26.8.15
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים טל'.02-6297160/1
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל'  .02-6290263כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
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האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0215798
שם התכנית :הרחבת יחידות דיור
ברחוב ניסן אברהם  ,7קרית היובל ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .101-0215798
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
4658
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :קרית יובל ,רחוב :ניסן אברהם 7
קואורדינטת 216744 :X
קואורדינטת 629684 :Y
גושים וחלקות:
גוש) 30414 :מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 136
מטרת התכנית:
הרחבת יחידות דיור שברחוב ניסן אברהם  ,7קרית
היובל ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים מיוחד למגורים ב'.
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה בקמות קרקע ו -ב'
)מפלסים  ,0.00ו ,(+6.12 -לשם הרחבת
יחידות הדיור הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי.
 .3קביעת קווי בניין לתוספות בניה.
 .4הגדלת שטחי הבניה המירביים וקביעתם ל-
 594.33מ"ר ,מתוכם  567.33מ"ר שטחים
עיקריים ו 27.0 -מ"ר שטחי שירות.
 .5קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.
 .7קביעת הוראות בדבר שטח עם זיקת הנאה
למעברי רגלי.
 .8קביעת הוראות בגין חריגות בניה להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  7212עמוד  3767בתאריך .24.2.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים טל'.02-6297160/1
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל'  .02-6290263כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0306944
שם התכנית :הרחבת יחידת דיור ברחוב הטייסים
מס'  ,10ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .101-0306944
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
 4789א'
שינוי
 5166ב'
כפיפות
62
ביטול
מק 5022 /א'
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :קריית שמואל ,רח' :הטייסים 10
קואורדינטת 219727 :X
קואורדינטת 630585 :Y
גושים וחלקות:
גוש) 30024 :מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 65
מטרת התכנית:
התרת תוספת בניה למגורים במקום שטח מילוי
ומחסנים מאושר במפלס  ,- 5.70לשם הרחבת יחידות
דיור קיימת במפלס  – 2.90מעליה ,רח' הטייסים ,10
קריית שמואל.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
א .התרת תוספת בניה למגורים ,במקום שטח
מילוי ומחסנים מאושר ,במפלס  ,5.70לשם
הרחבת יחידת דיור קיימת במפלס -2.90
מעליה ,בהתאם לנספח בינוי ולקיים בשטח.
ב .התרת תוספת מדרגות פנימיות לחיבור 2
המפלסים ,עבור יחידת הדיור ,כאמור.
ג .התרת שינוי מיקום מחסן במפלס . -5.70
 .2הגדלת שטחי הבנייה המרביים בשטח וקביעתם
ל 1,215-מ"ר ,מתוכם  1,055מ"ר שטחים עיקריים
ו 160 -מ"ר שירות.
 .3קביעת קווי בניין חדשים לתוספות הבנייה ,כאמור.
 .4ביעת שלבי ביצוע ,כאמור.
 .5קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  7155עמוד  1404בתאריך .29.11.15

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים טל' .02-6297160/1
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל'  .02-6290263כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים. www.pnim.gov.il
מאיר תורג'מן
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
שם התכנית :מרכז ויזניץ – רחוב תורת חיים בני ברק
בב/מק3334/
תכנית מס' 501-0244251
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  1965כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה תל-אביב ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר501-0244251 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב ,בב/105/מצ ,1/בב ,622/בב/מק ,687/בב50/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 3.6ד'
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :אמרי חיים  ,2,4קיבוץ גלויות  ,28תורת חיים ,8
14 ,12 ,10
גושים וחלקות:
גוש ,6190 :חלקה/ות) 102-103 ,562 :שלם( ,287
) 581 ,561חלק(
מטרות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים ,עפ"י
סעיף62א)א().(1
 .2תוספת קומות מעל הקרקע ,עפ"י סעיף 62א)א().(5
 .3תוספת קומות מתחת לקרקע ,עפ"י סעיף 62א)א().(5
 .4הגדלת תכסית ,עפ"י סעיף 62א)א().(5
 .5שינוי בגובה המרבי ,עפ"י סעיף 62א)א().(5
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל שטח
התכנית.
 .2תוספת קומות מעל הקרקע ,עד ל  6קומות ,ללא
תוספת שטח עיקרי.
 .3תוספת קומות מתחת לקרקע  ,עד ל  4קומות.
 .4הגדלת תכסית עד ל  100%במגרשים המיועדים
לבנייה ,עפ"י תכנית בינוי שתתואם עם מהנדס
העיר בהיתר בנייה ותאושר ע"י הועדה המקומית
וללא תוספת שטח עיקרי.
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 .5שינוי בגובה מקסימלי למבנים שבמסגרת התכנית
עד ל  46מ' .
 .6הבינוי הסופי יתואם עם מהנדס העיר ,לרבות לגבי
פיתוח המגרשים ,עיצוב הבניין ,ציפוי חזיתות
בחומרים קשיחים וכו'.
 .7המבנים שיהרסו בשלב היתר בניה יהיו בתאום עם
היחידה לאיכות הסביבה ,לרבות לעניין פינוי פסולת
בנין.
 .8החלונות בגבולות המגרש יתואמו בשלב היתר
בנייה עם מהנדס העיר ,לרבות לעניין מזעור פגיעה
בהיזק הראייה.
 .9השטחים הפתוחים יפותחו כשטחים לטובת
הציבור ,לרבות לגבי גינון וכד' ,עפ"י תכנית פיתוח
שתתואם עם מהנדס העיר בזמן הוצאת היתר
בנייה ותאושר ע"י הועדה המקומית.
 .10שינויים גאומטריים מזעריים בתשריט לא יהוו שינוי
לתכנית.
 .11השינויים בייעודים ,ממגרש מיוחד למבנים ומוסדות
ציבור וממגורים ב' למגורים ,לא יהוו שינוי ייעוד
ונובעים מהתאמה לנוהל מבא"ת ,ואין בהם כדי
לשנות את זכויות הבנייה המותרות.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני-
ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טלפון:
 .03 –5776579העתק התנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית )כתובת :קריית הממשלה ,דרך בגין
 ,125תל אביב(.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י
עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(
תשמ"ט ,1989-וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של
המתנגד ,וכתובת דואר אלקטרוני במידה וקיים.
חנוך זייברט
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד-השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
423-0342147
שם התוכנית – הר/מק/9/163/ב
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה התשכ"ה  1965כי במשרדי הועדה המקומית
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לתכנון ובניה הוד-השרון מופקדת תכנית הנקראת
תכנית מספר.423-0342147 :
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
הר/מק 9/163/והר.2/163/
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
גוש ,6442 :חלקה151 :
כתובת :רח' השקמים ,הוד-השרון.
מטרות התוכנית:
ניוד שטחים עיקריים ושטחי שרות בין המגרשים –
מגורים א' ומגורים ב' ,עפ"י סעיף  62א )א( .6
שטחים עיקריים לניוד ממגורים ב' לטובת מגורים א'-
 96מ"ר.
שטחי שרות לניוד ממגורים א' לטובת מגורים ב' 32.73
מ"ר.
שינוי קו בנין צדדי מערבי בשתי החלקות מ4-מ' ל – 3.6
מ' .לפי סעיף  62א )א( .4
עיקרי הוראות התוכנית:
ניוד שטחים עיקריים ושטחי שרות בין המגרשים –
מגורים א' ומגורים ב' )ללא תוספת זכויות בנייה(
שטחים עיקריים לניוד ממגורים ב' למגורים א' 96 -מ"ר.
שטחי שרות לניוד ממגורים א' למגורים ב' –  32.73מ"ר.
שינוי קו בנין צדדי מערבי בשתי החלקות מ 4-מ' ל3.6-
מ'.
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר והרואה את
עצמו נפגע על ידי התוכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60יום
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד-
השרון רחוב בן גמלא  28הוד-השרון  45265טלפון:
 .09 –7759666העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז ,רחוב הרצל
 ,91רמלה ,טלפון.08 -9788444 :
ההתנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית
סמכויות וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989
חי אדיב
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי יהוד מונוסון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר
411-0324202
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יהוד מונוסון ובמשרדי הועדה המחוזית
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לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מתאר
מקומית מספר  - 411-0324202מתחם חוסן  -יהוד.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 3/42/10
כפיפות תמא2/4/
כפיפות תמא/34/ב3/
כפיפות תמא/34/ב4/
כפיפות יד/מק5064/
שינוי יד1094/
שינוי יד11/365/
שינוי ממ4/865/
שינוי יד/1094/ב
שינוי ממ865/
שינוי ממ/865/ב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :יהוד מונוסון
יהוד-נווה אפרים גירון אברהם,
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6711 :מחלקה 492 :עד 492 :בשלמות
גוש 6711 :מחלקה 558 :עד 558 :בשלמות
גוש 6711 :מחלקה 559 :עד 559 :בשלמות
מטרות התכנית:
איחוד מגרשים/חלקות לצורך הקמת מגדל משרדים
ומסחר והסדרת הוראות עיצוב ובינוי תוך חלוקת
השימושים באופן המאפשר תכנון מיטבי.
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד של שני המגרשים 2 + 2א' למגרש בנייה
אחד בשטח של  7530מ"ר לפי סעיף 62א)א(.1
ב .שינוי בהיקף השימושים העיקריים בבניין ממשרדים
למסחר בשיעור של עד  50%מהיעוד המסחרי
המותר ע"פ חוק התכנון והבנייה .ניוד בשטח של
 1600מ"ר שטח עיקרי ממשרדים למסחר לפי
סעיף 62א)א(6
ג .הסדרת הוראות פיתוח ,בינוי ועיצוב לפי סעיף
62א)א(5
ד .שינוי בהסדרי התנועה והחנייה והקמת קומות
חנייה עיליות כמפורט בנספח הבינוי והתנועה לפי
סעיף 62א)א( ,5תותר העלאת שיטחי שירות
מקומת המרתף לקומות עליונות.
ה .ניוד שטחי מסחר עיקריים אל מתחת לפני הקרקע
לפי סעיף 62א)א(9
ו .הגדלת תכסית קרקע מ 50%-ל) 70%-תכסית
מגדל המשרדים תישאר  50%משטח המגרש( לפי
סעיף 62א)א(9
ז .שינוי גובה המבנה לעד  84.0מ' מעל פני הים
במבנה בן  13קומות  3 +קומות מרתף לפי סעיף
62א)א(4א
ח .הגדלת תכסית קומות המרתף ל 100%משטח
המגרש תוך הבטחת פתרון הנדסי לניקוז מי נגר
עילי סעיף 62א)א(9
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ט .שינוי בקו בניין צידי שמאלי )מערבי( מ 4-ל 3.6-מ'
וקו בנין אחורי מ 5-מ' ל 4-מ' ,לפי סעיף 62א)א(4
י .ללא שינוי מתכולות תכנית מפורטת יד/1094/ב'.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,יהוד-מונוסון  ,רח' מרבד
הקסמים  .6העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית )כתובת :הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה,
טלפון.(08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
יעלה מקליס
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון
מרחב תכנון מקומי נס ציונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
נס407-0163618/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
נס - 407-0163618/נס/מק 251/רח' העצמאות .65
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נס ציונה
רח' העצמאות  ,65נס ציונה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 3641 :מחלקה 186 :עד 186 :בשלמות
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קוי בניין ע"פ סעיף 62א)א( סעיף קטן .4
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית באתר האינטרנט של
העירייה ו/או בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים
פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה ,נס ציונה ,הבנים  ,9נס ציונה
טלפון .08-9383810 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית )כתובת :הרצל  ,91רמלה קרית
הממשלה טלפון.(08-9788444 :

4583

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי נס ציונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
נס407-0315457/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר נס - 407-0315457/נס/מק-13/118/רח' ישראל
שמידט )קריית חינוך(.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נס ציונה
רח' ישראל שמידט,
רח' דוד אלעזר
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 3636 :מחלקה 553 :עד 553 :בשלמות
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין צפוני מ 5 -מ' לקו בנין  .0עפ"י סעיף
62א )א( 4
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית באתר האינטרנט של
העירייה ו/או בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים
פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה ,נס ציונה ,הבנים  , 9נס ציונה
טלפון .08-9383810 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית )כתובת :הרצל  ,91רמלה קרית
הממשלה טלפון.(08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי נס ציונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
נס407-0372334/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה ,ובמשרדי הועדה המחוזית
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לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר נס - 407-0372334/נס/מק.11/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נס ציונה
כל תחום הרשות
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת מספר יחידות הדיור המותרות לפי תכנית
בהתאם לסעיף  62א )א( ) (8לחוק.
קביעת מספר יחידות הדיור המרבי אשר יותר בהיתר
בניה על פי סעיף 14א' בתמ"א  38בהתאם למפורט
בתכנית זו.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית באתר האינטרנט של
העירייה ו/או בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים
פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה ,נס ציונה ,הבנים  , 9נס ציונה
טלפון .08-9383810 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית )כתובת :הרצל  ,91רמלה קרית
הממשלה טלפון.(08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
יוסי שבו
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
מרחב תכנון מקומי ראש העין
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
מספר 418-0355727
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת שינוי תכנית מתאר
מקומית מספר  - 418-0355727נוני יצחק רנ/מק.159/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית אפ2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית:
רחוב צה"ל 52 ,ראש העין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 4274 :מחלקה 53 :עד 53 :בשלמות
מטרות התכנית:
הסדרת חזית מסחרית קיימת בבנין מגורים.
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עיקרי הוראות התכנית:
א .הוספת שמוש מסחר בחזית בנין מגורים לפי סעיף
62א)א()(11לחוק.
ב .שינוי קו בנין עילי בקומת הגג מ  11.00 -מ'
ל  9.00 -מ' לפי סעיף 62א)א()(4לחוק.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה ,ראש העין ,שילה ,21
ראש העין טלפון ,03-9007289 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת :הרצל ,91
קרית הממשלה ,רמלה ,טלפון.(08-9270170 :

 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה ,בן ציון גליס  9פתח תקווה ,טלפון03-9302051 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
)כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.(08 -9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
משה פרץ
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ"ט .1989 -
שלום בן משה
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר
455-0316612
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז מרכז ,מופקדת תכנית מתאר
מקומית מספר  ,455-0316612מק.9/2016/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות :ממ ,10006/ממ ,2048/שינוי ממ.2016/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :בית דגן
כתובת :הזית  , 5בית דגן
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6075 :חלקות במלואן344 :
מטרת התכנית:
שינוי קו בניין אחורי לבנייה קיימת בתא שטח .A344
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקו בניין אחורי לבנייה קיימת בקומת קרקע בלבד
ל 3.35-מ' במקום  6.00מ' ובהתאם לתשריט המוצע .
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א,ג,ה ,ובשעות
 8.00-12.00שבהם המשרדים האמורים פתוחים
לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני
אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
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מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
222-0247411
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה תשכ"ה ,1965 -כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יקנעם עילית ,ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת
בסמכות ועדה מקומית מספר 222-0247411
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
ג ,18486/ג ,20678/ג ,6539/יק/מק,02 /297/
יק/מק03 /5639/
יזם :ראובן לביא
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
612751.000
שטח התכנית:
ישוב :יקנעם עלית ,היסמין מס' 3
גושים וחלקות:
גוש 11097 :חלקי/שלם :חלקי
מחלקה 270 :עד 270 :חלקי/שלם :שלם
מטרות/עיקרי הוראות התכנית:
 .1פיצול דירה בקומת קרקע בצדו המערבי של
המגרש )יחידה מס  (1לשתי יחידות כך שמבוצעת
תוספת יחידת דיור מ 4-במצב המאושר ל 5-יח"ד
במצב המוצע..
 .2הוספת  75מ"ר שטחים עיקריים ו 47.00-מ"ר
שטחי שרות בקומת עמודים בצידו המערבי של
המגרש מתחת לכניסה הקובעת .ביטול מדרגות
כניסה קיימות ובנית מהלך מדרגות המאפשר את
הקמת הדירה המבוקשת בקומת עמודים ,הכל לפי
נספח בינוי מצ"ב.
 .3שינוי קו בנין צידי לבניה קיימת בלבד .כל בניה
חדשה תהיה ע"פי המאושר.
 .4סימון להריסה של גדר וחלק ממדרגות החורגות
מתחום גבולות המגרש מצפון וצפון מערב.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה,
יקנעם עלית ,טלפון 04-9596095 :פקס 04-9591668:
דוא"ל vaada@yoqneam.org.il :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
צפון.

מחוז צפון כתובת :רח' מעלה יצחק  29נצרת עלית ,טל':
.04-6508503
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות( תשמ"ט.1989-
חאתם דאוד
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

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 וסדר עבודתו( תשמ"ט.1989-
עירית טלמור
מהנדסת העיר יקנעם עילית

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה
המקומית מספר 257-0333567
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה מבוא העמקים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז צפון מופקדת תכנית בסמכות הועדה
המקומית מספר .257-0333567
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג 5249 /
גנ 18528 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ריינה
גושים  /חלקות לתכנית:
גוש 17522 :מחלקה 20 :עד 20 :חלקי
גוש 17522 :מחלקה 48 :עד 48 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בהוראות בניה.
הקטנת קו בנין עילי .
שינוי בבינוי .
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים
כתובת :רח' ציפורן  ,5נצרת עלית טלפון04-6468585 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית,
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מרחב תכנון מקומי קרית גת
הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית
מס' 606-0297077
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה,תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'606-0297077 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
סוג יחס :שינוי מס' תכנית מיוחסת4 / 140 / 03 / 9 :
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית גת
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 2909 :מחלקה 132 :עד 132 :שלם
גוש 2909 :מחלקה 133 :עד 133 :שלם
גוש 2909 :מחלקה 134 :עד 134 :שלם
גוש 2909 :מחלקה 136 :עד 136 :שלם
גוש 2909 :מחלקה 137 :עד 137 :שלם
גוש 2909 :מחלקה 160 :עד 160 :חלקי
גוש 2909 :מחלקה 161 :עד 161 :שלם
גוש 2909 :מחלקה 162 :עד 162 :שלם
גוש 2909 :מחלקה 163 :עד 163 :חלקי
גוש 2909 :מחלקה 166 :עד 166 :חלקי
מגרשים:
מגרש 101 :שלם מתוכנית4 /140 /03 /9 :
מגרש 102 :שלם מתוכנית4/140/03/9 :
מגרש 103 :שלם מתוכנית4/140/03/9 :
מגרש 104 :שלם מתוכנית4/140/03/9 :
מגרש 108 :שלם מתוכנית4 /140 /03 /9 :
מגרש 70 :שלם מתוכנית4 /140 /03 /9 :
מגרש 71 :שלם מתוכנית4/140/03/9 :
מגרש 72 :שלם מתוכנית4/140/03/9 :
מגרש 74 :שלם מתוכנית4 /140 /03 /9 :
מגרש 75 :שלם מתוכנית4/140/03/9 :
מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמה בחלק משטח התכנית ,שינוי
בינוי ,תוספת 30%יח"ד ושינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית.
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה של תאי שטח  71ו 72-מבלי לשנות
את השטח הכולל של כל יעוד קרקע לפי סעיף
62א)א()(1
 .2שינוי קווי בניין בין תאי שטח  71ו 72-לפי סעיף
62א)א()(4
 .3תוספת קומות וכן תוספת גובה לפי סעיף
62א)א()4א( ,להלן בפירוט:
א .תא שטח  -70תוספת  4קומות מ 7ל 11-קומות
ןכן תוספת גובה של  13.5מ' מ 22-ל 35.5 -מ'
ב .תא שטח  - 71תוספת  4קומות מ 7-ל11-
קומות וכן תוספת גובה של  12.5מ' מ23-
ל 35.5מ'
ג .תא שטח  - 72הפחתת  10קומות מ 21ל11-
קומות וכן הפחתת גובה של  29.5מ' מ65 -
ל 35.5 -מ'
ד .תא שטח  -74תוספת קומה אחת מ 10-ל11-
קומות וכן תוספת גובה של  4.5מ' מ31-
ל 35.5-מ'
ה .תא שטח  -75תוספת קומה אחת מ 10ל11 -
קומות וכן תוספת גובה של  4.5מ' מ31-
ל 35.5-מ' ) 11קומות כוללות :קומת קרקע9 ,
קומות מגורים וקומת גג טכנית(
 .4שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית לפי
סעיף 62א)א() ,(6להלן הפירוט:
א .העברת  4,524מ"ר עיקרי ו1,650-מ"ר שירות
לתא שטח מס'  70בחלוקה הבאה:
)1,064 (1מ"ר עיקרי ו 786-מ"ר שירות מתא
שטח מס' .72
)2,616 (2מ"ר עיקרי ו 864-מ"ר שירות מתא
שטח מס' .74
) 844 (3מ"ר עיקרי מתא שטח מס' .75
ב .העברת 3,324מ"ר עיקרי ו 1,136-מ"ר שירות
מתא שטח  72לתא שטח .71
ג .העברת  10מ"ר שירות מתא שטח  72לתא
שטח 75
ד .העברת שטחים עיקריים למסחר באופן הבא:
) (1העברת  200מ"ר עיקרי למסחר מתא
שטח  72לתא שטח 71
) (2העברת  40מ"ר עיקרי למסחר מתא
שטח  72לתא שטח 74
 .5תוספת  30%מהיקף יחידות הדיור ,סה"כ 197
יח"ד  -מ 658-יח"ד ל 855-יח"ד  ,מבלי להוסיף
שטחים לפי סעיף 62א)א() (8באופן הבא:
א .תא שטח  -70הוספת  79יח"ד  -מ 88-יח"ד ל-
 167יח"ד.
ב .תא שטח  -71הוספת  70יח"ד  -מ 102-יח"ד
ל 172 -יח"ד.
ג .תא שטח  -72הפחתת  20יח"ד  -מ106 -
יח"ד ל 86-יח"ד.
ד .תא שטח  -74הוספת  16יח"ד  -מ 156-יח"ד
ל 172-יח"ד.
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ה .תא שטח  -75הוספת  52יח"ד  -מ 206 -יח"ד
ל 258-יח"ד
 .6שינוי הבינוי לפי סעיף 62א)א().(5
 .7שינוי הבינוי כך שיותר לבנות את החזית
המסחרית בתאי שטח  71ו 74-כמבנה מסחרי
עצמאי לפי סעיף 62א)א( סעיף 62א)א().(5
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ישראל
היום  11/12/2015 -כאן דרום  11/12/2015 -ובילקוט
פרסומים מס'  ,7171מיום  23/12/2015עמ' .2185
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ו.מ .קריית גת רחוב הקוממיות ,97
טלפון 08-6874791:ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
הועדה המחוזית ,כתובת :רח' התקוה  4ת.ד 68 .באר
שבע ,כל המעוניין ראשי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבירם דהרי
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בקריית גת
ת"ע 811-07-15
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנעדר נחום קורצמר,
והמבקשת :עו"ד אנה אלרואי.
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת ,פנתה אל בית המשפט לענייני
משפחה בקריית גת בבקשה להצהיר על מותו של הנעדר הנ"ל
שנעלם ומשערים שהוא מת וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ"ל
ביום  ,9.5.2016בשעה .10.30
וזה תיאורו של הנעדר הנ"ל לפי הצהרת המבקשת:
מקום לידתו ותאריך לידתו :בלרוס.4.11.1950 ,
מקום מגוריו הרגיל :ישראל ,רח' יעבץ  ,11חולון.
מקום הרגיל הידוע האחרון :ארצות הברית ,וושינגטון הבירה
.D.C
אזרחותו :ישראל.
התעסקותו :שיפוץ בתים.
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה הנעדר עדיין בחיים
והמקום שבו נמצא אז :לפני כ– 40שנים בוושינגטון הבירה
.D.C
השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר :אחיו
של הנעדר ,חיים קורצמר ,מקופנהגן ,דנמרק; אין אחים
נוספים; הוריו נפטרו.
כל מי שיש לו ידיעות על הנעדר הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
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מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,17.00
ביום .25.4.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רונן מזרחי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

פאני גילה כהן ,שופטת

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 17786-10-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת משכן ישראל בע"מ ,ח"פ ,51-376822-6
רח' נחל שמשון  ,6בית שמש .9962206
והמבקשים :שריף אבו פנה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד דלאשה רכאד
ו/או אח' ,מרח' דב יוסף ,ת"ד  ,11658גילה ,ירושלים ,9111601
פלאפון  ,050-7328131טל'  ,02-5321364פקס' .02-5323801
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.10.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,26.5.2016בשעה .11.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,12.00
ביום .1.5.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דלאשה רכאד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 37551-12-15
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת תלמוד תורה בת-עין ,ע"ר
.58-025201-3
המבקשים .1 :מיה סולומון .2 .שרונה סימיניאן .3 .יהונתן
רוזנק .4 .יהושע מילר .5 .שרון בלייכר .6 .לאל טולצינסקי.
 .7שרה חשון .8 .רות גרינברג .9 .אסתי פרוכטמן .10 .אביטל שרגא.
 .11אילנה אסייג .12 .אורה אבן חיים .13 .חני זיני .14 .יהודה
דן .15 .אורי אלפרט .16 .אהרון ברנשטיין .17 .דבורה בלשניקוב,
ע"י ב"כ עו"ד זאב דסברג ,מרח' קרן היסוד  ,25ירושלים ,טל'
 ,02-6241019פקס' .053-7949706
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.12.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  26.5.2016בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 10.00
ביום .18.5.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
זאב דסברג ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 55339-10-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ד .שילה פיתוח וכבישים בע"מ ,ח"פ
.51-322794-2
והמבקשת :אסף אורן גינון ופרויקטים בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד
רונן מזרחי ,מהגן הטכנולוגי ,מלחה  ,23ירושלים .96958
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.10.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,5.5.2016בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 19199-03-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מרצפות האלונים בע"מ ,ח"פ
 ,51-260065-1מרח' דוד המלך  ,5ת"ד  ,16195ירושלים .9534714
והמבקשים .1 :רשיד צבארנה .2 .מחמוד טריק .3 .שפאא
חמדאן .4 .חמזה טריק ,ע"י ב"כ עו"ד מסארווה האשם ו/או
עו"ד מוחמד סואלחה ,ת"ד  ,792באקה אלגרבייה  ,30100טל'
 ,04-6767628פקס' .04-6355583
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.3.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,16.6.2016בשעה .9.30

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

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.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,10.00ביום
.1.4.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
הראל דהן ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מסארוה האשם ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 4546-03-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 65180-12-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ק.ל .ביצוע פרויקטים בע"מ ,ח"פ
.51-447304-0
והמבקש :סרגיי סורקין ,ע"י ב"כ עו"ד אנסטסיה סהר
שבצ'וק ,משד' שאול המלך  ,35ת"ד  ,33577תל אביב ,טל'
 ,03-5601004פקס' .03-5606873
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.12.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,1.6.2016בשעה .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  ,12.00ביום
.9.5.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אנסטסיה סהר שבצ'וק ,עו"ד
באת כוח המבקש

ובעניין פירוק חברת מעלה שהם בע"מ ,ח"פ .51-437384-4
והמבקשת :לב-שר נכסים בע"מ ,ח"פ  ,51-437215-0ע"י
ב"כ עו"ד אליהו עמר ו/או מי מטעמו ,רח' הלל יפה  ,11חדרה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.2.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.6.2016בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,12.00
ביום .22.5.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אליהו עמר ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 4904-03-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רומיפון שיווק וסחר בע"מ ,ח"פ
.51-347409-8

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 18767-02-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

והמבקשים :אבי משעלי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן ,מרח'
בר כוכבא  ,23בני ברק .5126002

והמבקש :אלכסנדר מיקיטיאנסקי ,ע"י ב"כ עו"ד הראל
דהן ,מדרך השלום 7א ,תל אביב.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.3.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.6.2016בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.2.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.5.2016בשעה .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.

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 למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימים לפני
תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

ובעניין פירוק חברת גרוסמן (י.א) בע"מ ,ח"פ .51-349313-0

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רמי קוגן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פ.א.ק.ו כימיקלים בע"מ ,ח"פ
.51-273910-3

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 4949-03-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פלא קום השקעות ( )2003בע"מ ,ח"פ
.51-347416-3
והמבקשים :הדר בן חיים ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן,
מרח' בר כוכבא  ,23בני ברק .5126002
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.3.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.6.2016בשעה .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 מ– 7ימים לפני
תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רמי קוגן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

והמבקשים :רינת ברקן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן ,מרח'
בר כוכבא  ,23בני ברק .5126002
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.3.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.6.2016בשעה .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 מ– 7ימים לפני
תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רמי קוגן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 1838-03-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג.י ביצוע פרויקטים בע"מ ,ח"פ
.51-481471-4

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 5019-03-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פלא קום שיווק וסחר בע"מ ,ח"פ
.51-188501-4
והמבקש :רונן פרליס ,ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן ,מרח' בר
כוכבא  ,23בני ברק .5126002
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.3.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.6.2016בשעה .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 מ– 7ימים לפני תאריך
הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רמי קוגן ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 5042-03-16

והמבקשים :יצחק אסקיאס ואח' ,עובדי החברה לשעבר,
ע"י ב"כ עו"ד אריק אטיאס ,מרח' הגדוד העברי  ,10חדר ,406
אשקלון ,טל'  ,077-3510021פקס' .077-5450221
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.3.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.6.2016בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .29.5.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .22.5.2016
אריק אטיאס ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 25717-03-16

פש"ר 23387-01-16

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

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

ובעניין פירוק חברת איזבלה מסעדות (ח.ס ).בע"מ ,ח"פ
 ,51-478748-0שד' בן גוריון  ,6חיפה .3541416

ובעניין פירוק חברת מעלית לכל בע"מ ,ח"פ ,51-367673-4
מרח' פלטין נפתלי  ,1ראשון לציון ,7565339

והמבקשת :נגאח חלאילה ,ע"י ב"כ עו"ד אחמד סעדי
ו/או עו"ד שושנה לבקוביץ ו/או עו"ד אחלאם עבדאללה ,מרח'
הבנקים  ,3חיפה  ,33261טל'  ,04-8555155פקס' .04-8555158

והמבקש :שי אברהם ,ע"י ב"כ עו"ד גולן גדליה ואח',
מגדליה-בוזגלו ,משרד עורכי דין ונוטריונים ,רח' הרצל ,63
בית רוטמן ,ראשון לציון  ,7576724טל'  ,03-9440550פקס' 03-
.9440551

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.3.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.6.2016בשעה .12.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .30.5.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אחמד סעדי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.1.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.6.2016בשעה .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 מ– 14ימים קודם למועד
הדיון הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גולן גדליה ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 53135-12-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 7769-02-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת ח.ז עומר הבונים בע"מ ,ח"פ
.51-294578-3

ובעניין פירוק חברת ל.ל.ו  770בע"מ ,ח"פ ,51-492993-4

והמבקש :ותד מרזוק ,ע"י ב"כ עו"ד יוסי שוקרון כהן ,מרח'
הרברט סמואל  ,27ת"ד  ,105חדרה ,טל'  ,077-4220148פקס' 04-
.6220148

והמבקשים :ליאור להב ,ורדה שרון ,ליאור קופייקין ,ע"י
ב"כ עו"ד פז גולדהורן ו/או עו"ד אופיר פדר ,מרח' יד חרוצים
 ,19נתניה.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.12.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.5.2016בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.2.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.3.2016בשעה .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.

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 למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 18.30
ביום .17.4.2016

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .20.3.2016

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

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

יוסי כהן שוקרון ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

פז גולדהורן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 35179-02-16

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

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

סטפס בע"מ

ובעניין פירוק חברת משתלת מגן בע"מ ,ח"פ ,51-335157-7
ממושב תלמי אליהו ,משק  ,15מיקוד .8545200

(ח"פ )510855893

והמבקשת :זמירו מאלק  -שיווק תשומות חקלאיות ומסחר
כללי בע"מ ,ח"פ  ,51-396007-0ע"י ב"כ עו"ד דותן לוי ו/או דן
ליבנה ,מדרך בן גוריון  ,1מגדל ב.ס.ר  ,2בני ברק  ,5120149טל'
 ,03-6092212פקס' .03-6092214
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.2.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.6.2016בשעה .11.00
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 משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דן ליבנה ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  22/05/2016בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,רח' דוד
סחרוב  ,22ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
איריס אסא בריינין ,עו"ד ,מפרקת

דג הדניס בע"מ
(ח"פ )514138932
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24/05/2016בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' אילות
 ,3אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שלמה דרעי ,עו"ד ,מפרק

נתיבים פורקס  -השקעות ייעוץ ואחזקות בע"מ

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 16344-03-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ברנובר שווק בע"מ ,ח"פ ,51-231444-4
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד יואל נעים ,מרח'
האבות  ,58באר שבע ,טל'  ,08-6281181פקס' .08-6281182
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.3.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.5.2016בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יואל נעים ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514047612
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  17/03/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי
פרץ ,מרח' הרב רוזובסקי  ,5בני ברק ,טל'  ,054-3978225למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/07/2016
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.
אבי פרץ ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

אגם  -גולן סחר והשקעות בע"מ

בני מם בע"מ

(ח"פ )511858458

(ח"פ )510599376

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  16/03/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אביב סמוכה ,מרח' כצנלסון  ,51גבעתיים  ,5320801טל'
 ,054-4498757למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/07/2016
בשעה  ,12:30אצל 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

אייצ'.בי .אלבומים בע"מ
(ח"פ )513557835
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  16/03/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אביב סמוכה ,מרח' כצנלסון  ,51גבעתיים  ,5320801טל'
 ,054-4498757למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא יענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/07/2016
בשעה  ,12:30אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 02/03/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן
גלזנר שגיא ,מרח' כנפי נשרים  ,15ירושלים ,טל' ,02-6529097
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.
רן גלזנר שגיא ,עו"ד ,מפרק

טי.וי .קליפ שיווק חזותי בע"מ
(ח"פ )514100346
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 15/03/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיכאל דותן ,מרח' רוטשילד  ,68כפר סבא  ,4420134טל'
 ,09-7672480למפרק 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.
מיכאל דותן ,עו"ד ,מפרק

א .בר חלקי חילוף לרכב ( )1987בע"מ
(ח"פ )511177925
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  15/03/2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמנואל דוד ויזר ,מרח'
מגדל עוז  ,111מגדל עוז ,טל'  ,02-6256512למפרק 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.

אביב סמוכה ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמנואל דוד ויזר ,עו"ד ,מפרק

שלום את סגל צפת ( )1996בע"מ
(ח"פ )51-233299-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

מקור במדבר בע"מ
(ח"פ )513872895
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 20/03/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עומר רוטנברג ,מרח' דיסנצ'יק אריה  ,20תל–אביב-יפו ,טל'
 ,072-2502512למפרק 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.
עומר רוטנברג ,עו"ד ,מפרק

אמישקו בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.5.2016אצל המפרק ,רח' העמק  ,1כרמיאל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ג'וני ניג'ם ,מפרק

אנוניפו בע"מ
(ח"פ )51-495992-3
(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  ,10.5.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הברון הירש ,3
כניסה ג' ,דירה  ,8תל 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 )510938871

עופר גלזר ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

פאמה ונצ'ר קפיטל אם סי בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  21/03/2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביבה גבע ,מרח'
בית העם  ,21רמות השבים ,טל'  ,09-7432068למפרקת החברה.

(ח"פ )51-489661-2

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אביבה גבע ,מפרקת

הסעות שלום את סגל בע"מ
(ח"פ )51-370494-0

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2016בשעה  ,16.00במשרדי המפרקת ,רח'
שוהם  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומית ארליך ,עו"ד ,מפרקת

גני אליאס נג'אר ובניו בע"מ
(ח"פ )51-182516-8
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.5.2016אצל המפרק ,רח' העמק  ,1כרמיאל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ג'וני ניג'ם ,מפרק
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(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  ,15.5.2016בשעה  ,15.00אצל עו"ד עסאם סבאח ,שד'
בן גוריון  ,30קומה קרקע ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליאס נג'אר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

ד"ר מגלשוילי מלחז

פי.טי.איי גרופ בע"מ

(ח"פ )51-438214-2

(ח"פ )51-495393-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.5.2016בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח'
שנקר 39ב ,חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,7.6.2016בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר צילר ,עו"ד ,מפרק

שון מובסוביץ ,מפרק

שרנוע בע"מ

א.י.ל  -ש.י בע"מ

(ח"פ )51-013563-5

(ח"פ )51-205146-7

(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  ,7.6.2016בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אילת ,61
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.5.2016בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' ברנט ,32
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור גרינהויז ,מפרק

קושניר לוי ,מפרק

נייד ומיד בע"מ
(ח"פ )51-247890-0

פרנקל ליטוין בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-465552-1

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(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  ,22.5.2016בשעה  ,10.00במשרד רוזנברג ,אברמוביץ',
שנלר ,עורכי דין ,מרכז עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה ,17
תל אביב  ,6702101טל'  ,03-6081451פקס'  ,03-6081452דוא"ל
 ,,niv@rosak-law.comלשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל ישעיה רוזנברג ,עו"ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף אלבלינק ,מרח' שבטי
ישראל  ,16רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסף אלבלינק ,מפרק

יעלה ציוד והשקעות בע"מ

נייד ומיד בע"מ

(ח"פ )51-039735-9

(ח"פ )51-247890-0

(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  ,7.6.2016בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אילת ,61
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,2.5.2016בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' שבטי ישראל ,16
רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קושניר לוי ,מפרק

אסף אלבלינק ,מפרק
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י.ש .השקעות ( )2003בע"מ
(ח"פ )51-341434-2

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

(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  ,15.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד ראובן וייס ,מרח' ברקת  ,6ת"ד  ,394קדומים  ,4485600טל'
 ,09-7921461למפרק 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.

נתיב השכרת רכב בע"מ
(ח"פ )51-458484-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים דלוגץ ,מרח' הדקלים ,6
כפר סירקין ,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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.8.2016בשעה
 ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

ראובן וייס ,עו"ד ,מפרק

חיים דלוגץ ,מפרק

גלי מנהלת שרותי הסיעוד בישראל בע"מ

אדנים השכרת רכב בע"מ

(ח"פ )51-202371-4

(ח"פ )51-394538-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב שרון ,מרח' רקנאטי ,3
תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים דלוגץ ,מרח' הדקלים ,6
כפר סירקין ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יואב שרון ,מפרק

חיים דלוגץ ,מפרק

חמד  -מאיר בע"מ

גשר אכסניות בע"מ

(ח"פ )51-318710-4

(ח"פ )51-121893-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים דלוגץ ,מרח' הדקלים ,6
כפר סירקין ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניסן מגיורא ,משד'
ממילא  ,20ירושלים ,טל'  ,02-6470000פקס'  ,02-6470001למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

ניסן מגיורא ,עו"ד ,מפרק

ג'אנה קמליאן ,עו"ד ,מפרקת

צניפים  2001בע"מ

י.פ.ר ייעוץ פרויקטים בע"מ

(ח"פ )51-309143-9

(ח"פ )51-518900-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי קופמן ,מרח'
בלפור  ,13תל אביב  ,6521127למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל פורת ,מרח'
אליהו גולומב  ,71הרצליה ,למפרק 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.

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

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

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

עדי קופמן ,עו"ד ,מפרקת

יחיאל פורת ,מפרק

מיניקן (ישראל) בע"מ

קומפיילוט מחשבים וציוד היקפי  2008בע"מ

(ח"פ )51-249613-4

(ח"פ )51-884655-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא כספי ,מרח'
יעבץ  ,33תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קובי (יעקב) כהן ,מרח'
נחמה הנדל  ,5כפר סבא ,למפרק החברה.

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

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

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

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

גיא כספי ,עו"ד ,מפרק

קובי (יעקב) כהן ,מפרק

אתוס קפיטל בע"מ

אנטרטיקה בע"מ

(ח"פ )51-427065-1

(ח"פ )51-394955-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'אנה קמליאן ,מרח'
החשמונאים  ,100ת"ד  ,52662תל אביב ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן חיים קליין ,מרח' דרך
משה דיין  ,6יהוד ,למפרק החברה.

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

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

שדות-חיפויי קרקע אורגניים בע"מ

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 ברנד ,מפרק

(ח"פ )51-439535-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חלמיש קלמן ,מרח'
כצנלסון  ,37ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חלמיש קלמן ,מפרק

הדר  -תלם  -קידום יוזמות בע"מ

רגע לפני יזמות בע"מ
(ח"פ )51-223357-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב קורן ,מרח'
לינקולן  ,20תל 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.
יעקב קורן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-216541-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן ארנון ,ממשרד
עו"ד כרמלי-ארנון ,רח' שלומציון המלכה  ,18ירושלים ,9414614
טל'  ,02-6245245למפרק 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.
יונתן ארנון ,עו"ד ,מפרק

בן–זאב הכהן בורלא צייגר  -חברה לנאמנות
( )1991בע"מ
(ח"פ )51-163770-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר צייגר ,מרח'
כנפי נשרים 24ב ,ת"ד  ,34091ירושלים  ,9134002למפרק החברה.
מאיר צייגר ,עו"ד ,מפרק

ז .את ג .הספקה טכנית בע"מ
(ח"פ )51-097239-1

גוש  6765חלקה  126 127 128בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-024730-7

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.3.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל ברנד,
מרח' ויסוצקי  ,14תל אביב ,למפרק החברה.
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.6.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' מוטה גור ,7
פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דקל קרבר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

ש.ד.ש .מרכז אירועים ( )1997בע"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  ,2.5.2016בשעה
 ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-246744-0
(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  ,3.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שגיא אורנשטיין ,מרח' אדמונית  ,10מודיעין ,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  ,2.5.2016בשעה
 ,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.
שגיא אורנשטיין ,מפרק

י .כתר בע"מ
(ח"פ )51-277826-7
(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  ,9.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יעקב כתר ,מרח' אהבת ציון  ,11אבן יהודה ,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  ,2.5.2016בשעה
 ,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.
יעקב כתר ,מפרק

און סקריפט תרגומים בע"מ
(ח"פ )51-471203-3
(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  ,28.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יצחק קוור ,מרח' משה שרת  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

יצחק קוור ,מפרק

יצאר חברה לשיווק ומכירת עזרי וחומרי בניה בע"מ
(ח"פ )51-180939-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה
(אריק) חיים קפלנסקי ,אצל עו"ד יוסי חגא ,רח' יגיע כפיים ,1
תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.5.2016בשעה
 ,9.00אצל עו"ד יוסי חגא ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה (אריק) חיים קפלנסקי ,מפרק

מטרו קונוורג'נסי בע"מ
(ח"פ )51-367335-0
(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  ,10.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עמוס טלמור ,מרח' גורדון  ,4רעננה ,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  ,2.5.2016בשעה
 ,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.
עמוס טלמור ,מפרק
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נדיבה ויגס 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  ,5.5.2016בשעה
 ,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.

(ח"פ )51-471872-5
(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  ,9.3.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ק דוויק ,מרח'
רמת הגולן  ,34ירושלים ,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  ,2.5.2016בשעה
 ,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.
ג'ק דוויק ,מפרק

מישל אור טרייד בע"מ
(ח"פ )51-513430-2
(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  ,25.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מישל אור ,מרח' רגבים  ,8/15לוד ,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  ,2.5.2016בשעה
 ,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.
מישל אור ,מפרק

דיליאן סולאר בע"מ
(ח"פ )51-459661-8
(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  ,21.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניר ארליך ,מרח' דרך היסמין  ,159בית נחמיה ,טל' ,054-4432037
למפרק החברה.
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ניר ארליך ,עו"ד ,מפרק

סלע סולאר בע"מ
(ח"פ )51-459652-7
(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  ,21.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניר ארליך ,מרח' דרך היסמין  ,159בית נחמיה ,טל' ,054-4432037
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.5.2016בשעה
 ,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.
ניר ארליך ,עו"ד ,מפרק

אבישי כץ בע"מ
(ח"פ )51-157863-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אבישי כץ ,מרח' הבנים  ,40רמת השרון ,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 ,17.5.2016
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.
אבישי כץ ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

רזי-טל ניהול תהליכים 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 ,31.5.2016
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-315359-3
(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  ,8.3.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק רביב ,מרח'
בן יהודה  ,16רעננה ,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 ,17.5.2016
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.
יצחק רביב ,מפרק

אידיאל שערי פיננסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-522206-5
(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 ,29.11.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שמואל לוסטיגמן ,מרח' תכלת מרדכי  ,5בית שמש ,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 ,17.5.2016
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל לוסטיגמן ,מפרק

שארק-טות' בע"מ
(ח"פ )51-434508-1
(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  ,31.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלעד דומב ,מקיבוץ טירת צבי ,טל'  ,050-4963024למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

אלעד דומב ,מפרק

גרוו אפ (האח הקטן) מערכות מידע בע"מ
(ח"פ )51-490827-6
(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  ,12.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד צ'ארלס ארתור ג'יימס ,מרח' יהושפט  ,28קומה  ,1ת"ד ,100
עכו  ,2410002טל'  ,072-2215324למפרק 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 ,31.5.2016
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.
צ'ארלס ארתור ג'יימס ,עו"ד ,מפרק

נ.ו.פ.א בע"מ
(ח"פ )51-172629-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,24.2.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יגאל וילוז'ני ,מרח' דוד בן גוריון  ,53בני ברק ,טל' ,050-4578420
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.6.2016בשעה
 ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל וילוז'ני ,מפרק

4601

מלירז השקעות ( )2004בע"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  ,1.7.2016בשעה
 ,12.00במשרד 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 )51-353137-6
(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  ,10.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
מיקל ,מרח' קרוא ברוך  ,18יפו ,טל'  ,054-2434121למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.6.2016
בשעה  ,10.00אצל מזרחי ובניו א.ר.א בנייה והשקעות בע"מ ,רח'
הרב ניסנבאום  ,33קומה ג ,בניין בת ימון ,בת ים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים מיקל ,מפרק

גדעון ברשדסקי ,מפרק

יונישר בע"מ
(ח"פ )51-214270-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.3.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר רשף,
מקיבוץ שניר  ,1225000טל'  ,054-6693315למפרק החברה.

יהלומי אור יום 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 ,24.7.2016
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.

(ח"פ )51-290127-3
(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  ,15.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר רשף,
מקיבוץ שניר  ,1222500טל'  ,054-6693315למפרק 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.

אמיר רשף ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

הגן של אורנה (שמאי) בע"מ
(ח"פ )51-477334-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.7.2016בשעה
 ,10.00במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורנה שמאי ,מרח' מיש"ר  ,12ראשון לציון ,טל' ,050-9397861
למפרקת החברה.

אודיסאה טורס בע"מ

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.

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  ,3.7.2016בשעה
 ,17.00אצל 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.

אמיר רשף ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

(ח"פ )51-308526-6
(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  ,15.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון
ברשדסקי ,מרח' נתן ילין מור  ,18/5תל אביב ,למפרק החברה.
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אורנה שמאי ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

א.ב סורחי לעבודות עפר בע"מ
(ח"פ )51-433238-6
(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  ,5.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סורחי
מגדי ,מת"ד  ,51544ירושלים  ,9151402טל'  ,052-2254189למפרק
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  ,4.7.2016בשעה
 ,10.00אצל טארק קולגאסי ,רח' בן סינה  ,9ירושלים ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
סורחי מגדי ,מפרק

אס.איי סוכנויות בע"מ
(ח"פ )51-505093-8
(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  ,10.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שלמה אוקרט ,מרח' תאשור  ,1/7עפולה ,טל' ,052-4337722
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 ,11.7.2016
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' קהילת ציון  ,42עפולה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שלמה אוקרט ,מפרק

נאות עמי  -ח.י .בע"מ
(ח"פ )51-214009-6

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמי
גאון ,מרח' קרליבך  ,31תל אביב ,טל'  ,03-6851818למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.7.2016
בשעה  ,10.00אצל משרד דורון ,טיקוצקי ,עורכי דין ,רח' בן גוריון ,2
בניין ב.ס.ר ,1 .רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמי גאון ,מפרק

טופ סליפ סנטר אחזקות  2005בע"מ
(ח"פ )51-369260-8
(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  ,28.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טוני שלם ,מרח' משה לוי  ,11ראשון לציון ,טל' ,03-9520540
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 ,20.7.2016
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.
טוני שלם ,עו"ד ,מפרק

מעמ אלמאמון לעבודות מתכת בע"מ
(ח"פ )51-409977-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אבו הלאל מאמון ,מת"ד  ,1064ערערה  ,30026טל' ,04-6368054
למפרק החברה.

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,22.7.2016בשעה
 ,16.00אצל עו"ד זיאד אלשייך ,רח' ראשי  ,1064ערערה  ,30026לשם

(בפירוק מרצון)
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הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אבו הלאל מאמון ,מפרק

שבעה ארזים בע"מ
(ח"פ )51-501970-1
(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  ,6.3.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בני לרנר,
מרח' היצירה  ,3רמת גן ,טל'  ,052-2030706למפרק 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  ,1.8.2016בשעה
 ,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.
בני לרנר ,עו"ד ,מפרק

רמחד ( )2006בע"מ
(ח"פ )51-386080-9
(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  ,10.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דיני כספי ,ממשרד ברקמן וקסלר בלום ושות' ,עורכי דין ,מרכז
עזריאלי  ,1קומה  ,36תל אביב ,טל'  ,03-6072222למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,10.8.2016בשעה
 ,10.00במשרד ברקמן וקסלר בלום ושות' ,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.
דיני כספי ,עו"ד ,מפרק

4 604

אל סי אם שיווק בע"מ
(ח"פ )51-516493-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר דחיית מועד כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה על דחיית מועד כינוס האסיפה
הסופית של החברה הנ"ל מיום  ,1.3.2016בשעה  ,10.00שהודעה
בעניינה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7187עמ'  ,2754ליום
 ,1.5.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' נחל גמלא  ,1קריית
אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי שינברגר ,מפרק

סופר רן  -רצים בשבילך בע"מ
(ח"פ )51-494049-3
(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  ,6.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אלי טובול ,מרח' דרך עכו  ,189קריית מוצקין ,טל' ,077-4644148
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.8.2016
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי טובול ,רו"ח ,מפרק

מטריה בע"מ
(ח"פ )51-121065-0
(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  ,10.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יעל גוליס ,מרח' מרמורק  ,4תל אביב ,טל'  ,03-6858181למפרקת
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 ,10.8.2016
בשעה  ,12.00אצל 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 גוליס ,עו"ד ,מפרקת

גלנור ניהול בינוי ופיתוח ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-214532-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את כתריאל ז'ולטי ,מרח' שד'
המאירי  ,15ירושלים ,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.
כתריאל ז'ולטי ,מפרק

אולטראסע בע"מ
(ח"פ )51-284018-2

הודעה בדבר ביטול הליך פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה הכללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,24.1.2016התקבלה החלטה במניין חוקי
להפסיק את הליך הפירוק מרצון של החברה.
כל סמכות שהמפרק קנה לעצמו מעצם מינויו בטלה
ומבוטלת.
שיפי דרור פרנק ,מנהלת כללית

פונטיפקס  4ג'י.פי.
(ש"מ )55-026337-0

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותף המוגבל
SHANGHAI QIGUANG INVESTMENT MANAGEMENT
 ,CONPANY LIMITEDמס' חברה זרה ,310115001730448

העביר את האינטרס שלו בשותפות ל–Shanghai Qi Guang
 ,Investment Management Co., Ltd.מס' חברה זרה
.310225000576955
קרן קניר ,עו"ד
באת כוח השותפות

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,

שותפות גליל ירוק השקעות
(ש"מ )55-024757-1

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,6.3.2016
השותף המוגבל יוסף גליקסמן ,מרח' השחר  ,4סביון ,וכן השותף
המוגבל אברהם גרין ,מרח' חכים אליהו  ,6תל אביב ,וכן השותף
המוגבל ממי איש שלום ,מרח' תרצה  ,7ירושלים ,וכן השותף
המוגבל אריה סביר ,מרח' בורלא  ,48תל אביב ,וכן השותף
המוגבל פורת דניאל אלקסנדר ,מרח' ארז  ,80עומר ,וכן השותפה
המוגבלת ל.ע.ל בע"מ ,ח"פ  ,51-130447-9מרח' אילת  ,61תל אביב,
וכן השותף המוגבל אירון פקטור ייעוץ והשקעות בע"מ ,ח"פ
 ,51-232602-6מרח' גדעון  ,18רמת גן ,וכן השותף המוגבל ,ד"ר
ישראל לשם ,חברה לעריכת דין ,ח"פ  ,51-241850-0מדרך אבא
הלל  ,16רמת גן; מעבירים את מלוא חלקם בשותפות לשותף
המוגבל פרטוק טיראן מכלוף ,מרח' יהושע בן נון  ,20תל אביב.
טיראן פרטוק ,מורשה חתימה בשותף הכללי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 28905-02-10
שם החייב :טרז עמרני.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 21887-08-12
שם החייב :עומר דבאח.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים ,בתיק פש"ר 30605-05-11
שם החייב :שי שגב.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989
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ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,בתיק ה"פ 2642-03-15

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 43574-11-11

בעניין :חברת יצחק חולות ראשון לציון בגוש  3947בע"מ ,ח"פ
51-027889-8

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989

המבקשים :אילנה דוד ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רונן שחר ,מרח'
הארבעה  ,21תל אביב  ,64739טל'  ,03-6096666פקס'
.03-6096667

שם החייבת :חמדה חני לבירטי.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 55492-11-12
שם החייב :מיכאל ליבשין.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
שם החייבת :אלה מטבייב.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב
בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 13178-05-11
שם החייב :יאסר עמאש.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל'
.04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת
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בעלי המניות של החברה הנ"ל ו/או כל אדם ו/או גוף
משפטי אשר יש להם עניין בבקשה האמורה ורוצים לתמוך או
להתנגד לה רשאים למסור הודעה לבית המשפט המחוזי בתל
אביב ,בתיק זה ,בתוך  21ימים מיום פרסום זה.
ניתן לעיין בנוסח המלא של הבקשה וכן לצלמה במשרדי
באי כוח המבקשת בתיאום מראש.
רונן שחר ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעה בדבר תחליף המצאה
בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד
התובע :בנימין פדלון ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד פיני סהר סרבי ,מרח'
ויצמן  ,4בית אסיה ,קומה  ,5תל אביב ,טל'  ,03-7520111פקס'
 ,03-7520004או עו"ד חיים גל ,מרח' מנחם בגין  ,154בית
קרדן ,קומה  ,3תל אביב ,טל'  ,03-6083400פקס' .03-6083553
הנתבעת :חלקה זמנית  4בגוש  6405בע"מ ,ח"פ .51-032959-2

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 53110-02-14

ISSN 0334-3030

נמסרת בזה הודעה כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי
בתל אביב להחייאת החברה הנ"ל והחזרתה לפנקס רשם
החברות לצורך העברת זכויות במקרקעין מהחברה למבקשים.

הואיל והוגשה נגד הנתבעת לבית משפט המחוזי מחוז
מרכז בקשה בדרך של המרצת פתיחה ,ובה התבקש בית המשפט
לתת סעד הצהרתי שלפיו השטח הרשום כיחידת משנה מס' 1
והמהווה בהתאם לרשום בנסח הטאבו מחסן בשטח של 4.46
מ"ר וכל הצמוד לו ,הממוקם כביכול בקומת המרתף של הבית
המשותף השוכן ברחוב עין גנים מס'  13בפתח תקווה ,הידוע
כגוש  6404חלקה ( 167להלן  -המחסן והבניין ,בהתאמה) הוא
חלק מן הרכוש המשותף בבניין; הנך מוזמנת להגיש כתב
תשובה לבקשה ,ישירות לתיק בית המשפט ,עם העתק לבאי כוח
המבקשים ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו ,ובהעדר תגובה
יוכל בית המשפט לתת החלטה שלפיה המבקשים רשאים לתקן
את צו הבית המשותף באופן שבו יחידת משנה מס'  1תתבטל,
לרבות כל הצמוד לה ,וכן למנות את ב"כ המבקשים הנ"ל,
ככונסי נכסים לביצוע תיקון צו הבית המשותף ,לרבות החתימה
בשם המשיבה על כל מסמך שיידרש לשם ביצוע תיקון צו הבית
המשותף ,וכן לתת סעדים נוספים ככל שיידרש.
ניתן לעיין בנוסח המלא של הבקשה וכן לצלמה ,במשרדי
ב"כ המבקשים בכתובות הנ"ל ,בתיאום מראש ,בימים א'-ה'
(למעט ערבי חג או חג) בין השעות .17:00-9:00
חיים גל ,עו"ד פיני סהר סרבי ,עו"ד
באי כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,7233י"ג באדר ב' בתשע"ו23.3.2016 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

