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הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן
לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, 

התשס"ה-2005, ולפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 111א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-11981, סעיף 59 לחוק הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-22005, וסעיף 43 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה 

פנסיוניים(, התשס"ה-32005, אני מודיע כי פורסמו חוזרים כמפורט בתוספת, ומועד תחילתם מפורט לצדם.

ניתן לעיין בחוזרים באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת WWW.MOF.GOV.IL ובמשרדי הממונה על שוק ההון 
ביטוח וחיסכון, בתיאום מראש. 

תוספת

תאריך תפוצהמועד תחילהנושא החוזיםמס' חוזר

עדכון הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות 2015-1-3
הכספיים של חברות ביטוח בהתאם לתקני הדיווח 

)IFRS( הבינלאומיים

26/1/2015החל מהדוחות הכספיים לשנת 2014

26/1/201526/1/2015עדכון הוראות בדוח תקופתי של חברות ביטוח - עדכון2015-1-4

שינוי סכום הביטוח בפוליסות ביטוח חיים אגב 2015-1-5
משכנתה

18/3/201518/3/2015

22/3/201522/3/2015עריכת תכנית לביטוח סיעודי - עדכון מספר 2015-1-63

1/12/2015, למעט חריגים כפי עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט2015-1-7
שמופיע שם

1/4/2015

1/12/20151/4/2015אי–תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט2015-1-8

19/4/201519/4/2015הנחיה לביצוע IQIS לשנת 2015-1-92014

דיווח השקעות באגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג 2015-1-10
ח"ץ

28/4/201528/4/2015

30/4/2015, למעט חריגים כפי הוראות לניסוח תכניות ביטוח2015-1-11
שמופיע שם

30/4/2015

3/1/2016, למעט חריגים כפי שמופיע צירוף לביטוח2015-1-12
שם

15/7/2015

31/12/2015, למעט חריג כפי שמופיע תיקונים והבהרות לגבי דיווחים בביטוח כללי2015-1-13
שם

29/7/2015

בדיקת נאותות העתודות )LAT( בדוחות הכספיים של 2015-1-14
חברות ביטוח

החל מהדוחות הכספיים ליום 30 
ביוני 2015

2/8/2015

מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים )ביניים( של 2015-1-15
חברות הביטוח בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים 

)IFRS(

10/8/2015, למעט חריגים כפי 
שמופיע שם

10/8/2015

19/8/2015 למעט חריגים כפי הוראות לניסוח תכניות ביטוח2015-1-16
שמופיע שם

19/8/2015

1/2/201624/9/2015עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות2015-1-17

1/2/201624/9/2015הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות2015-1-18

1/2/201624/9/2015עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט2015-1-19

1/2/201624/9/2015אי–תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט2015-1-20

הוראות יישום לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 2015-1-21
)ביטוח( )תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים 

מחליפי ניתוח  בישראל(, התשע"ה-2015

1/2/201624/9/2015

עקרונות לשינוי תעריפים בביטוח בריאות למבוטחים 2015-1-22
קיימים

24/9/201524/9/2015
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תיקון הוראות החוזר המאוחד - פרק 1 בחלק 2 של שער 2015-1-23
5 - מדידה

8/10/2015, למעט חריג כפי שמופיע 
שם

8/10/2015

13/4/2016, למעט חריג כפי שמופיע דיווח למפקח על תעריפים בתכניות לביטוח חיים2015-1-24
שם

30/11/2015

שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה 2015-1-25
המגלמים הבטחת תוחלת חיים

6/12/2015, למעט חריג כפי שמופיע 
שם

6/12/2015

13/12/201513/12/2015עריכת תכנית לביטוח סיעודי - עדכון מספר 2015-1-264

30/6/2016, למעט חריג כפי שמופיע הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם2015-1-27
שם

21/12/2015

31/12/20157/1/2016תיקון הוראות החוזר המאוחד בענף ביטוח רכב חובה2016-1-1

עדכון הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות 2016-1-2
הכספיים של חברות ביטוח בהתאם לתקני הדיווח 

)IFRS( הבינלאומיים

31/12/201512/1/2016

19/4/201519/4/2015כללים למתן היתר שליטה נוסף בחברה מנהלת2015-2-1

22/7/201522/7/2015אישור מראש להעברת ניהול של קופת גמל2015-2-2

קצבת נכות בקרן פנסיה במקרה של זכאות לקצבה 2015-3-1
ממקור אחר

1/10/201527/4/2015

 דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף2015-9-2
מוסדי - תיקון

החל מהדוח השנתי לעמית בגין 
שנת 2014, למעט חריגים כפי 

שמופיע בחוזר 2014-9-12

25/1/2015

דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים של החברות 2015-9-3
המנהלות - עדכון

25/1/2015החל מהדוחות הכספיים לשנת 2014

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי 2015-9-4
השנתי של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות

החל מהדוח התקופתי לשנת 2014, 
למעט חריגים כפי שמופיע שם

26/1/2015

3/2/2015, למעט חריגים כפי שמופיע הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל2015-9-5
שם

3/2/2015

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי 2015-9-6
השנתי של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות - תיקון

15/2/201515/2/2015

1/1/2016, למעט חריג כפי שמופיע מסלולי השקעה בקופות גמל2015-9-7
שם

17/2/2015

דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות 2015-9-8
החוסכים

19/2/201519/2/2015

דוח חודשי לגבי קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות 2015-9-9
ביטוח

החל מהדיווח החודשי בגין חודש 
יוני 2015, למעט חריגים כפי שמופיע 

שם

26/2/2015

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון 2015-9-10
הפנסיוני

1/11/2015, למעט חריג כפי שמופיע 
שם

26/2/2015

1/6/20154/3/2015מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי2015-9-11

1/1/2016, למעט חריג כפי שמופיע הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל2015-9-12
שם

24/3/2015

דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי 2015-9-13
- תיקון

18/3/201518/3/2015

החל מהדיווחים בגין הרבעון חוזר גופים מוסדיים ברמת הנכס הבודד2015-9-14
השלישי של שנת 2015

1/4/2015

בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות 2015-9-15
וגילויים, ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על 

דיווח כספי - תיקונים

1/4/20151/4/2015
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דיווח לממונה על שיעורי דמי ניהול במוצרי חיסכון 2015-9-16
פנסיוני

14/4/201514/4/2015

1/1/201627/4/2015דרך גביית דמי ניהול מיתרה צבורה על ידי גוף מוסדי2015-9-17

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון 2015-9-18
הפנסיוני

1/11/2015, למעט חריגים כפי 
שמופיע שם

6/5/2015

דיווח לממונה על אודות הסדרי חוב שבהם נטל חלק 2015-9-19
גוף מוסדי

החל מהדיווחים בגין הרבעון השני 
של שנת 2015

10/5/2015

תיקון הוראות החוזר המאוחד - פרק 4 - ניהול נכסי 2015-9-20
השקעה )כללים למתן אשראי על ידי גופים מוסדיים(

1/8/2015, למעט חריג כפי שמופיע 
שם

10/5/2015

תיקון הוראות החוזר המאוחד - פרק 4 - ניהול נכסי 2015-9-21
השקעה )הלוואה מותאמת לתאגיד ולבעל שליטה 

בתאגיד שהיו בקשיים(

1/1/201610/5/2015

1/8/201510/5/2015הלוואות ממונפות2015-9-22

תיקון הוראות החוזר המאוחד - פרק 4 - ניהול נכסי 2015-9-23
השקעה )תנאים להשתתפות בעסקת קונסורציום(

1/8/201511/5/2015

תיקון הוראות החוזר המאוחד - פרק 4 - ניהול נכסי 2015-9-24
השקעה )החזקה מעל עשרים אחוזים באמצעי שליטה 

של תאגיד(

11/5/201511/5/2015

דוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי גופים 2015-9-25
מוסדיים - תיקון

החל מהדוחות הכספיים השנתיים 
לשנת 2014

14/6/2015

1/7/201524/6/2015הפקדת כספים במעמד עצמאי לקופת גמל בניהול אישי2015-9-26

דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים של החברות 2015-9-27
המנהלות - עדכון

31/12/20157/7/2015

1/4/201625/8/2015עקרונות לעריכת חיתום רפואי2015-9-28

1/1/2016, למעט חריג כפי שמופיע מסלולי השקעה בקופות גמל2015-9-29
שם

16/9/2015

1/2/201621/9/2015ביצוע פעולות על ידי גוף מוסדי בעבור מעסיק2015-9-30

7/10/2015, למעט חריגים כפי מדיניות תגמול בגופים מוסדיים - תיקון2015-9-31
שמופיע שם

7/10/2015

31/12/2015, למעט חריג כפי שמופיע דוח תקופתי של חברות מנהלות2015-9-32
שם

1/11/2015

1/3/20168/12/2015ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות - תיקון חוזר2015-9-33

תיקון הוראות החוזר המאוחד - פרק 4 - ניהול נכסי 2015-9-34
השקעה )ועדת אשראי פנימית, בקרת השקעות וטיפול 

בחובות בעייתיים(

1/3/20168/12/2015

1/7/201627/12/2015תשלומים לקופת גמל2015-9-35

30/12/201530/12/2015סך נכסי החיסכון לטווח ארוך2015-9-36

תנאים לשליטה בחברה מנהלת של קרן פנסיה נוספת או 2016-9-1
בחברה מנהלת של קופת גמל נוספת

5/1/20165/1/2016

31/12/20156/1/2016דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי2016-9-2

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי 2016-9-3
השנתי של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות

31/12/201512/01/2016

1/1/2016, למעט חריגים כפי שמופיע חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית2015-10-2
שם

28/5/2015
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28/5/2015, למעט חריג כפי שמופיע תשלום בעבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית2015-10-3
שם

28/5/2015

1/7/2016, למעט חריגים כפי שמופיע מסמך ההנמקה2015-10-4
שם

21/6/2015

1/11/2015, למעט חריגים כפי ייפוי כוח לבעל רישיון2015-10-5
שמופיע שם

6/8/2015

1/7/201610/11/2015מסמך ההנמקה2015-10-6

חוזר מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה 2015-10-7
של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי  - תיקון

31/12/201522/12/2015

י"ד בשבט התשע"ו )24 בינואר 2016(
))חמ 3-3597-ה1(       דורית סלינגר

                המפקחת על הביטוח
והממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון  __________

2  ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

3  ס"ח התשס"ה, עמ' 918.

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הצמחים ולוועדות הענפיות
לפי תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות(, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותה לפי תקנה 36)ד( לתקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות(, 
לנציגי   ,)2016 באפריל   5( התשע"ו  ב'  באדר  כ"ו  ביום  שהתקיימו  בבחירות  כי  הבחירות,  ועדת  בזה  מודיעה  התשס"ו-12006, 

המגדלים, למועצת הצמחים ולוועדות הענפיות, התקבלו התוצאות שלהלן:

ענף הירקות

מס' 
סידורי

שמות המועמדים
לפי סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם 
זכה כל מועמד
לפי סדר הזכייה

שמות המועמדים שנבחרו 
למועצה

שמות המועמדים שנבחרו 
לוועדה הענפית

יפרח מאיר יפרח מאיר1,444יפרח מאיר 1

ארוג'אן אליארוג'אן אלי1,106ארוג'אן אלי 2

אליה איציקאליה איציק1,026אליה איציק3

בוקר ויקטורבוקר ויקטור985בוקר ויקטור 4

מוסקוביץ יעקבמוסקוביץ יעקב941מוסקוביץ יעקב5

מוגרבי כהן אליהומוגרבי כהן אליהו918מוגרבי כהן אליהו6

ברנע אורןברנע אורן913ברנע אורן7

שליסל גרשוןשליסל גרשון907שליסל גרשון8

תנורי דרור תנורי דרור906תנורי דרור9

אבוטבול יצחקאבוטבול יצחק843אבוטבול יצחק10

מנע יאירמנע יאיר580מנע יאיר11

גליל נחום560גליל נחום 12

__________
1  ק"ת התשס"ו, עמ' 632.
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מס' 
סידורי

שמות המועמדים
לפי סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם 
זכה כל מועמד
לפי סדר הזכייה

שמות המועמדים שנבחרו 
למועצה

שמות המועמדים שנבחרו 
לוועדה הענפית

13
טרבלסי ראובן 

)עופר(
טרבלסי ראובן )עופר(544

14
מואסי אברהים 

אחמד
מואסי אברהים אחמד541

ברקן מנחם513ברקן מנחם15

503אביבי איתן16

469גדיאל אלון17

435יהודה יעקב18

426אשורי איתן19

421גבאי יהודה20

396קדוש דודי21

387גלבוע אברהם22

386מלר אנה 23

377זהביאן עמוס24

358עמר משה25

322עמר יגאל26

308דוד גידי27

251נוימן יעקב28

216זמיר כרמי29

164בן ישי רמי30

79לוי יצחק31

46אושיק אפרים32

12חטיב האיל33

ענף הפירות

מס' 
סידורי

שמות המועמדים
לפי סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם זכה 
כל מועמד

לפי סדר הזכייה
שמות המועמדים שנבחרו 

למועצה
שמות המועמדים שנבחרו 

לוועדה הענפית

אשל אילןאשל אילן805אשל אילן1

בר–נס רני בר–נס רני706בר–נס רני2

אריאל עופראריאל עופר654אריאל עופר 3

נבון משהנבון משה 642נבון משה4

יצחקי רון יצחקי רון612יצחקי רון5

פורת תמיר פורת תמיר580פורת תמיר6
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מס' 
סידורי

שמות המועמדים
לפי סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם זכה 
כל מועמד

לפי סדר הזכייה
שמות המועמדים שנבחרו 

למועצה
שמות המועמדים שנבחרו 

לוועדה הענפית

גור יורםגור יורם549גור יורם7

שוסטרמן רןשוסטרמן רן547שוסטרמן רן8

עדות יאיר 537עדות יאיר9

מרום גיורא483מרום גיורא 10

לוין עמוס340לוין עמוס11

בר זיו עמירם )רמי(324בר זיו עמירם )רמי(12

בן ישר אלקנה 323בן ישר אלקנה13

כהן יצחק302כהן יצחק14

שוורץ עדי 295שוורץ עדי15

284עברי דוד16

262דור ראובן17

258קוניאל גבי18

241** פרכטמן אמיר 19

241** קלמן בני20

240שגיא אודי21

237ביטון שמעון 22

186תורג'מן פרוספר 23

152ינאי יצחק24

151קרניאל ישראל 25

144גולדשטיין אבי26

135כהן בן27

125סיידא יוסף28

112צמיר מוטי 29

103טובין ערטל30

81קאופמן שלמה31

67קירשנר משה32

66טלית דני33

48גרלה עזרא 34

33לוי דורון 35

26שמילוביץ גדעון 36
__________

** מספר קולות זהה 
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ענף פרי הדר

מס' 
סידורי

שמות המועמדים
לפי סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם זכה כל 
מועמד לפי סדר הזכייה

שמות המועמדים 
שנבחרו למועצה

שמות המועמדים שנבחרו 
לוועדה הענפית 

גרוסר הלל גרוסר הלל 593גרוסר הלל1

בנימיני חי בנימיני חי 568בנימיני חי 2

שפירר צביקה )צבי(555שפירר צביקה )צבי(3

גרוסר עודד523גרוסר עודד4

פינצק מאיר517פינצק מאיר5

סיגל רמי 452סיגל רמי6

גור לביא שאולי420גור לביא שאולי7

קינמון אורי 419קינמון אורי 8

שאואר איילת 399שאואר איילת9

סרפרז משה375סרפרז משה10

פטרו שי233פטרו שי11

ניצן אורי216ניצן אורי 12

גלנץ שמואל200גלנץ שמואל13

סדי ישראל )כושי(196סדי ישראל )כושי(14

רזון רון 183רזון רון15

177שרייבר אריה16

162פינטו ירון17

135עפרוני מנחם18

114** לב אבירם )אבי(19

114** קרן ברוך20

113חורש משה21

83דהן אבי22

78סיטון יעקב23

74ברגמן קובי24

71כחלון ישראל 25
__________

** מספר קולות זהה 

ענף זיתי השמן - בעל 

מס' 
סידורי

שמות המועמדים
לפי סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם זכה כל 
מועמד לפי סדר הזכייה

שמות המועמדים 
שנבחרו למועצה

שמות המועמדים שנבחרו 
לוועדה הענפית

אבוליל סלימאן *** אבוליל סלימאן 260אבוליל סלימאן 1

עדוי עלי 250עדוי עלי2

ג'אנם לביב 247ג'אנם לביב3

עלי מאזן246סמעאן סוהיל 4

__________
*** לסירוגין 
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מס' 
סידורי

שמות המועמדים
לפי סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם זכה כל 
מועמד לפי סדר הזכייה

שמות המועמדים 
שנבחרו למועצה

שמות המועמדים שנבחרו 
לוועדה הענפית

עלי מאזן235עלי מאזן5

גהשאן האני210גהשאן האני 6

זידאן סוהיל134זידאן סוהיל7

54להב הדס8

46ויינברגר מיכאל9

29קרא עובדיה 10

ענף זיתי השמן - שלחין

מס' 
סידורי

שמות המועמדים
לפי סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם זכה כל 
מועמד

לפי סדר הזכייה
שמות המועמדים 
שנבחרו למועצה

שמות המועמדים שנבחרו 
לוועדה הענפית

פרידמן יוסי *** פרידמן יוסי 159פרידמן יוסי 1

אקרמן יוסי 139** אקרמן יוסי 2

נוי דוד 139** נוי דוד 3

רבן חגאי 134רבן חגאי 4

זווילי גיא 133זווילי גיא 5

בר נור אהוד118בר נור אהוד6

שורצמן דוד 96שורצמן דוד7

פנקס עידו 87פנקס עידו 8

71גלילי תמר 9

63עבד אל האדי פתחי10

36אשוש שלום11

__________
**  מספר קולות זהה 

*** לסירוגין

כ"ח באדר ב' התשע"ו )7 באפריל 2016(
))חמ 3-4333(        שרה ברוש

                  שופטת )בדימוס(
יושבת ראש ועדת הבחירות  
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הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' מד/23,   .1
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4865, התש"ס, עמ' 2978, תכנית מפורטת מס' מד/1/23, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5222, התשס"ג, עמ' 4025, ותכנית מפורטת מס' מד/8/23, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6912, התשע"ה, עמ' 762 , מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות )להלן - 
הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת 

בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה. 

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,   .3
התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין 
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

הודעה זו באה להחליף את ההודעה לפי סעיפים 5 ו–7 שפורסמה ביום 22.03.2005 בילקוט הפרסומים 5382, והכול לפי תכניות   
מאושרות מד/23, מד/1/23 ו–מד/8/23.

תיאור הקרקע -  .4

שטח )בדונם(חלקי חלקהגושייעודמס' מגרשמס' תכנית

588315.526דרך2מד/8/23

5642291.397דרך13מד/8/23

מד/8/23

 

 

14

 

 

דרך

 

 

588425.975

 

 

564233 ,29

564036 ,30

588312.073דרך64מד/8/23

63.754, 22, 32, 564038מבנים ומוסדות ציבור110מד/8/23

223.315 ,32 ,564038מבנים ומוסדות ציבור111מד/8/23

5640381.484מבנים ומוסדות ציבור117מד/8/23

5640307.711מבנים ומוסדות ציבור220מד/8/23

134.283, 564229מבנים ומוסדות ציבור255מד/8/23

5640301.025מבנים ומוסדות ציבור257מד/8/23

5640380.698מבנים ומוסדות ציבור258מד/8/23

5640380.721מבנים ומוסדות ציבור259מד/8/23

5570261.615מבנים ומוסדות ציבור270מד/8/23

134.896, 15, 557016שצ"פ302מד/8/23

5736453.343שצ"פ303מד/8/23

5570380.384שצ"פ304מד/8/23

365.113, 37, 557038שצ"פ305מד/8/23

5570360.709שצ"פ306מד/8/23

5569331.138שצ"פ307מד/8/23

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שטח )בדונם(חלקי חלקהגושייעודמס' מגרשמס' תכנית

מד/8/23

 

308

 

שצ"פ

 

5569334.486

 55716 ,5

557161.913שצ"פ309מד/8/23

5640380.352שצ"פ310מד/8/23

132.996, 564229כיכר עירונית311מד/8/23

מד/8/23

 

312

 

שצ"פ

 

5640380.377

 564213

5642130.459שצ"פ314מד/8/23

5640301.684שצ"פ315מד/8/23

290.587, 564235שצ"פ316מד/8/23

5642350.596טיילת317מד/8/23

5642130.688שצ"פ318מד/8/23

60.950, 564030שביל400מד/8/23

5570360.676שביל405מד/8/23

557160.737שביל406מד/8/23

60.431, 564038שביל407מד/8/23

5640380.577שביל408מד/8/23

5640387.060דרך500מד/8/23

186.708, 32, 564038דרך501מד/8/23

5640382.146דרך502מד/8/23

5640382.083דרך503מד/8/23

65.301, 18, 22, 564038דרך504מד/8/23

64.536, 564038דרך505מד/8/23

מד/8/23

 

507

 

דרך

 

564033 ,30 ,29 ,67.626

 564229

מד/8/23

 

508

 

דרך

 

564062.195

 564229

5642253.996דרך509מד/8/23

292.498, 564235דרך510מד/8/23

5642130.857דרך550מד/8/23

5642350.151דרך551מד/8/23

290.162, 564235דרך552מד/8/23

5642350.151דרך553מד/8/23

564060.457דרך554מד/8/23

5640302.356דרך555מד/8/23

62.562, 22, 30, 564032דרך556מד/8/23

60.612, 22, 564032דרך557מד/8/23

5640220.017דרך558מד/8/23

5640180.024דרך559מד/8/23

5640180.042דרך560מד/8/23

5640380.912דרך561מד/8/23

5640380.140דרך562מד/8/23

5570380.315דרך563מד/8/23
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שטח )בדונם(חלקי חלקהגושייעודמס' מגרשמס' תכנית

5570260.009דרך564מד/8/23

מד/8/23

 

565

 

דרך

 

5640300.894

 564231 ,29

5570130.183דרך566מד/8/23

5570160.075דרך567מד/8/23

5640380.379דרך568מד/8/23

5640380.634דרך570מד/8/23

61.169, 564038רצועת תשתיות600מד/8/23

5640380.184רצועת תשתיות601מד/8/23

5640383.668טיילת700מד/8/23

66.607, 564038טיילת701מד/8/23

מד/8/23

 

702

 

טיילת

 

564063.674

 564235 ,29

5640381.941טיילת703מד/8/23

182.254, 32 564038כיכר עירונית704מד/8/23

29, 31 )לשעבר גוש 5642 5642דרך904 )חלק(מד/23
ח"ח 2, 8(

4.957

מד/23

 

907 )חלק(

 

דרך

 

564044 ,38 ,36 ,32 ,*28 ,26 ,22 ,*2036.776

1 )לשעבר גוש 5633 ח"ח 10; 5884 
גוש 5640 ח"ח 2, 3, 5, 8, 9, 
10, 11; גוש 5641 ח"ח 1, 3(

10.214 )לשעבר גוש 5641 ח"ח 12(5883דרך908 )חלק(מד/1/23

380.582 )לשעבר גוש 5640 ח"ח 12(5640דרך912 )חלק(מד/23

916 )חלק(מד/23
20, 38 )לשעבר גוש 5640 5640דרך

ח"ח 3, 12(
0.340

380.334 )לשעבר גוש 5640 ח"ח 12(5640דרך917 )חלק(מד/23

180.364 )לשעבר גוש 5640 ח"ח 2(5640דרך918 )חלק(מד/23
__________

* חלקות בשלמות. 

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(         חיים ביבס

          יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין  
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והבנייה, התשכ"ה-1965 התכנון חוק לפי הודעות

אביב   מחוז  תל

מקומי:, אביב-תלמחוז:  תכנון אביבמרחב   יפו –תל
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

  507-0141317:'מס
התכנית: החדשה - 4100ת"אשם עופר   נווה

לגויים)   (נס
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית ,1965 –התשכ"הוהבניה, הועדה במשרדי כי
אביב תל מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

אביב תל ולבניה מקומיתלתכנון מתאר תכנית מופקדת
  42 - תשריט 55 - גרסת: הוראות507-0141317: 'מס

וחלוקה: כלאיחוד הסכמת ללא חלוקה ו/או איחוד
התכנית מתחום התכנית/בחלק תחום בכל   הבעלים

והרשאות: בניה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  4תא/ ל/   שינוי
  2975תא/   שינוי
  720תא/   ביטול
  1תא/ ג/   ביטול
  1990תא/   ביטול
  2523/ 14תא/ במ/   ביטול
  1תא/ מ/   ביטול
  432תא/   ביטול
  3874תא/ מק/   כפיפות
  1/ 12תמא/   כפיפות
  38תמא/   כפיפות
  2/ 4תמא/   כפיפות
  4/ 18תמא/   כפיפות
  1תא/ ע/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אביב   יפו    .- ישוב: תל

לגויים ונס בצפון צבי בן הרחובות בדרום, גרינבויםבין
שלבים) במערב. היינה (ציר והיינריך   במזרח

  X: 177967קואורדינטה
  Y: 661465קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 6992גוש:    .16חלקות
חלקות: 6992גוש:    .58, 57, 15חלקי
חלקות: 7053גוש:    .53, 36, 35, 34חלקי
במלואן: 7054גוש:  , 10, 8, 7, 6, 5 ,4, 3, 2, 1חלקות

11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,23.  
חלקות: 7054גוש:    .21חלקי
במלואן: 7055גוש:    .57, 54, 31חלקות
חלקות: 7055גוש:    .30, 28חלקי
חלקות: 7063גוש:    .6, 5, 3, 1חלקי

חלקות: 7089גוש:  , 57, 56, 52, 26, 15, 14חלקי
58 ,59.  

  

  :התכניתמטרת
נווה  . 1 לשכונת חדשה, בהמשך מגורים שכונת הקמת

ומלונאות. לתעסוקה חדש מוקד יצירת   עופר, לצד
לשדרה  . 2 התכנית בתחום צבי בן רחוב הפיכת

לאורכה. ומסחר תעסוקה שימושי עם   עירונית
כרחוב  . 3 התכנית בתחום היינה הינריך רחוב תכנון

מגוו שימושים ולאורכו ראשי מגורים,  -ניםעירוני
ציבור. ומוסדות   תעסוקה, מלונאות, מסחר

של  . 4 יישומה לצורך המקום לפיתוח מנגנונים יצירת
  התכנית.

השכונה  . 5 להתחדשות כמנוף לשימור מבנים קביעת
למקום. זיקה   ויצירת

לשימור.  . 6 קיימת בוגרת צמחייה   קביעת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים,   . 1 של לשימושים בניה וזכויות יעודים קביעת

ציבור, מבנים תעסוקה, מסחר, שצפ"ים, מבני
דלק, מלונאות, דרכים,  לשימור, תחנת ועצים

וכיוצ"ב.   שבילים
דיור, כ  . 2 יחידות מספר בתמהיל1600- קביעת יח"ד

עד של   קומות. 12מגוון, במבנים
ומל  . 3 תעסוקה מסחר עבור זכויות ונאותקביעת

כולל בהיקף היינה והינריך צבי בן הרחובות במפגש
כ קרקעי, 100,000-של על ושירות עיקרי מ"ר

בני מגדלים אחד. 25בשלושה כל   קומות
ציבוריים  . 4 ושימושים מסחר, תעסוקה שימושי קביעת

יצירת המגורים, לצורך במגרשי הקרקע בקומות
עירוניים.   רחובות

ועקרונו  . 5 שטחים ציבור, קביעת למבני ופיתוח בינוי ת
ותשתיות. פתוחים, דרכים ציבוריים   שטחים

הקיימת  . 6 הבניה לפינוי תכנוניים עקרונות קביעת
פינוי, כך מתחמי ע"פ החדש לבינוי בהתאמה

בפועל. הפינוי טרם חדשה בנייה   שתתאפשר
כל  . 7 של לבינוי ומחייבים מנחים עקרונות קביעת

עק וכן עצמו בפני שביןמגרש ביחס בינוי רונות
הפתוח". בשיטת "הבלוק השונים   המגרשים

ושטחים  . 8 פנימיים רחובות לפיתוח הנחיות קביעת
כשדרה צבי בן דרך פתוחים, פיתוח ציבוריים
עירוני כרחוב היינה הינרייך רחוב עירונית, פיתוח
רח' גרינבוים ופיתוח מגוון שימושים בתמהיל ראשי

המחב החדש.כשדרה למרקם הותיק המרקם בין   רת
עירוני  .  9 טבע ושמירת מבנים לשימור הנחיות קביעת

  קיים.
לאיחוד  . 10 מפורטות תכניות להכנת הוראות קביעת

התכנית. מתחום מחדש, לחלק   וחלוקה
אדריכלי  . 11 עיצוב תכנית להכנת הנחיות קביעת

אכלוס ולתעודת בניה היתרי למתן ופיתוח, תנאים
תחבורתיות.לרבו והתניות ירוקה לבניה הוראות   ת

התכנית.  . 12 בתחום וחניה תנועה הסדרי   קביעת
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מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית הועדה
בגין אביב, דרך אביב 125תל טלפון: 67012יפו-תל

א',  .03-7632586 בימים המחוזית בוועדה קהל קבלת
השעות פרטילצייןיש .11:00-14:00ב', ג', ה' בין

העתק .קיימיםאםפקס/ל"דואלרבותקשריצירת
למשרדי יומצא ולבניהההתנגדות לתכנון מקומית ועדה

אבי גוריוןתל אביב 68ב, שד' בן   פון:טל ,יפו-תל
03-7247262  

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

מקומי:, אביב-תלמחוז:  תכנון אביבמרחב   יפו –תל
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0227959-507:'מס

התכנית: יהודהשם בן ארט אביב 35מלון תל
  3986תא/

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965-והבניה, התשכ"ה מפורטתבדבר תכנית

  5 - תשריט 18 -גרסת: הוראות 0227959-507: 'מס
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  תא/ ג  שינוי
  2612תא/   ביטול
  13תמא/   כפיפות
  4/ 18תמא/   כפיפות
  4/ א/ 23תמא/   כפיפות
  3/ 38תמא/   כפיפות
  1/ 12תמא/   כפיפות
  1תא/ ע/   כפיפות
  5תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אביב יהודה-יישוב: תל רחוב: בן   . 35יפו

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 6907גוש:    .38חלקות

  X: 178248קואורדינטה
  Y: 664965קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
העירייה מדיניות פי על המלון חדרי מספר הגדלת

של ברמה מלונות חדרי מצאי    Cו   Bלהגדלת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ"מסחר" ל"מלונאות".  . 1 ייעוד   שינוי
בנייה.  . 2 זכויות   תוספת
ק.קרקע  . 3 לפי יהודה בן חזית לכיוון המבנה הגדלת

  קיימת.
מלאה.  . 4 לקומה חמישית קומה   השלמת
חלקית.  . 5 גג קומת   הוספת
היתר.  . 6 למתן ותנאים לבינוי, בטיחות הנחיות   קביעת
למרפסות.  . 7 לתוספת הנחיות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים05/11/2015 , התשעו, עמוד7126ובילקוט

  .19/10/2015, בתאריך434
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתהועדמשרדיהתכנית ה
בגין אביב, דרך תל מחוז ולבניה אביב 125לתכנון -תל

במשרדי. 03-7632588טלפון: 67012יפו ועדה :וכן
גוריון אביב, שד' בן תל ולבניה לתכנון תל  68מקומית

המעונ, 03-7247262יפו  טלפון: -אביב רשאייוכל ין
ובשע בימים בה פתוחיםלעיין האמורים שהמשרדים ות

הפניםמשרדשלהאינטרנטאתרבלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

  

אורון   גילה
ולבניהיו"ר לתכנון המחוזית   הועדה

תל   אביב- מחוז

  מחוז  צפון

מקומי:  טבריה תכנון מחוז: צפון, מרחב
ברמה מקומית מתאר תכנית אישור בדבר הודעה

מס':ג/   20332מפורטת
התכנית: יישם ציבורישינויי מספורט   עוד

ונופשולמל   נאות
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס': ג/ מפורטת ברמה     20332  מקומית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמת לתכניות   יחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  10702ג/   שינוי

  16127ג/   כפיפות
  1807ג/   כפיפות
  11764ג/   כפיפות
  15600ג/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  14/ 287טה/ מק/ ג/   כפיפות
  1/ 12תמא/   כפיפות
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היחס התכנית  סוג   מספר
  9/ 2תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות

תמ"א ע"פ   5/ 13תמא/   אישור
  

הכלולים ומקומם:השטחים   בתכנית
  יישוב: טבריה   .

הוטל קלאב למלון העם, מתחת אחד   באזור
  

וחלקות:   גושים
חלקות: 15041גוש:    .30, 21חלקי

  X: 249600קואורדינטה
  Y: 745525קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
למלונאות. ציבורי מספורט קרקע ייעוד   שינויי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בנייה. זכויות   קביעת

בנייה. הוראות   קביעת
התוכנית. בתחום ותכליות ייעודים   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים07/08/2015 , התשעה, 7087ובילקוט

  .04/08/2015, בתאריך7782עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עיליתנ 29לתכנון צרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
הארץ  טבריה   טבריה, טבור ולבניה לתכנון מקומית

בימים04-6739526טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

אלונים מקומי:  גבעות תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

   0242495-261מס':
הבניה וזכויות בהוראות התכנית:שינוי    -שם

ג/ מנדא   22098כפר
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
  8 -תשריט 8 -גרסת: הוראות 0242495-261מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמתי לתכניות   חסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  7676ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מנדא מערבית, יישוב: כפר   שכונת

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 17571גוש:    .18חלקי

  X: 224300קואורדינטה
  Y: 746525קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
הבניה וזכויות בהוראות ושינוי קיימים מבנים   הסדרת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
תשריט לפי בניין קווי   הסדרת

מ מס' יח"ד שטח 5 -ל 4 -העלאת   4בתא
שטח בתא קרקע תכסית   60%-ל36%-מ 3הגדלת
שטח בתא קרקע תכסית   45%-ל36%-מ 4הגדלת

מ מס' קומות שטח 5-ל 4 -העלאת   .4בתא
שטח בתא בנייה אחוזי 120%( 144%-מ 4העלאת

26%עיקרי + 200%( 226%-שירות) ל24%עיקרי + 
  שירות)

שטח בתא בנייה אחוזי 120%( 144%-מ 3העלאת
18%עיקרי + 140%( 190%-שירות) ל24%עיקרי + 

לצורך32%שירות +  הכניסה למפלס מתחת שירות
תת   קרקעית)-חניה

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים25/12/2015 , התשעו, עמוד7178ובילקוט

  .31/12/2015, בתאריך2471
  

הוע במשרדי נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית דה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
אלונים,   שפרעם  טלפון:  גבעות ולבניה לתכנון מקומית

בימים04-9502017 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

המזרחי מקומי:  הגליל תכנון מחוז: צפון, מרחב
מקומית מתאר תכנית אישור בדבר הודעה

  21806מס':ג/
מיוחד לחקלאי חקלאי משטח ייעוד התכנית:שינוי   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

מס': ג/     21806מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:יהמת לתכניות   יחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  6540ג/   שינוי
תמ"מ ע"פ   9/ 2תממ/   אישור
תמ"א ע"פ   35תמא/   אישור

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: מג'אר   .

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 15632גוש:    .16חלקי

  X: 239000קואורדינטה
  Y: 751200קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
תרנגולות לפטם לולים שני   הקמת
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התכנית: הוראות   עיקרי
מיוחד לחקלאי חקלאי משטח הקרקע ייעוד   שינוי

המות התכליות חקלאי, והגדרתקביעת ייעוד לכל רות
מיוחדות   הנחיות

בנייה הוראות   קביעת
לביצוע ההתניות   קביעת
סביבתיות הנחיות   קביעת

בנייה היתר למתן תנאים   קביעת
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים23/10/2015 , התשעו, עמוד7132ובילקוט

  .22/10/2015, בתאריך682
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
תבור המזרחי, כפר הגליל ולבניה לתכנון 15241מקומית

בימים04-6772333טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
האמ שהמשרדים לקהל, ובאתרובשעות פתוחים ורים

 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

העמקים מקומי:  מבוא תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

  20388מס':ג/
קרקע יעודי התכנית:הסדרת כנא-שם   כפר
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

תכנית1965 –התשכ"הוהבניה,  אישור , בדבר
מס': ג/ מפורטת ברמה     20388  מפורטת

וחלוקה: איחודאיחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית
זו מתכנית הנגזרת עתידית בתכנית   וחלוקה

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
התכנית מתחום בחלק הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחסס התכנית  וג   מספר

  14431ג/   שינוי
  12694ג/   שינוי
  12666ג/   שינוי
  12509ג/   שינוי
  8588ג/   שינוי

  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות
  17711גנ/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  14617ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
צפונית, כנאיישוב: כפר   שכונה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 17384גוש:    .54, 21 - 20, 18 - 15חלקות
חלקות: 17384גוש:  , 122, 100, 55, 48 ,47, 14חלקי
124 ,131.  

חלקות: 17385גוש:    .81, 39חלקי

במלואן: 17386גוש:    .21 - 19, 16 - 6, 4 - 1חלקות
חלקות: 17386גוש:    .22, 17, 5חלקי
חלקות: 17387גוש:    .8 - 7, 5 - 2חלקי

  X: 232000קואורדינטה
  Y: 740300קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
י קרקע.ישינוי   עודי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ב', תעשיה, מסחר למגורים חקלאי מאזור ייעוד שינוי

ודרכים. למלאכה, שצ"פ קלה   ותעשיה
פתוחים ב', שטחים למגורים מסחרי מאזור ייעוד שינוי

למלאכה,  קלה ותעשיה ציבור, מסחר ומוסדות ומבנים
ודרכים. משולבת   שצ"פ, דרך

מסחר לאזור זעירה ותעשיה מלאכה מאזור ייעוד שינוי
ומוסדות ומבנים פתוחים ומלאכה, שטחים קלה ותעשיה

ב' ודרכים.   ציבור, מגורים
משפ" ייעוד לדרך.שינוי   פ

ושטחים למגורים ונופש מלונאות מאזור ייעוד שינוי
ודרכים.   פתוחים

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים03/04/2015 , התשעה, 7008ובילקוט

  .22/03/2015, בתאריך4306עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפון, מ מחוז ולבניה יצחקלתכנון עילית 29עלה נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
העמקים, ציפורן מבוא ולבניה לתכנון נצרת 5מקומית

רשאי04-6468585טלפון: 17000עילית המעוניין , וכל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il.  

  
  

העמקים מקומי:  מבוא תכנון מחוז: צפון, מרחב
ברמה מקומית מתאר תכנית אישור בדבר הודעה

מס':   20955  ג/ מפורטת
התכנית: כנאשם ציבור, כפר שטחי   הרחבת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

מס': ג/ מפורטת ברמה     20955  מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  8588ג/   שינוי
  11918ג/   שינוי

  19תמא/   כפיפות
  

ומקומם:השטחים בתכנית   הכלולים
כנא   .   יישוב: כפר
כנא כפר הבנוי -מרכז לשטח   בדרום
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וחלקות:   גושים
חלקות: 17390גוש:    .39חלקי

  X: 232050קואורדינטה
  Y: 738925קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
ציבור. שטחי   הרחבת

קיים. קברות בית   הסדרת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מאזור ייעוד ציבורשינוי ומוסדות ב' למבנים מגורים

קברות.   ובית
קיים. קברות לבית בנייה והוראות זכויות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים22/08/2014 , התשעד, עמוד6863ובילקוט

  .28/08/2014, בתאריך7717
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ולב יצחקלתכנון הצפון, מעלה מחוז עילית 29ניה נצרת
במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן

העמקים, ציפורן מבוא ולבניה לתכנון נצרת 5מקומית
רשאי04-6468585טלפון: 17000עילית המעוניין , וכל

פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין
הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il.  

  
אשר מקומי:  חבל תכנון מחוז: צפון, מרחב
מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

  21558מס':ג/
התכנית: לוליםשם חניתה -חוות   קיבוץ

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 – והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
אשר חבל ולבניה מופקדת-לתכנון מערבי גליל ד.נ

מס': ג/ מקומית מתאר     21558  תכנית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:המתי לתכניות   יחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  4459ג/   שינוי
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות

תמ"מ ע"פ   9/ 2תממ/   אישור
תמ"א ע"פ   35תמא/   אישור
תמ"א ע"פ   22תמא/   אישור

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: חניתה   .

  X: 776600קואורדינטה
  Y: 215400קואורדינטה

  

  וחלקות:גושים
חלקות: 18216גוש:    .38חלקי

  

  

התכנית:   מטרת
קיבוץ וחממות לולים חוות משק למבני קרקע ייעוד

שלומית משטח   חניתה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
חוות משק מבני ליעודים חקלאית מקרקע ייעוד שינוי

גישה ודרך חממות   לולים
בנייה ומגבלות זכויות   קביעת

אדר' ועיצוב בינוי   הנחיות
הסביבה איכות בדבר הוראות   קביעת

והחממות הלולים לחוות גישה דרך   התויית
  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנ הרואהימעוניין אחר תכנוני פרט בכל או ין

נפגע עצמו פיאת על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניהיבע לתכנון המחוזית הועדה תונים, למשרדי

יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת
יומצא04-6508555טלפון:  ההתנגדות למשרדי. העתק

אשר חבל ולבניה לתכנון מקומית גליל-ועדה ד.נ
  04-9879621מערבי,     טלפון: 

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"טס וסדרי חוקר   .1989 -מכויות
  
  

חרמון מקומי:  מעלה תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית הפקדת בדבר   21511  הודעה

התכנית: בניין, בוקעתאשם קו ושנוי ציבורי שטח   הגדלת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 – והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת החרמון מעלה ולבניה לתכנון

    21511  מס': ג/
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאו לתכניות   ת:המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  18331גנ/   שינוי
  6121ג/   שינוי

  35תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  3/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: בוקעאתה   .

  X: 789700קואורדינטה
  Y: 273150קואורדינטה
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התכנית:   מטרת
ע"ח ציבור מבני שטח הגדלת התכנית מגוריםמטרת

לכפר. ראשי דת מבנה   עבור
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ב' ל ממגורים ייעוד ציבור. -שינוי מבני   שטח

ציבור. למבנה משולבת מדרך דרך ייעוד   שינוי
בנין. בקווי   שינוי

מ כלליות בנייה אחוזי , שינוי255%-ל160%-הגדלת
ל קרקע   .85%-תכסית

  

בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין ובשעותכל
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנ הרואהימעוניין אחר תכנוני פרט בכל או ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

של פרסומה הפרסומיםממועד בין המאוחרת ההודעה
ולבניהיבע לתכנון המחוזית הועדה תונים, למשרדי

יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת
למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק

מקו החרמון, ועדה מעלה ובניה לתכנון מסעדהמית
  04-6983608טלפון: 12439

  

תתקבל לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא תידון ולא
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

חרמון מקומי:  מעלה תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0342428-256מס':
התכנית: ביןשם שטחים והחלפת דרכים תוואי שינוי

שמס במגדל ומגורים   שצ"פ
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון

מפורטתלת תכנית מופקדת החרמון מעלה ולבניה כנון
  12 - תשריט 18 -גרסת: הוראות 0342428-256מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  9858ג/   שינוי

  35תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  3/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שמס מגדל של צפונית   בשכונה

  X: 272028קואורדינטה
  Y: 797760קואורדינטה

התכנית:   מטרת
מג'דל לישוב צפונית בשכונה הדרכים מערך הסדרת

  שמס.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ללא   -1 משטח ייעוד א' שינוי מגורים לאזור ייעוד

דרך.   ושטח
פתוח.   -2 ציבורי לשטח ייעוד ללא משטח ייעוד   שינוי
א'    -3 למגורים פתוח ציבורי משטח ייעוד   שינוי
ולהפך.   -4 א' לדרך ממגורים ייעוד   שינוי
ולהפך.   -5 דרך ג' לשטח מגורים משטח ייעוד   שינוי
דרך.   -6 ליעוד ציבורי מבנה ייעוד   שינוי
משולבת.    -7 דרך א' לשטח ממגורים ייעוד   שינוי
למגורים   -8 פתוח ציבורי ושטח דרך משטח ייעוד שינוי

  ג'.
דרך.   -9 לשטח פתוח ציבורי משטח ייעוד   שינוי

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנ הרואהימעוניין אחר תכנוני פרט בכל או ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניהיבע לתכנון המחוזית הועדה תונים, למשרדי

הצפון, מ יצחקמחוז עילית 29עלה 1753005נצרת
למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק

החרמון, מסעדה מעלה ובניה לתכנון מקומית ועדה
  04-6983608טלפון: 12439

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה

היא שעליהן העובדות לתקנותאת ובהתאם מסתמכת
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  

אילן   אורי
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה   יו"ר

צפון   מחוז
  
  

  מחוז  דרום

מלאכי מקומי:  קרית תכנון מחוז: דרום, מרחב
בדבר מסאישורהודעה מפורטת  :'תכנית

0177907-617         
התכנית:  חייםשם א' רח' לסקוב    - 6מגורים

מלאכי         קריית

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965-והבניה, התשכ"ה מפורטתבדבר תכנית

  14 - תשריט 23 -גרסת: הוראות 0177907-617: 'מס
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים
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הבאות: לתכניות         המתיחסת
היחס התכנית        סוג         מספר

  41/ 102/ 02/ 18  שינוי
  26/ 102/ 02/ 18  שינוי
  29/ 102/ 02/ 8  שינוי
  2009/ מק/ 18  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
חיים רחוב: לסקוב מלאכי   . 6יישוב: קרית

  

  וחלקות:גושים
  מוסדר:

במלואן: 2468גוש:    .6חלקות
חלקות: 2468גוש:    .207חלקי

  X: 176100קואורדינטה
  Y: 627225קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
עיקרי + שרות,  בנייה שטחי בניין, הגדלת בקווי שינוי

הקרקע. תכסית   הגדלת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מס'  שטח   :1בתא

בנין.  .1 קווי   שינוי
שטח  .2 מהגדלת הבנייה ל150-י מ"ר280-מ"ר

ושרות) (   עיקרי
מ  .3 קרקע תכסית ל 90- הגדלת   מ"ר. 140- מ"ר
למבנה  .4 קובעת הכניסה מפלס גובה =  0.00קביעת

)51.47.(  
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים11/12/2015 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015, בתאריך2062
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4לתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
מלאכי, ז'בוטינסקי קרית ולבניה לתכנון קרית 1מקומית

המעוניין08-8608704טלפון: 70900מלאכי , וכל
ובש בימים בה לעיין האמוריםרשאי שהמשרדים עות

לקהל, ובאתר הפניםמשרדשלהאינטרנטפתוחים
www.pnim.gov.il. 

  
  

מקומי:  רהט תכנון מחוז: דרום, מרחב
מס':  מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

0235184-618   
מס התכנית: מגרש   , רהט.24בשכונה 90שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מפורטת1965-התשכ"הוהבניה,  תכנית אישור , בדבר

  20 -תשריט 31 - גרסת: הוראות5184 023-618מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

  
  

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  2155/ מק/ 17  שינוי
  251 /03/ 7  שינוי
  15/ 223/ 02/ 17  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: אלנור   . 90יישוב: רהט

בשכונה מגורים מס' 24בית נור), מגרש אל  90(שכונת
  8535700ברהט, מיקוד

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 100420גוש:    .24חלקות
חלקות: 100420גוש:    .74חלקי

  X: 176804קואורדינטה
  Y: 588891קואורדינטה

  

  מגרשים:
לתכנית 90   251/03/7בהתאם
לתכנית 90   15/ 223/ 02/ 17בהתאם
לתכנית 90   2155/מק/17בהתאם

  

התכנית:   מטרת
מגורים-א לבניין בנייה זכויות   הגדלת
במגרש. 5סה"כ-יח"ד 3תוספת-ב   יח"ד
בתשריט.-ג למופיע בהתאם בניין קווי   תיקון

  

הוראות   התכנית:עיקרי
מ -1 בנייה אחוזי 1620מ"ר (עיקרי) ל699.41הגדלת

מתוכם עיקרי + 1200מ"ר מעל 260מ"ר שרות מ"ר
ו לקרקע.160-הקרקע מתחת מ"ר 420סה"כמ"ר

  שירות.
בתשריט. -2 מסומן שזה כפי הבניין לקווי נקודתי   תיקון
ל -3 יח"ד כמות   יח"ד 5הגדלת
בנייה. -4 היתר למתן תנאים   קביעת
התכ -5 והשימושים.קביעת   ליות
אדריכלי. -6 ועיצוב בינוי הנחיות   קביעת
קומה -7   .3תוספת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים01/01/2016 , התשעו, עמוד7178ובילקוט

  .31/12/2015, בתאריך2478
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4 לתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
רהט, רהט ולבניה לתכנון , 08-9914874 'טל ,מקומית

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכל
לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים

 .www.pnim.gov.il הפנים
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שמעון מקומי:  בני תכנון מחוז: דרום, מרחב
מס':  מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

31/  03/  101/  1  
ובקוגנרציה משולב במחזור כח התכנית: תחנת שם

עד חצרים 20בהספק בקיבוץ   מגוואט
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר
מס':      1  /101  /03  /31מפורטת

וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  4/ 116/ 03/ 7  שינוי

  15תמא/   כפיפות
  8/ ד/ 10תמא/   כפיפות
  23/ 14/ 4תממ/   כפיפות
  2/ 1/ א/ 37תמא/   כפיפות
  / ת37תמא/   כפיפות
  22תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: חצרים   .

חצרים משק, קיבוץ מבני   אזור
  

התכנית:   גבולות
רצוף כחול בקו בתשריט   כמסומן

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 100274/1גוש:    .61, 59, 46חלקי
חלקות: 100257/2גוש:    .15חלקי

  X: 173386קואורדינטה
  Y: 572090קואורדינטה

  

  מגרשים:
לתכנית 30   4/ 116/ 03/ 7בהתאם

  

התכנית:   מטרת
נמוך בלחץ טבעי בגז מוסקת כח תחנת הקמת

עד של נומינלי בהספק וואט.  20ובקוגנרציה   מגה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לשטח  . 1 משק למבני משטח לחלק ייעוד שינוי לקבוע

הנדסי.   למתקן
והפעלתה.   . 2 כח תחנת להקמת תנאים   קביעת
הכח.   . 3 לתחנת ייצור הספק   קביעת
לרשת  . 4 הכח תחנת לחיבור והוראות תנאים קביעת

  החשמל.
לרשת  . 5 הכח תחנת לחיבור והוראות תנאים לקבוע

הטבעי. הגז של   החלוקה
בנייה  . 6 היתרי למתן ותנאים בנייה הוראות לקבוע

הכח.    לתחנת
סביבתיים.לקבוע  . 7 מפגעים ומזעור למניעת   הוראות

פעולות  . 8 על ובקרה למעקב והוראות תנאים לקבוע
הכח.   תחנת

מתחום  . 9 כחלק האנרגיה הוצאת אופן והצגת קביעה
  התכנית.

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים27/08/2015 , התשעו, עמוד7124ובילקוט

  .13/10/2015, בתאריך331
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4לתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
קמה קמה  בית שמעון, בית בני ולבניה לתכנון מקומית

לעיין08-6257920טלפון: 85300 רשאי המעוניין , וכל
שהמשרדים ובשעות בימים פתוחיםבה האמורים

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il.  

  
  

שמעון מקומי:  בני תכנון מחוז: דרום, מרחב
מס':  מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

0172825-625   
משק למבני אזור התכנית: הרחבת כרמים - שם   קיבוץ
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
  12 - תשריט 11 -גרסת: הוראות 0172825-625: מס'

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמתי לתכניות   חסת
התכנית  היחססוג   מספר
  305/ 02/ 7  שינוי
  286/ 02/ 7  שינוי
  2/ 286/ 02/ 7  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: כרמים   .
כרמים   קיבוץ

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 100864גוש:    .37, 29חלקי
חלקות: 100865גוש:    .6, 5, 4, 3חלקי

  

ישנים:   גושים
נוכחי:  ישן:   - 100864גוש   .100218/1גוש
נוכחי:  ישן:   - 100865גוש   .100218/1גוש
  X: 191999קואורדינטה
  Y: 581778קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
בנייה. ומגבלות זכויות וקביעת משק למבני שטח   הגדרת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
דרך  .א משק, התווית מבני של קרקע ייעוד קביעת

שצ"פ.   ורצועת
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בנייה.  ב.  ומגבלות תכליות, שימושים, זכויות   קביעת
בנייה.  ג.  היתרי למתן התנאים   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים20/08/2015 , התשעה, 7098ובילקוט

  .20/08/2015, בתאריך8212עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
מחו ולבניה הדרום, התקוהלתכנון שבע 4ז באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
קמה קמה  בית שמעון, בית בני ולבניה לתכנון מקומית

לעיין08-6257920טלפון: 85300 רשאי המעוניין , וכל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

  
  

מקומי:  לכיש תכנון מחוז: דרום, מרחב
מפורטת תכנית תוקף הארכת בדבר הודעה

  1006מפ/  /6מס':
פוטו התכנית: מתקן שחר- שם מושב   וולטאי

תמ"א תכנית להוראות הודעה, בהתאם בזה   נמסרת
תוקף 10/ ד/  10 הארכת מס': בדבר מפורטת תכנית
נוספות, עד1009  מפ/  /12 שנתיים של לתקופה

 .18/04/2018לתאריך: 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  2/ 204/ 03/ 6  שינוי
  10/ ד/ 10תמא/   פירוט
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  14/ 4תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: שחר    
  X  174000קואורדינטה
  Y  613300קואורדינטה

שחר למושב מדרום החקלאות   בשטחי
  

התכנית:   גבולות
רצוף. כחול בקו בתשריט   כמסומן

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 3091גוש:    .23 - 22, 5חלקי

  

התכנית:   מטרת
פוטו מתקן שחר. -הקמת במושב   וולטאי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
פוטו  א.  מתקן להקמת תכנונית מסגרת  –יצירת

כ של משוער בהספק לצורך 8-וולטאי וואט מגה
הנדסיים ומתקנים חקלאות חשמל, בשטח הפקת

שחר. מושב   בשטחי

ומתקנים חקלאית לקרקע חקלאי מאזור ייעוד ב. שינוי
  הנדסיים.

חקלאית.  ג.  בקרקע ברכב למעבר הנאה זיקת   קביעת
לעיבוד  ד.  השטח להחזרת ותנאים הוראות קביעת

פוטו כמתקן פעילותו תום עם   וולטאי.–חקלאי
קרקע  ה.  ייעוד והתכליות  בכל השימושים פירוט

בנייה. ומגבלות זכויות   וקביעת
ולפיתוח  ו.  בנייה היתרי להוצאת הוראות   השטח.מתן
איכות  ז.  לשמירת סביבתיים ותנאים הוראות קביעת

  הסביבה.
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית אישור על הודעה
הפרסומים12/04/2013 , התשעג, עמוד6578ובילקוט

  .18/04/2013, בתאריך4264
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבעבאר 4לתכנון

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
לכיש,   נהורה ולבניה לתכנון טלפון: 79340מקומית

בימים08-6871685 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

    .gov.ilwww.pnimהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מערבי מקומי:  נגב תכנון מחוז: דרום, מרחב
מס':  מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

51/  03/  538  
שפד"ן התכנית: מאגר "כיסופים" למי   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר

מס':      538/ 03/ 51מפורטת
וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  483/ 02/ 7  שינוי
  34תמא/   כפיפות
  14/ 4תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  35תמ''א/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  22תמ''א/   כפיפות
  3/ ב/ 34תמ''א/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמ''א/   כפיפות
  22תמא/   כפיפות
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  X  147,000קואורדינטה
  Y  590,500קואורדינטה

ומדרום רעים לקיבוץ מערב מצפון פתוחים שטחים
בארי לקיבוץ   מערב
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התכנית:   גבולות
בתשריט רצוף.כמסומן כחול   בקו

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 100317/1גוש:    .17חלקי
חלקות: 100318גוש:    .9חלקי

  X: 147000קואורדינטה
  Y: 590500קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
והמתקנים שפד"ן למי שאיבה ותחנת מאגר הקמת

להם.   הנלווים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
משטח  . 1 קרקע ייעוד מוצעתשינוי טבע ושמורת חקלאי

ה מאושרת.למתקנים תכנית ע"פ וייעוד   נדסיים
בנייה.  . 2 ומגבלות תכליות, הנחיות   קביעת
בנייה.  . 3 שטחי   קביעת
ושירותים.  . 4 תשתיות השטח, כולל לפיתוח   הוראות
בנייה.  . 5 היתר למתן תנאים   קביעת
הציבור,   . 6 בריאות לשמירת אמצעים בדבר הוראות

ז תהום.בכלל מי זיהום למניעת הוראות   ה
נופי.  . 7 וטיפול שיקום בדבר   הוראות

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים27/11/2015 , התשעו, עמוד7163ובילקוט

  .09/12/2015, בתאריך1746
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4 לתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
מערבי, נגב ולבניה לתכנון , 08-6834700 'טלמקומית

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכל
לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים

  . www.pnim.gov.ilהפנים
  
  

מזרחי מקומי:  נגב תכנון מחוז: דרום, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

   0181032-652מס':
מס'  התכנית:מגרשים   חורה -  3, שכ' 181,  180שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

  8 - תשריט 11 -גרסת: הוראות 0181032-652: מס'
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  1/ 382/ 03/ 7  שינוי
  382/ 03/ 7  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: חורה   .
תאימייה181,180מגרשים 3חורה, שכונה אבן   רחוב

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 100408גוש:    .141, 140חלקות
חלקות: 100408גוש:    .21חלקי

  X: 194288קואורדינטה
  Y: 577870קואורדינטה

  

  מגרשים:
לתכנית 180   1/382/03/7בהתאם
לתכנית 180   382/03/7בהתאם

  

התכנית:   מטרת
שינויהגדלת ללא בניין קווי למגורים, שינוי בנייה זכויות

במגרשים התקפה בתכנית שנקבעו המסחר בשטחי
  בחורה.  3שכ'   181, 180מס' 

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מס'    -1 שטח בתא הבנייה זכויות למטרות 180הגדלת

מ ל 450עיקריות שירות 518מ"ר ושטחי   מ"ר
ל 120-מ שינוי 218מ"ר ללא בנייהמ"ר בזכויות

  למסחר.
מס'    -2 שטח בתא הבנייה זכויות למטרות 181הגדלת

מ ל 450עיקריות שירות 516מ"ר ושטחי   מ"ר
ל 120-מ בנייה 208- מ"ר בזכויות שינוי ללא מ"ר

  למסחר
במגרשים.   -2 הבניין קווי   קביעת
כלליות   -3 והנחיות התכליות, השימושים קביעת

  לתשתיות.
הת   -4 בנייה.קביעת היתרי למתן   נאים
מגרש, מ   -5 לכל יח"ד ל 2תוספת לכל 4יח"ד יח"ד

  מגרש.
המ   -6 הבניה שטחי עיקריותקביעת למטרת רביים

שירות.   ושטחי
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים08/01/2016 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015, בתאריך2067
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4לתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
מערבי, נגב ולבניה לתכנון , 08-6834700 'טלמקומית

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכל
לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים

  . www.pnim.gov.ilהפנים
  
  

מזרחי מקומי:  נגב תכנון מחוז: דרום, מרחב
מס':  מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

0185926-652    
התכנית: מגרש   חורה 6שכונה 86שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור1965-והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית

  8 -תשריט 11 - גרסת: הוראות85926 01-652מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
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והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
התכנית  היחססוג   מספר
  91/ במ/ 7  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  . 86יישוב: חורה

שכונה של המזרחית   חורה. 6בחלקה
  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 1/100013גוש:    .7חלקי

  

  X: 194714קואורדינטה
  Y: 577544קואורדינטה

  

  מגרשים:
לתכנית 86   91/במ/7בהתאם

  

התכנית:   מטרת
מס'  למגרש בנייה זכויות והגדלת יח"ד  86תוספת

  בחורה. 6שכונה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מס'    -1 במגרש בנייה אחוזי מגורים  86הגדלת (אזור

עיקריים 789מתוכם100%-א') ל לשטחים   מ"ר
שירות. 194ו שטחי   מ"ר

ל   -2 מרבית   .65%-הגדלת  תכסית
והשימושים.   -3 התכליות   קביעת
בנייה.   -4 היתרי למתן התנאים   קביעת
מ   -5 יח"ד במגרש. 4ל  2תוספת   יח"ד

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים01/01/2016 , התשעה, 7075ובילקוט

  .13/07/2015, בתאריך7372עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4 לתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
מזרחי, טל נגב ולבניה לתכנון , 08-6230966 'מקומית

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכל
לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים

 .www.pnim.gov.il הפנים
  
  

מערבי מקומי:  נגב תכנון מחוז: דרום, מרחב
ברמה מפורטת תכנית תוקף הארכת בדבר הודעה

מס':   1038מפ/  /7מפורטת
שיבולים מושב וולטאי פוטו התכנית:מתקן   שם

תמ"א תכנית להוראות הודעה, בהתאם בזה נמסרת
מפורט 10/ ד/ 10 תכנית תוקף הארכת ברמהבדבר ת

מס':  שנתיים1038  מפ/  /7מפורטת של לתקופה
לתא נוספות, עד   .2/06/2018ריך: נוספות

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
  

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  328/ 02/ 7  שינוי
  10/ ד/ 10תמא/   פירוט
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  11/ 234/ 03/ 7  כפיפות
  23/ 14/ 4תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: שבלים    

  X  163000קואורדינטה
  Y  588900קואורדינטה

לכביש וסמוך שיבולים למושב   25דרומית
  

התכנית:   גבולות
רצוף כחול בקו בתשריט   כמסומן

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

  .17, 6 - 5חלקות: חלקי100280גוש: 
חלקות: 100355גוש:    .39חלקי

  

התכנית:   מטרת
פוטו מתקן להקמת תכנונית מסגרת וולטאי –יצירת

שיבולים. מושב של החקלאי   בשטח
  

התכנית: הוראות   עיקרי
פוטו  א.  מתקן להקמת תכנונית מסגרת וולטאי –יצירת

כ של חשמל. 8- בהספק הפקת לצורך   מגוואט
חקלאיתשינוי  ב.  לקרקע חקלאי משטח הקרקע ייעוד

הנדסיים.   ומתקנים
החקלאית.  ג.  בקרקע ברכב למעבר הנאה זיקת   קביעת
לעיבוד  ד.  השטח להחזרת ותנאים הוראות קביעת

פוטו כמתקן פעילותו תום עם   וולטאי. –חקלאי
קרקע  ה.  ייעוד והתכליות  בכל השימושים פירוט

בנייה. ומגבלות זכויות   וקביעת
השטח.  ו.  ולפיתוח בנייה היתרי להוצאת הוראות   מתן
איכות  ז.  לשמירת סביבתיים ותנאים הוראות קביעת

  הסביבה.
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית אישור על הודעה
הפרסומים28/06/2013 , התשעג, עמוד6606ובילקוט

  .06/06/2013, בתאריך5255
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4לתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
מזרחי, טל נגב ולבניה לתכנון , 08-6230966 'מקומית

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכל
לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלטהאינטרנהאמורים

 .www.pnim.gov.il הפנים
  

לפלר   דוד
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה   יו"ר

דרום   מחוז
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בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 54159-01-16

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

מרח'   ,51-401321-8 ח"פ  עולם,  שן  חברת  פירוק  ובעניין 
אדם דקרמן 12, ראשון לציון,

והמבקשת: ורד רייך, מרח' אריה דולצ'ין 16, רמת אביב, תל 
אביב, ע"י ב"כ עו"ד מיקו מנחם, מרח' הירברג 17, תל אביב, טל' 

03-5234779, פקס' 03-5230632.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.6.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 25.5.2016.

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

מיקו מנחם, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

לוקס גוד בע"מ
)ח"פ 51-380452-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תהילה ללום, מקניון 

הגליל העליון, ת"ד 42, חצור הגלילית, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

תהילה ללום, עו"ד, מפרקת

זולזול החזקות )2( )1995( בע"מ
)ח"פ 51-222300-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן עינן, מרח' 2233, בניין 
מס' 8, קריית עתידים, תל אביב 6158101, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ערן עינן, מפרק

זולזול החזקות בע"מ
)ח"פ 51-222298-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן עינן, מרח' 2233, בניין 

מס' 8, קריית עתידים, תל אביב 6158101, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ערן עינן, מפרק

בסט וויי'ן בע"מ
)ח"פ 51-392020-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי ברבי, מרח' מטלון 59, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רמי ברבי, מפרק

סי.פור.יו בע"מ
)ח"פ 51-282146-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.11.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון שורר, מרח' 

קורא הדורות 33, ירושלים, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון שורר, מפרק

אשד טכנולוגיות ה. )98( בע"מ
)ח"פ 51-264111-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
31.3.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי גבאי, מרח' 

המחרשה 197, כפר ביל"ו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 20 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למשרדו של בא כוח מפרק החברה, אשד יוסף, חברת עורכי 

דין, מרח' יונק הדבש 5ב, נס ציונה, טל' 08-9357434.

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

מרדכי גבאי, מפרק

עמירם סיון )אילת( בע"מ
)ח"פ 513868729(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16/06/2016 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' רבינזון 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,15 יחזקאל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמירם סיון, מפרק

שקוף - הדמיה ואבחון רפואי בע"מ
)ח"פ 512849589(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22/06/2016 בשעה 17:00, אצל 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 פנקסים ובניירות של החברה.

דורון בר–אל, עו"ד, מפרק

אמין נטוורק ישראל בע"מ
)ח"פ 514357466(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28/06/2016 בשעה 10:00, אצל מ' פירון ושות', רח' 
השלושה 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עופר צור, מפרק

מיראי אינטגרציות בע"מ
)ח"פ 514933357(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 01/06/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 48, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

פליק שיווק מוצרים למשרד בע"מ
)ח"פ 513356386(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11/04/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל  

ליבוביץ, ממבוא חמה, טל' 04-6764503, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל ליבוביץ, מפרק 

ג'י את בי אלפא שרותי מדידה והנדסה בע''מ
)ח"פ 512246083(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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רד ווינג תעופה בע"מ
)ח"פ 512772609(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/04/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'   ,6233801 תל–אביב-יפו   ,6 ויסוצקי  מרח'  צימרמן,   דן 

03-5446262, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דן צימרמן, עו"ד, מפרק 

אול-שבא בע"מ
)ח"פ 514183722(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/04/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר בן 

–דוד, מרח' החילזון 5, רמת גן 5252269, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר בן–דוד, עו"ד, מפרק 

חיים טסלר 1983 בע"מ
)ח"פ 511009565(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17/04/2016  
חיים   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טסלר, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

חיים טסלר, מפרק

 

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14/04/2016  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,7548404 לציון  ראשון   ,17 הרשב"א  מרח'  חיגר,   דוד 

052-5655527, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דוד חיגר, עו"ד, מפרק 

 אר.אי.אס )פתרונות אנרגיה מתחדשות(
דימונה בע"מ 
)ח"פ 514723303(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/04/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב חיים מעוז, 
למפרק   ,073-2552916 טל'  85, הרצליה,  היהודים  מרח' מדינת 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יואב חיים מעוז, מפרק 

ג'הארה דולה
)ח"פ 514306224(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/04/2016  
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,4293700 השרון  חבצלת   ,3 הפרדסים  מרח'  הלוי,   אילן  

073-7282421, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אילן הלוי, מפרק
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מלון ארלוזרוב בע"מ
)ח"פ 513467902(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   31/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אודי דנהירש, מרח' אלון יגאל 88, תל–אביב-יפו, טל' 03-6218222, 

למפרק  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 31/07/2016  
בשעה 10:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק 

א. אשלי השקעות בע"מ
)ח"פ 513946731(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אתי  
 ,052-8378011 טל'  גן,  רמת   ,3 הצרפתי  העם  שד  מרח'  נחמן, 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 01/08/2016  
,55 יגאל   אלון  רח'  פרלוב,  יוסף  עו"ד  אצל   ,10:00  בשעה 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.         

אתי נחמן, מפרקת

 

מקלחוני שפירא בע"מ
)ח"פ 513996769(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מזל 
מלי שפירא, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 17/06/2016  
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

מזל מלי שפירא, מפרקת 

פירזול שפירא בע"מ
)ח"פ 513961169(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מזל 
מלי שפירא, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 17/06/2016  
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

מזל מלי שפירא, מפרקת
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החורש הכחול, הקמה והפקת אירועים בע"מ
)ח"פ 515050557(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
למפרק   ,04-6335441 טל'  חדרה,   ,17 האומן  מרח'  לוין,  צבי 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 08/06/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

צבי לוין, רו"ח, מפרק 

הגאולה התש"ע בע"מ
)ח"פ 514298876(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אברהם אוחנה, מרח' שניר 28, נחלים, טל' 077-5509776, למפרק  

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/06/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

אברהם אוחנה, מפרק

 

א.א.מ. דחסים בע"מ
)ח"פ 513672980(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   14/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מאיר  ראובן, מרח' החיטה 10, נתניה, טל' 052-5574422, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 14/08/2016  
נתניה,  4א,  הצורן  רח'  אסולין,  הרצל  רו"ח  אצל   ,16:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.         

מאיר ראובן, מפרק 

ב.ע אפריון סוכנויות שיווק בע"מ
)ח"פ 512774910(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   18/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון  
עמרם, מרח' מורן 291, ברקן 4482000, טל' 03-9368881, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/09/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

ירון עמרם, מפרק
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יס טרוול בע"מ
)ח"פ 514434299(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/02/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל' אריאל,   ,11/7 הימים  ששת  מרח'  שור,  גרובר   אירינה 

077-5509776, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 01/06/2016  
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

אירינה גרובר שור, מפרקת 

גלופ פ.ד.ן בע"מ
 )ח"פ 512021080(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה 
אוחנה, מרח' המלך ג'ורג' 38, תל–אביב-יפו, טל' 077-5509776, 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 01/06/2016  
בשעה 10:00, אצל עו"ד דניאל ורשבסקי, בכתובת הנ"ל, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.         

פנינה אוחנה, מפרקת

 

פרומגה שוקי הון בע"מ
)ח"פ 513694067(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק   
לב, מרח' עזריאל 10, רמת גן, טל' 077-5509776, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/06/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יצחק לב, מפרק 

קולקטה בע"מ
)ח"פ 513909960(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי   
 ,077-5509776 טל'  תל–אביב-יפו,   ,10 הנחושת  מרח'  מיכאלי, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/06/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

אפי מיכאלי, מפרק
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מדיקל פולס לייט טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 513399378(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 14/02/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר   

ג'רסי , מרח' ערבה 1, שוהם, טל' 077-5509776, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/06/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

עופר ג'רסי, מפרק 

ג'סטר בע"מ  
 )ח"פ 513919415(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   14/02/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר   

ג'רסי, מרח' ערבה 1, שוהם, טל' 077-5509776, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/06/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

עופר ג'רסי, מפרק

 

אור אסתטיקה בע"מ
)ח"פ 513919423(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   06/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'רסי   
אורלי, מרח' ערבה 1, שוהם, טל' 077-5509776, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 01/06/2016  
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

ג'רסי אורלי, מפרקת 

מדיקל ספא א.ג. בע"מ
)ח"פ 514134394(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   18/02/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'רסי   
אורלי, מרח' ערבה 1, שוהם, טל' 077-5509776, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 01/06/2016  
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

ג'רסי אורלי, מפרקת
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יאיר רוזן שיווק בע"מ
)ח"פ 514821388(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 01/03/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר   
רוזן, מרח' יצחק רבין 14, קריית אונו, טל' 077-5509776, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/06/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יאיר רוזן, מפרק 

א.מ. אייל ניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 513931394(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי  

אדרי, משפיים, טל' 077-5509776, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/06/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

מרדכי אדרי, מפרק

דור 5 בע"מ
)ח"פ 514043439(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   18/02/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף   
למפרק   ,077-5509776 טל'  חורון,  בית  הדס,  משכונת  יעקובי, 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/06/2016  
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.         

אסף יעקובי, מפרק 

י. יעקובוב שיווק צבעים בע"מ
)ח"פ 513019166(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   03/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יעקב   יעקובוב, מרח' החי"ל 1, חולון, טל' 077-5509776, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/06/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יעקב יעקובוב, מפרק 
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שחר אלי ייבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 513839811(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו-338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 14/04/2016  התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי  
ירושלים, טל' 052-6757399, למפרק    ,2 שחר, מרח' פועלי צדק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 15/08/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

אלי שחר, מפרק 

א.י.ש. אירועים בע"מ
)ח"פ 514957414(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   14/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב 
 ,052-6757399 טל'  ירושלים,   ,2 צדק  פועלי  מרח'  שחר,  משה 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 15/08/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יניב משה שחר, מפרק

 

א.מ.א.מ. עבודות בנייה ופיקוח בע"מ
)ח"פ 513344762(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי  

אדרי, משפיים, טל' 077-5509776, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/06/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

מרדכי אדרי, מפרק 

עוליל בע"מ
)ח"פ 512661349(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו-338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בעז   
ילניביץ, מרח' דרך בגין  154, תל–אביב-יפו, טל' 077-5509776, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 01/06/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

בעז ילניביץ, מפרק
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התקבלה   ,10.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
גוטליב, מרח' שדה חמד 24, מודיעין עילית, טל' 050-4114466, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי גוטליב, מפרק

גוגה דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-447795-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
מיכל לוי כוגן, מרח' ילדי טהרן 14, גבעתיים, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2016, בשעה 
סופי של  דוח  10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל לוי כוגן, מפרקת

חננו ועננו בע"מ
)ח"פ 51-491439-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 3.4.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו כהן, מרח' 

משה דיין 31, רמת גן 5229455, טל' 054-3977319, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  החברה,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו כהן, מפרק

העין החמישית בע"מ
)ח"פ 514232685(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר  
מודיעין-מכבים-רעות,   ,19 רעות  מכבים  עצמון  מרח'  ליבנה, 

טל' 03-5766410, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 17/08/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

עופר ליבנה, מפרק 

חנימן יזמות בע"מ
)ח"פ 51-407417-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2.8.2015, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צביה שיף, 

מרח' מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 03-6114455, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.6.2016, בשעה 
10.00, אצל חב' ד"ר שלמה נס, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביה שיף, עו"ד, מפרקת

כשר ושמח בע"מ
)ח"פ 51-297643-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.8.2016, בשעה 
12.00, במשרדי 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 גלנץ, עו"ד, מפרק

ויטראפיק בע"מ
)ח"פ 51-410010-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שמואל גלנץ, מרח' דוד פנקס 12, נתניה, טל' 09-8610212, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.8.2016, בשעה 
12.00, במשרדי 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 גלנץ, עו"ד, מפרק

סטטוס סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-430593-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,7644514 רחובות   ,10 סוקולוב  מרח'  ביסטריצקי,  מיכה 

077-5516505, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכה ביסטריצקי, עו"ד, מפרק

הסי.טי.או בע"מ
)ח"פ 51-460043-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עודד יצחקי, מרח' שלום אש 21, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד יצחקי, עו"ד, מפרק

קובה ליברה בע"מ
)ח"פ 51-515863-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

דוידזון, מרח' הזית 12, בת ים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי דוידזון, מפרק

וי. אפ. אם. בע"מ
)ח"פ 51-430310-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שמואל גלנץ, מרח' דוד פנקס 12, נתניה, טל' 09-8610212, למפרק 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר חכמון, מפרק

שמעוני אלי ובניו בע"מ
)ח"פ 51-209826-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2014, התקבלה החלטה 
ממושב  שמעוני,  שולה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ירדנה 45, טל' 052-9555933, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שולה שמעוני, מפרקת

פיצה בריבוע בע"מ
)ח"פ 51-282172-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שטרן, מרח' 

התעשייה 16, נשר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב שטרן, מפרק

אמיר טקס בע"מ
)ח"פ 51-197589-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

א.א. השכרת חדרים והסעות בע"מ
)ח"פ 51-181698-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.4.2016, התקבלה החלטה 
ברנרד אלפסי,  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין 

ממושב שאר ישוב 1224000, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברנרד אלפסי, מפרק

אורה כבירי בע"מ
)ח"פ 51-334663-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיא אורן, מרח' הכפר 9/27, קריית אונו 55525, טל' 03-6350773, 

פקס' 03-6353038, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.9.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא אורן, עו"ד, מפרק

חומוס ודברים טובים בע"מ
)ח"פ 51-490722-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,09-8855339 טל'  נתניה,   ,15 ישראל  גיבורי  מרח'  חכמון,  אשר 

למפרק החברה.
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ביום 27.3.2016, התקבלה החלטה  הנ"ל, שהתכנסה  של החברה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פל טל, מרח' נחמה 4, תל אביב, 

ואת עידן מצנר, מרח' סוקולוב 90, תל אביב, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

פל טל     עידן מצנר
מ פ ר ק י ם

פיקס איי 2 בע"מ
)ח"פ 51-371985-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צחי פייס, אצל מיטב 
צ'מפיון,  מגדל   ,30 הימים  ששת  דרך  רח'  בע"מ,  השקעות  דש 

קומה 26, בני ברק, טל' 03-7904450, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צחי פייס, עו"ד, מפרק

קפה אמיל במושבה בע"מ
)ח"פ 51-516962-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טליה וייס עמר, מרח' 
הגן הטכנולוגי, מלחה, בניין המגדל, קומה 16, ת"ד 2319, ירושלים 

9102202, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

טליה וייס עמר, עו"ד, מפרקת

גוני כלכלה והנדסה בע"מ
)ח"פ 51-248703-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

התקבלה   ,3.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עבסי צובחי, מרח' 
אלגומעה, טירה, המשולש 4491500, ת"ד 2830, טל' 050-8377713, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עבסי צובחי, מפרק

תיגור פתרונות תעבורה בע"מ
)ח"פ 51-434172-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

פלי"ם 2, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דניאל שירן, עו"ד, מפרק

אקובריק בע"מ
)ח"פ 51-468063-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.3.2016, התקבלה החלטה 
 ,27 פיש, מרח' עמוס  גיא  ולמנות את   לפרק את החברה מרצון 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא פיש, מפרק

פשוק החזקות 2012 בע"מ
)ח"פ 51-475056-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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דניאל,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
מרח' ישראל גלילי 11, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה דניאל, מפרק

בול אחזקות נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-539488-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי ציוני, מרח' דרך מנחם 
 ,6702101 אביב  תל  העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי  מרכז   ,132  בגין 

טל' 03-6087851, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אורלי ציוני, מפרקת

שלמה טרייד מצר בע"מ
)ח"פ 51-346938-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.3.2016, התקבלה החלטה 
מקריית  כהן,  רועי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שלמה, צריפין, ת"ד 379, ניר צבי, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי כהן, עו"ד, מפרק

טלקום מערכות אלחוטיות בע"מ
)ח"פ 51-424688-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.3.2016, התקבלה 

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2016, התקבלה 
פלד,  גיל  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

מרח' הוברמן 10, תל אביב, טל' 03-5326990, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל פלד, עו"ד, מפרק

ש.מ. יזמות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-465080-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבינועם ארדן, מרח' 

הרצל 5, אשקלון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבינועם ארדן, עו"ד, מפרק

שרפ אימג' הפקות בע"מ
)ח"פ 51-415412-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונה כהן, מרח' אחד 

העם 35, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רונה כהן, עו"ד, מפרקת

אימפקט ישראל אס. אמ. אי חברת ניהול בע"מ
)ח"פ 51-528430-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.4.2016, התקבלה 



ילקוט הפרסומים 7252, י"ב בניסן התשע"ו, 20.4.2016  5340

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רענן מרום, 
מרח' אחוזה 115, רעננה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רענן מרום, עו"ד, מפרק

בלו סקיי צעצועים ומשחקים בע"מ
)ח"פ 51-231315-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן זרד, מרח' יהודה הלוי 11, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אילן זרד, מפרק

חוטקס - טיל סריגה )1983( בע"מ
)ח"פ 51-098073-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני אבצוג, מרח' יוסף ברץ 4, 

פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רוני אבצוג, מפרק

אשלד אינטרנשיונל 1993 בע"מ
)ח"פ 51-186464-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2016, התקבלה החלטה 

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נוריאל סייג, 
מרח' ה' באייר 18, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נוריאל סייג, עו"ד, מפרק

נוטרדיים בע"מ
)ח"פ 51-174582-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נוריאל סייג, מרח' 

ה' באייר 18, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נוריאל סייג, עו"ד, מפרק

אי.פי.אם.סי בע"מ
)ח"פ 51-235476-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרופ' רואי אהרון, מרח' סיני 

1/11, באר שבע, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פרופ' רואי אהרון, מפרק

מרום עדני אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-483478-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2016, התקבלה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא טרוינר, רו"ח, מפרק

טייקס מובייל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-484338-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  וינריב,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 41, תל אביב, טל' 03-5449983, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי וינריב, עו"ד, מפרק

אתנה משחקים בע"מ
)ח"פ 51-512823-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן מוזסון, מרח' דרך 

ששת הימים 30, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן מוזסון, עו"ד, מפרק

אלדורם הנדסה ושירות - שערים ומערכות בע"מ
)ח"פ 51-338003-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדי קליש, מרח' שפרינצק 9, 

למפרק החברה.

מרח'  טייר,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
השלושה 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל טייר, עו"ד, מפרק

אשלד אינטרנשיונל )אנגליה( 1994 בע"מ
)ח"פ 51-197877-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  טייר,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השלושה 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל טייר, עו"ד, מפרק

דירה 4 ברחוב תרסט 15 בת"א בע"מ
)ח"פ 51-038918-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על המשך הליכי פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם בן חיים, מרח' ריב"ל 24, 

תל אביב, עקב פטירתם של המפרקים הקודמים.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יורם בן חיים, מפרק

דרים משין בע"מ
)ח"פ 51-280538-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח גיא טרוינר, מרח' בית 

עובד 8, תל אביב, טל' 03-6888699, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל חי, עו"ד, מפרק

ספיר ג'ובס בע"מ
)ח"פ 51-174178-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת ספיר, מרח' קלאוזנר 15, 

רעננה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ענת ספיר, מפרקת

טריפל שיא אתגרים בע"מ
)ח"פ 51-365196-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  מרון,  אסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הסיבים 49, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף מרון, עו"ד, מפרק

ר.ח. שרון בע"מ
)ח"פ 51-290966-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליהיא ויינריב אברמוב, 

מרח' המייסדים 65/1, זכרון יעקב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדי קליש, מפרק

טרגטק בע"מ
)ח"פ 51-336570-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  אלעד,  קובי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הסיפן 35, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

קובי אלעד, עו"ד, מפרק

סאני תקשורת )1994( בע"מ
)ח"פ 51-203676-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי נדלר ואת עו"ד 
יונתן אלישר, מרח' התדהר 17, רעננה, טל' 09-9514005, למפרקי 

החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

אבי נדלר, עו"ד       יונתן אלישר, עו"ד
מ פ ר ק י ם

איטופ אפ בע"מ
)ח"פ 51-313867-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל חי, מרח' דרך 

מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 03-7549933, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברונו וויינרב, מפרק

יותר מנדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-456800-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.4.2016, התקבלה החלטה לפרק 
 את החברה מרצון ולמנות את יהונתן נחמן לוי, מרח' ירושלים 11 

כפר סבא, למפרק החברה.

יהונתן נחמן לוי, מפרק

בר-קומפ אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-348751-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל ישפה, מרח' י"א 48, 

צפת, למפרק החברה.

יחיאל ישפה, מפרק

אריק י. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-353325-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איאד ג'ובראן, מרח' בן עמי 44, 

ת"ד 2117, עכו, למפרק החברה.

איאד ג'ובראן, מפרק

ברכת הארץ - בניה והשקעות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-252115-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל יפרח, מרח' 

המסגר 42, תל אביב 6721123, למפרק החברה.

אריאל יפרח, עו"ד, מפרק

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ליהיא ויינריב אברמוב, עו"ד, מפרקת

אריה גמליאל בע"מ
)ח"פ 51-240980-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה גמליאל, מרח' רש"י 8, 

חדרה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 20 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה גמליאל, מפרק

סטארט ארט בע"מ
)ח"פ 51-381606-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעמי שטיינפלד, מרח' 

המנופים 2, ת"ד 2079, הרצליה 4612002, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נעמי שטיינפלד, עו"ד, מפרקת

לינק 2 דוק בע"מ
)ח"פ 51-477918-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברונו ויינרב, מרח' ביצרון 28, 

תל אביב, למפרק החברה.
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בית מרקחת גני בת ים )1993( בע"מ
)ח"פ 51-176183-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.4.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   מראש, 

יעקב שירזי מזרחי, מרח' ששת הימים 16, בת ים, למפרק החברה.

יעקב שירזי מזרחי, מפרק

באבלביינד בע"מ
)ח"פ 51-468455-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן קמפינסקי ו/או עו"ד 

אסף וייס, מרח' האצ"ל 18, ראשון לציון, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

רן קמפינסקי, עו"ד, מפרק

אופק לילי בע"מ
)ח"פ 51-276980-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמיחי זילברברג, מרח' 
עין הקורא 10, ראשון לציון 75289, טל' 03-9562858, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמיחי זילברברג, עו"ד, מפרק

גל תבונה שווק ויעוץ פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-311130-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2016, התקבלה 
מרח'  גפני,  ישראל  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה   החלטה 

יהודה המכבי 5, ירושלים, למפרק החברה.

ישראל גפני, מפרק

די.אס. 2 אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-456321-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן גרוס, מרח' אבא 

הלל סילבר 14, רמת גן 52506, למפרק החברה.

דן גרוס, עו"ד, מפרק

אושרי מורד השקעות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-412112-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.4.2016, התקבלה החלטה 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי אברהם, משד' 

בן גוריון 63, קריית ביאליק, למפרק החברה.

אבי אברהם, עו"ד, מפרק

הגן הסיני האיטלקי )1998( בע"מ
)ח"פ 51-267221-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.4.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

משה שיטרית, מרח' דנין יחזקאל 2, בת ים, למפרק החברה.

משה שיטרית, מפרק
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פרוקונטרול בע"מ
)ח"פ 51-246336-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  קהירי,  מוטי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוטי קהירי, עו"ד, מפרק

הומבג טלקום לאבס בע"מ
)ח"פ 51-444485-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,21.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהונתן יוסף קלינגר, מרח' 

ביל"ו 6, תל אביב 6522209, טל' 052-3436436, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהונתן יוסף קלינגר, עו"ד, מפרק

גי.טי.אל שירותים פיטננסים בע"מ
)ח"פ 51-282513-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ליכט,  משה  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מצדה 9, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה ליכט, רו"ח, מפרק

נטורל הום בע"מ
)ח"פ 51-451988-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

החשמל 18, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמיחי מגער, עו"ד, מפרק

החברה הישראלית לשיווק גז טבעי בע"מ
)ח"פ 51-416860-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח זאב כהן, מרח' אחד 

העם 34, תל אביב, טל' 03-5644124, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב כהן, רו"ח, מפרק

ישראטום החברה הישראלית להנדסה גרעינית בע"מ
)ח"פ 51-017814-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח זאב כהן, מרח' אחד 

העם 34, תל אביב 65151, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב כהן, רו"ח, מפרק
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
מיקום הדיוןהדיון

שעת 
הדיון

 ארבל 18,עמוס ישעיהו
נצרת עילית

לשכת הוצל"פ 169987805713/07/201611/09/2016נתניה
נתניה, פינסקר 18

09:00

רחמילביץ' משה יוסי חן
22, ירושלים

לשכת הוצל"פ 039992011203/07/201606/09/2016ירושלים
ירושלים, יפו 97

13:00

לשכת הוצל"פ 515833121507/07/201620/09/2016ירושליםניקנור 9, ירושליםמזל לינור ששון
ירושלים, יפו 97

11:00

לשכת הוצל"פ 139981014406/07/201610/11/2016קריותכפר יאסיףסמירה ח'רזאן
קריות, דרך עכו 

194

15:00

ימין ג'ימי 
אלגריסי

לשכת הוצל"פ 029996907511/07/201626/10/2016קריותליביריה 2, חיפה
קריות, דרך עכו 

194

15:00

גולומב אליהו 12, זהר הדר
פתח תקווה

לשכת הוצל"פ 019688375114/07/201603/11/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

11:00

ההסתדרות 10, צביח שלמה
גבעתיים

לשכת הוצל"פ 019806610514/07/201603/11/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

09:00

 סוקולוב 5,אביטל שוורץ
פתח תקווה

לשכת הוצל"פ 019932711517/07/201603/11/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

13:00

קרן קיימת שלמה זרחיה
 לישראל 81,

קריית ביאליק

לשכת הוצל"פ 019745307218/07/201609/11/2016תל אביב
תל אביב, לשכת 
מזונות, שדרות 
שאול המלך 39

09:00

לויסטון 
אביאיציק

אוסישקין מנחם 
12, פתח תקווה

לשכת הוצל"פ 269995011403/03/201608/05/2016נתניה
נתניה, פינסקר 18

08:30

לשכת הוצל"פ 179989607603/03/201608/05/2016נתניהאלון מורהנעמי ניר עם
נתניה, פינסקר 18

13:00

 בן צבי 23, גלית הלן כהן
יהוד-מונוסון

לשכת הוצל"פ תל 019801908604/03/201604/05/2016תל אביב
אביב, ויצמן 1

09:00

שד השופטים 22, בריגיט זוהר
קריית גת

לשכת הוצל"פ 159999498501/03/201619/05/2016קריית גת
באר שבע, יצחק 

נפחא 25

12:00

לריסה 
חוצ'וחידזה

 הרב לוי 11,
בת ים

לשכת הוצל"פ תל 019507356008/03/201604/05/2016תל אביב
אביב, ויצמן 1

12:00

 דגניה 7,בן ארי תמר
הרצליה

לשכת הוצל"פ 269991410310/03/201622/05/2016נתניה
נתניה, פינסקר 18

09:30

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל            	___________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




