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קביעת אזורי שיפוט של בתי דין לעררים
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, ולפי חוק בתי דין 

מינהליים התשנ"ב-1992

דין מינהליים,  11)ד( לחוק בתי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
הדין  בתי  של  השיפוט  אזורי  כי  קובעת  אני  התשנ"ב-11992, 
לישראל,  הכניסה  לחוק  13כג  סעיף  לפי  שהוקמו  לעררים 

התשי"ב-21952, הם כלהלן:

אזור  הוא  בירושלים  לעררים  הדין  בית  אזור שיפוטו של   )1(
שיפוטו של בית המשפט המחוזי במחוז ירושלים;

אזור שיפוטו של בית הדין לעררים בתל אביב הוא אזור   )2(
אביב  תל  במחוז  המחוזיים  המשפט  בתי  של  שיפוטם 

ובמחוז המרכז.

כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(
)חמ 3-4117(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 345.  2

מינוי חברי ועדה לפטור מאגרות
לפי תקנות הדיינים )אגרות(, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)א( לתקנות הדיינים )אגרות(, 
התשי"ז-11957, אני ממנה את הרב יצחק רייכנברג, סגן המזכיר 
הראשי של בית הדין הרבני הגדול, לחבר הוועדה לעניין פטור 

מתשלום אגרות )להלן - הוועדה( בבית הדין הרבני הגדול.

מינויה2 של מיטל טויטו לחברת הוועדה בבית הדין הרבני 
הגדול - בטל.

י"א באייר התשע"ד )11 במאי 2014(
)חמ 3-259(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

ק"ת התשי"ז, עמ' 1580.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3847.  2

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
לעובדים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 

סוציאליים לפי החוק האמור:

עליזה אונגר, מס' רישום 8204 - במועצה המקומית קרית יערים

שרון אברהם, מס' רישום 23237 - בעיריית ירוחם

ליאת גורליק, מס' רישום 16325 - בעיריית הרצליה

סיגל שטרית, מס' רישום 19539 - בעיריית קרית ים

נבאל דאהר, מס' רישום 15073 - במועצה המקומית סאג'ור

אורלי ספטון, מס' רישום 14400 - בעיריית תל–אביב-יפו

שולמית כהן, מס' רישום 7279 - בעיריית חיפה

גיא צימרמן, מס' רישום 23436 - בעיריית תל–אביב-יפו.

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-142(

מאיר כהן  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

מינוי עובדת סוציאלית מחוזית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני ממנה את נוגה לוי2 לעובדת סוציאלית לפי 

החוק האמור, במחוז ירושלים.

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-142(

מאיר כהן  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

י"פ התשס"ב, עמ' 1706.  2

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים
לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

לייעול  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, 
המקומיות  הרשויות  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011 
המפורטות בטור ב', לפי העניין, ובהסכמת שר הפנים, הסמכתי 
ביום ח' באייר התשע"ד )8 במאי 2014(, את הפקחים העירונים 
נתונות  שיהיו  מסייעים  לפקחים  להלן  מפורטים  ששמותיהם 
להם הסמכויות לפי סעיף 13 לחוק, לשם סיוע למשטרת ישראל 

בפעולות למניעת אלימות.

טור ב'    טור א'

רמת גןסלי גחטן

עפולהעינת פרץ

רמלהאמסיס ג'רייס

רמלהאבי פז

רמלהאמיר אלימלך

רמלהליאור חבושה

רמלהאלברטו ישראל

רמלהפרב שלמה

רמלהאדגר שלמה

רמלהאיציק ירדאי

לודקובי הרוש

ח' באייר התשע"ד )8 במאי 2014(
)חמ 3-4343(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים                                       

ס"ח התשע"א, עמ' 1057; התשע"ג, עמ' 113.  1

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית תל–אביב-יפו
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
]נוסח חדש[, התשל"א-11971, קבעתי  שירותי הדת היהודיים 

                                       
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 825.  1
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שהמועצה הדתית תל–אביב-יפו תהיה בת אחד עשר חברים 
והרכבתי אותה כדלהלן:

שחר בקשי אברהם מנלה  

אלדד מזרחי מרדכי הרצל לוי  

סימה רוקח אוחיון יצחק מירון  

איתי גרנק אביעד עקיבא  

יום טוב כהן דורון לוי  

רחמים יום טוב

תוקף המינוי מיום י"א באייר התשע"ד )11 במאי 2014(.

י"א באייר התשע"ד )11 במאי 2014(
)חמ 3-140-ה1(

  נפתלי בנט
השר לשירותי דת                                        

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית ראש פינה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
]נוסח חדש[, התשל"א-11971, קבעתי  שירותי הדת היהודיים 
חברים  חמישה  בת  תהיה  פינה  ראש  הדתית  שהמועצה 

והרכבתי אותה כדלהלן:

יואב כרמלי אצם חסיד  

גבריאל בן שימול שמעון ביטון  

רות מייסטר

תוקף המינוי מיום י"א באייר התשע"ד )11 במאי 2014(.

י"א באייר התשע"ד )11 במאי 2014(
)חמ 3-140-ה1(

  נפתלי בנט
השר לשירותי דת                                        

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 825.  1

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

בא   2014 מאפריל  כללי,  תברואה:  מיתקני   -  0 חלק   1205 ת"י 
במקום המהדורה מדצמבר 2008;

ת"י 1205 חלק 1 - מיתקני תברואה: מערכת אספקת מים קרים 
ומים חמים, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מדצמבר 

;2008

ת"י 1205 חלק 2 - מיתקני תברואה: מערכת הנקזים, מאפריל 
2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 2007;

ת"י 1205 חלק 3 - מיתקני תברואה: קבועות שרברבות ואבזריהן, 
מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 2007;

4 - מיתקני תברואה: מערכת הביוב והתיעול,  1205 חלק  ת"י 
מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מינואר 2008;

                                      
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"א, עמ' 22.  1

מאפריל  בדיקה,  שיטות  תברואה:  מיתקני   -  6 חלק   1205 ת"י 
2014 בא במקום המהדורה ממאי 2010;

חום  להולכת  מערכות  תברואה:  מיתקני   -  7 חלק   1205 ת"י 
במים, מאפריל 2014 בא במקום ת"י 1205 חלק 8 מיוני 2009 

וגיליון התיקון ממרס 2012;

שפכים  לסילוק  מערכת  תברואה:  מיתקני   -  8 חלק   1205 ת"י 
ממאי   9 חלק   1205 ת"י  במקום  בא   2014 מאפריל  פרטית, 

;2010

לריצוף  קרמיקה  ואריחי  פסיפס  מערכת   -  2 חלק   1555 ת"י 
ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה, מאפריל 2014;

ת"י 1907 חלק 1 - רשתות בזק בחצרי לקוח: תשתיות תקשורת 
של מיתקנים רפואיים, מאפריל 2014;

בסרטוטים  סמלי  ייצוג   - נלווים  ותהליכים  ריתוך  ת"י 2553 - 
 1061 ת"י  2014 בא במקום  - מחברים מרותכים, מאפריל 

מיולי 1979;

ת"י 10536 חלק 1 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים 
אופיינים   - קרוב  צימוד  מצומדים  כרטיסים  מגע:  בלא 

פיזיים, מאפריל 2014 בא במקום ת"י 5259 מדצמבר 2001;

ת"י 10536 חלק 2 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים 
בלא מגע: מידות אזורי הצימוד ומיקומם, מאפריל 2014 בא 

במקום ת"י 5260 מנובמבר 2001;

ת"י 10536 חלק 3 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים 
בלא מגע: אותות אלקטרוניים ונוהלי שיצוב, מאפריל 2014 

בא במקום ת"י 5261 מנובמבר 2001;

ת"י 15693 חלק 1 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים 
בלא מגע - כרטיסי קרבה: מאפיינים פיזיקליים, מאפריל 

2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 2002;

ת"י 15693 חלק 2 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים 
בלא מגע - כרטיסי קרבה: מנשק שידור ואתחול, מאפריל 

2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 2002;

ת"י 15693 חלק 3 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים 
ומניעת  שידור  פרוטוקול  קרבה:  כרטיסי   - מגע  בלא 
התנגשויות, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 

;2002

קובץ   - אבטחה  טכניקות  המידע:  טכנולוגיית   -  27002 ת"י 
כללים לניהול אבטחת מידע, מאפריל 2014 בא במקום ת"י 

17799 מינואר 2007;

ת"י 62196 חלק 1 - תקעים, בתי תקע, מחברים לרכב והתקני 
מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות 

כלליות, מאפריל 2014;

ת"י 62196 חלק 2 - תקעים, בתי תקע, מחברים לרכב והתקני 
מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות 
מגע  ושפופרות  פינים  של  למידות  וחליפות  תאימות 

אבזרים בזרם חילופים, מאפריל 2014.

ל' בניסן התשע"ד )30 באפריל 2014(
)חמ 3-96-ה1(

  דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון  

התקנים הישראלי                                        
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בתוספת השנייה להודעה, האמור בסעיף 36 יסומן ")א(",   )3(
ואחריו יבוא:

יהיה  הזר  המפעיל  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  ")ב(    
ממספר  לגרוע  או  להוסיף  מסוים  מרוץ  לעניין  רשאי 
הזר  המפעיל  קבע  במרוץ.  המזכים  המדורגים  המקומות 
לידיעת המשתתפים  השינוי  את  המועצה  תביא  כאמור, 

בהודעה לציבור, קודם לביצוע ההימורים."

י' בניסן התשע"ד )10 באפריל 2014(
)חמ 3-4471(

  צחי פישביין
יושב ראש המועצה להסדר  

ההימורים בספורט                                        

הודעה בדבר תחילת פעולתה של מערכת ממוכנת
לפי תקנות הכניסה לישראל )סדרי הדין והמינהל בבית דין 

לעררים(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי תקנה 44)ב( לתקנות הכניסה לישראל 
)סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים(, התשע"ד-12014 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה כי מיום ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014( 
תחל בבית הדין פעולתה של מערכת ממוכנת בהתאם לתקנה 

33 לתקנות.
הודעה זו על תחילת פעולתה של המערכת הממוכנת לא 
תחול על הסיפה של תקנה 27)א()5( לתקנות ולפיכך עד להודעה 
יראו הגשת  לא  ברשומות,  הדין  בית  ראש  יפרסם  חדשה אשר 
ערר לבית הדין באמצעות מערכת ממוכנת כאילו הומצא הערר 
למשיב, והמצאה למשיב של כתב הערר תתבצע לפי הוראות 

תקנה 7 לתקנות בלבד.

כ"ט באייר התשע"ד )29 במאי 2014(
)חמ 3-4870(

יעל ורדי רוטשילד  
ראש בית הדין לעררים  

ק"ת התשע"ד, עמ' 1152.  1

הודעות 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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תא/2479, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5379, התשס"ה, עמ' 2011, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

תיקון  עופרת,  נטול  בנזין  מנועי:  לרכב  בנזין   -  2 חלק   90 ת"י 
טעות מאפריל 2014 למהדורה מנובמבר 2010;

ת"י 1661 - חומרי מילוי למשקים רגילים בין אריחים: דרישות, 
למהדורה   2014 מאפריל   1 מס'  תיקון  גיליון  וכינוי,  מיון 

מספטמבר 2010.

ל' בניסן התשע"ד )30 באפריל 2014(
)חמ 3-96-ה5(

  דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון  

התקנים הישראלי                                        
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

תיקון הודעה בדבר תכניות הימורים למרוצי סוסים
לפי חוק להסדר הימורים בספורט, התשכ"ז-1967

בספורט,  ההימורים  להסדר  לחוק  8ב)ד(  לסעיף  בהתאם 
להסדר  שהמועצה  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשכ"ז-11967 
ההימורים בספורט )להלן - המועצה( דיווחה לשרים ולוועדת 
הכספים של הכנסת, מודיעה המועצה כי שונו תכניות הימורים 
למרוצי סוסים וההודעה בדבר תכניות הימורים לסוסים2 )להלן 

- ההודעה( תתוקן כלהלן:

בסעיף 1 להודעה, בסופו יבוא:  )1(

לערוך  רשאי  יהיה  הזר  המפעיל  מיוחדים  במקרים  ")ג(    
הימורים על מירוצי סוסים המתקיימים בממלכה מאוחדת 
סוסים  מירוצי  ועל  השנייה,  התוספת  של  התכנית  לפי 
התוספת  של  התכנית  פי  על   - באירלנד  המתקיימים 
לידיעת  זה  את  הביאה  שהמועצה  ובלבד  הראשונה; 
בהודעה  כאמור  הימורים  לביצוע  קודם  המשתתפים 

בציבור כהגדרתה בתכניות.";

בתוספת הראשונה, להודעה -  )2(

האמור בסעיף 34 יסומן ")א(", ולאחריו יבוא: )א( 

")ב(  על אף האמור בסעיף קטן )א(, המפעיל הזר יהיה   
ממספר  לגרוע  או  להוסיף  מסוים  מרוץ  לעניין  רשאי 
המקומות המדורגים המזכים במרוץ. קבע המפעיל הזר 
כאמור, תביא המועצה את השינוי לידיעת המשתתפים 

בהודעה לציבור, קודם לביצוע ההימורים.";

האמור בסעיף 65 יסומן ")א(", ואחריו יבוא: )ב( 

הזר  המפעיל  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  "על  ")ב(   
לגרוע  או  להוסיף  מסוים  מרוץ  לעניין  רשאי  יהיה 
קבע  במרוץ.  המזכים  המדורגים  המקומות  ממספר 
השינוי  את  המועצה  תביא  כאמור,  הזר  המפעיל 
לידיעת המשתתפים בהודעה לציבור, קודם לביצוע 

ההימורים.";

 
ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשנ"ה, עמ' 130.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 2224.  2 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הר/2/1200, 
הפרסומים 6140, התשע"א, עמ' 244, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6729, התשע"ד, 
עמ' 2774, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הוד 

השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלק   ,6407 כגוש  המזוהה  השרון,  בהוד  קרקע  חטיבת   
מחלקה 61; הייעוד: שב"צ, שצ"פ, דרך ודרך משולבת.

ל' בניסן התשע"ד )30 באפריל 2014(
)חמ 3-4(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/1203, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,3185 עמ'  התשע"א,   ,6214
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6729, התשע"ד, 
עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2774  עמ' 

הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6411, ח"ח 4-1;   
הייעוד: שב"צ, שצ"פ ודרך.

ל' בניסן התשע"ד )30 באפריל 2014(
)חמ 3-4(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, גוש 6636 -  

חלקה
שטח רשום 

במ"ר
שטח להפקעה 
במ"ר )בקירוב(

24776890

24899293

2491,409100

2511,430105

2521,393100

2541,20694

2551,076103

2561,01397

ד' באייר התשע"ד )4 במאי 2014(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מכ/במ/333א, שהודעה 
התשמ"ו,   ,4392 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2348 עמ' 
מורדות הכרמל, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6746, התשע"ד, עמ' 3482, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

המועצה המקומית רכסים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,  כ–21,000  ששטחה  ברכסים,  קרקע  חטיבת   
התב"ע  לפי  )לשעבר   337 מס'  מחלקה  חלק   ,11145 כגוש 
כיום  ח"ח   ,10393 וגוש   )12  ,9 ישנות  ח"ח   ,11145  גוש 
מס' 21 )לשעבר לפי תב"ע גוש 10393, ח"ח 6(; מגרש מס' 

117 לפי תב"ע מכ/במ/333א; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

כ"ט בניסן התשע"ד )29 באפריל 2014(
)חמ 3-4(

מאלק עמרור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  חיפה
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 :'מס תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 ה /9821 חפ/

למגורים במתחם בנייה הגדלת זכויות ה שם התכנית:
 חניון התיאטרון.

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  חיפהבנייה לתכנון ול

 ה /5898 חפ/: 'מס
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / גב5011מק/ חפ/  שינוי
 / ד5898חפ/ מק/  שינוי
 878חפ/  שינוי
 / ב5898חפ/  שינוי
 95חפ/  שינוי
 5/ יב/ 5011חפ/ מק/  שינוי

 0/ יב/ 5011חפ/ מק/  כפיפות
 / תט5011חפ/ מק/  כפיפות
 / יב5011חפ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .18, 11, 11, 15, 88רחוב: פבזנר  ,חיפה יישוב:

, והשטחים 11-18-ו 88-11הדר הכרמל, רח' פבזנר 
 הסמוכים לתיאטרון העירוני וגן בנימין.

 

 גושים וחלקות:
, 598 ,599, 595, 518, 559חלקי חלקות:  51995גוש: 
811 ,819 ,111. 

 .97חלקות במלואן:  51998גוש: 
 .581, 99חלקי חלקות:  51998גוש: 
 .585, 515, 99, 11 - 18, 5חלקי חלקות:  51991גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הגדלת זכויות בנייה וגובה הבניין, שינוי קווי בנין והוראות  -

בנייה, וקביעת זכות מעבר לציבור לצמיתות לגישה לחניון 
 המיועד למגורים ג' מיוחד. 8115התיאטרון במגרש 

לצורך הסדרת  קרקע משצ"פ לאב"צייעוד שינוי  -
 .8111המבנה הקיים במגרש 

 .8111שינוי קווי בנין והוראות בנייה במגרש  -
 שינוי בגבולות התחתיים של חניון התיאטרון. -

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיל מעונכ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבני יןימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 טלפון:  11181פה חי 51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 10-9911011

חיפה  טלפון:  1חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול
10-9119917 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה כנון וההת
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 :'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 ה /9911 חפ/
 חוף הכרמל -פז  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 – והבניה, התשכ"ה

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
: 'מס תכנית מפורטתמופקדת  חיפהבנייה לתכנון ול

 ה /5588 חפ/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ יב/ 5011חפ/ מק/  שינוי
 / תט5011/ מק/ חפ שינוי
 18חפ/  שינוי
 / יב5011חפ/  שינוי
 5588חפ/  שינוי

 5811חפ/  כפיפות
 / שש5011חפ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת נוה דוד, 111א,  111חיפה רחוב: שד ההגנה  ישוב:י
 

 גושים וחלקות:
 .59 - 7חלקות במלואן:  51705גוש: 
 .11, 1חלקות: חלקי  51705גוש: 

 

 :מטרת התכנית
תוספת שטחי מסחר במתחם קיים הכולל תחנת תדלוק  

 ומבנה מסחרי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח לתחנת תדלוק ומגורים ייעוד שינוי  -

לאזור משולב מסחר ותחבורה שיכלול שטחי מסחר 
 ותחנת תדלוק.

 קביעת הוראות וזכויות בנייה. -
 וחניה. קביעת הסדרי תנועה -
לדרך ומתמ"א  1קביעת קווי בניין תוך הקלה מתמ"א  -

 ממסילת הברזל. 81
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
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ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 ון: טלפ 11181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 10-9911011
חיפה  טלפון:  1חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול

10-9119917 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 :'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 ב /9911 חפ/
שינוי מיקום דרכי הגישה המערביות שם התכנית: 

 למק"ח )גרנד קניון(.
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 ב /5180 חפ/ :'מס מקומית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א197חפ/  שינוי
 / ד888חפ/  שינוי
 888חפ/  שינוי
 / ג5199חפ/  שינוי
 5011חפ/  שינוי
 5199חפ/  שינוי
 / א5180חפ/  שינוי

 / א5871חפ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חיפה. יישוב: י

 באגן בואדי רושמיה מצפון ומדרום לדרך שמחה גולן.
 

 גושים וחלקות:
 .81חלקי חלקות:  51888גוש: 
 .51, 51חלקי חלקות:  55581גוש: 
 .815, 8חלקי חלקות:  55581גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
לשנות מיקום דרכי הגישה המערביות לפרוייקט מק"ח  -

במטרה להתאימן לתכנון המפורט של רשת דרכי 
 הגישה למנהרות הכרמל.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשסא, 0808ובילקוט הפרסומים  51/55/8111

 .51/58/8111, בתאריך 911עמוד 
 

דה המחוזית הוע משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 10-9911011טלפון: , 11181
טלפון:  ,חיפה 1בנייה חיפה, ביאליק מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 10-9119917

 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע
 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 :'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

7701790-071 
הסדרת בנייה קיימת  -יז'  9909חפ/ שם התכנית: 

 , חיפה 41ברח' דניה 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  1178111-110: 'מס מקומית

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ה888חפ/  שינוי
 5511חפ/  שינוי

 / תט5011חפ/ מק/  כפיפות
 / ד888 חפ/ כפיפות
 0/ יב/ 5011חפ/ מק/  כפיפות
 / יב5011חפ/  כפיפות
 / פמ5011חפ/ מק/  כפיפות
 / ב5511חפ/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 8/ 19תמא/  כפיפות
 8/ י/ 888חפ/ מק/  כפיפות
 19תמא/  כפיפות
 5/ י/ 888חפ/  כפיפות
 / י888חפ/  כפיפות
 / גב5011חפ/ מק/  כפיפות
 / א5/ 19תמא/  כפיפות
 5/ יב/ 5011חפ/ מק/  כפיפות
 1/ 19תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
. החלקה 90חיפה שכונת דניה, רחוב דניה מס'  ישוב: י

 נמצאת בין רחובות דניה ואיטליה.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .515חלקות במלואן:  58891גוש: 
 .598חלקי חלקות:  58891גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
על מנת  90שינוי זכויות והוראות בנייה ברחוב דניה 
 לאפשר הסדרת  שימוש בקומת העמודים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .91% -ל 01%-העיקרי מבנייה א. הגדלת אחוז ה

רחוב איטליה לפי קונטור  ב. שינוי בקוו בניין קדמי לכיוון
 הבניין.

מקורה במרווח הקדמי  ג. מתן הוראות כדי לאפשר חניה
 לכיוון רחוב איטליה.
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9978ובילקוט הפרסומים  81/51/8151

 .80/51/8151, בתאריך 770
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 10-9911011טלפון: , 11181
טלפון:  ,חיפה 1בנייה חיפה, ביאליק מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 10-9119917
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  זבולון
 תכנית מפורטת ברמה מפורטת אישורהודעה בדבר 

 9 ו/ /99 זב/ :'מס
 קיבוץ אושה שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 5 ו/ /55 זב/: 'מס מפורטת ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א55זב/  שינוי
 / ב55זב/  שינוי
 18זב/  שינוי
 / ה55זב/  שינוי

 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 85משח/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אושה.קיבוץ  יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .59, 51 - 58, 51 - 9, 1חלקות במלואן:  51155גוש: 
 .85 - 58, 55, 1 - 0, 8חלקי חלקות:  51155גוש: 
 .80 - 81, 9 - 1חלקי חלקות:  51150גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
ל יוצא לשינויים באורחות א. רה תכנון שטח הישוב כפוע

 החיים.
ב. הסדרת והרחבת שטח המגורים, שטחי ציבור 

 עודי קרקע בהתאם.יותעסוקה וקביעת י
 ג. תכנון מערכת הדרכים והחניות.

 ד. לאפשר את חלוקת אזור המגורים למגרשים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע קיימים לשימושים שונים כולל ישינוי י -

 עודי קרקע.יתוספת י

קביעת התכליות המותרות בכל אחד מיעודי הקרקע  -
 ופירוטן.

 קביעת הוראות בנייה. -
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9085ובילקוט הפרסומים  58/51/8158

 .15/55/8158, בתאריך 985
 

הועדה המחוזית  משרדינמצאת בהתכנית האמורה 
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי10-9911011טלפון: , 11181
 11111זבולון, כפר המכבי בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 10-9079511טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של אינטרנטה
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חוף הכרמל
 יג /9 חכ/ :'מס תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 חוף הבוניםשם התכנית: 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 יג /5 חכ/: 'מס מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 81משח/  שינוי

 9תמא/  כפיפות
 51/ 81תתל/  כפיפות
 / א90חכ/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 הבונים.יישוב: 

 ממערב למושב הבונים( -חוף הבונים )אזור חוף הים 
 

 גושים וחלקות:
 .50, 58 - 8, 7 - 1חלקות במלואן:  51899גוש: 
 .51, 51, 9חלקי חלקות:  51899גוש: 
 .90, 77, 01, 01 - 18חלקי חלקות:  51871גוש: 
 .98חלקי חלקות:  51889גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
א. תכנון כולל לרצועת חוף הים, רכסי הכורכר והשטח 
החקלאי, תוך איזון בין הצורך להגנה ושימור משאבי 
הטבע והנוף הרגישים במקום לבין מתן מענה לצרכי 
הציבור לרחצה ושהייה בחוף הים, פעילויות סיור וטיול, 

 פנאי ונופש.
עת שימושים עודי הקרקע תוך קבייב. ארגון והגדרה של י

הסדרת שימושי הקרקע  אפשריים ברמת פיתוח מוגבלת.
ביחד עם מוקדי  המאפשרים פיתוח חוף רחצה כפרי
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ותשתיות נלוות, בהתאמה לתנאים ולמגבלות  שירותים
 האקולוגיות והנופיות בחוף.

ג. הסדרת דרך גישה ומוקדי חניה לצרכי המבקרים בחוף 
בהתאמה לכושר הרחצה ושמורת הטבע חוף הבונים, 

 הנשיאה של פעילות מבקרים ותנועת כלי רכב במקום.
 ד. קביעת הוראות והנחיות בתחום הבינוי והעיצוב.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
של חוף רחצה כפרי, שמורת ייעוד הגדרת שטחים ל -

 טבע, חניון לשהיית לילה, מוקדי שירותים ומוקדי תפעול.
הציבור, הגדרת שטחים פתוחים לתועלת כלל  -

 בהתאמה לסביבה החופית הייחודית.
שיפור הנגישות ע"י פיתוח מערך דרכים ומגרשי חניה,  -

תוך מתן דגש לפיתוח פיזי ונופי שהנו בהתאמה 
 לייחודיות ולמגבלות המקום.

קביעת הנחיות מחייבות לבינוי ולעיצוב מבנים  -
 ומתקנים, כולל דרכים ומגרשי חניה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית
, התשעא, 9889ובילקוט הפרסומים  18/18/8155

 .89/18/8155, בתאריך 9770עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי10-9911011טלפון: , 11181
 11991עין כרמל  חוף הכרמל,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 10-9519851טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חוף הכרמל
 :'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 א ח/ /984 חכ/
 תחנת משנה )תחמ"ש( עתליתשם התכנית: 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 א ח/ /589 חכ/: 'מס מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 80משח/  שינוי
 / ה589חכ/  שינוי
 111ג/  שינוי
 0משח/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ניר עציון, בית אורן ועתלית

 , ממערב למט"ש ניר עציון785דרומית לדרך 
 

 גושים וחלקות:
 .9, 0חלקי חלקות:  51188גוש: 
 .11במלואן: חלקות  51111גוש: 
 .11, 9, 9חלקי חלקות:  51111גוש: 

, 11, 01 - 10, 55, 7 - 5חלקי חלקות:  51115גוש: 
91 ,90 ,97 - 99 ,75. 

 .51חלקי חלקות:  51971גוש: 
 .05, 18חלקי חלקות:  51985גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
שטח לתחנת משנה פתוחה של חברת החשמל, ייעוד 

 חשמל.הסדרת דרך הגישה ותוואי קווי 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי לשטח עבור תחנת משנה ייעוד שינוי  -

 פתוחה ודרך גישה.
 קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית. -
 בשטח התכנית.בנייה פירוט זכויות ומגבלות ה -
 מתן הנחיות סביבתיות. -
ביטול דרך מאושרת קיימת ומתן גישה בדרך של זיקת  -

 הנאה.
 שטח ומתן הנחיות למעבר קווי חשמל.הקצאת  -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  19/51/8151

 .17/51/8151, בתאריך 157
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי10-9911011טלפון: , 11181
 11991חוף הכרמל, עין כרמל בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 10-9519851טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה- אלונה
 021 מ/ :'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 שינויים בתכנון -מושב מאור  שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
מופקדת  17901ד.נ חפר -שה אלונהבנייה לתכנון ול

 190 מ/: 'מס תכנית מפורטת
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 581מ/  שינוי
 10מ/ מק/  שינוי
 / א/ במ581מ/  שינוי

 9תממ/  כפיפות
 101מ/  כפיפות
 85מ/ מק/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 00מ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מאור.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .01 - 10חלקי חלקות:  9797גוש: 
 .95חלקי חלקות:  9771גוש: 
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 .0 - 1חלקי חלקות:  9787גוש: 
 .59 - 51, 51 - 58חלקות במלואן:  9789גוש: 
 .81 - 59, 57, 50, 0חלקי חלקות:  9789גוש: 
 .9, 5חלקי חלקות:  9788גוש: 
 .5חלקות במלואן:  9911גוש: 
 .1חלקות: חלקי  9911גוש: 
 .05 - 0, 8חלקות במלואן:  9915גוש: 
 .08, 1חלקי חלקות:  9915גוש: 
 .78 - 8חלקות במלואן:  8178גוש: 
 .81 - 8חלקות במלואן:  8818גוש: 
 .75, 98 - 8חלקות במלואן:  8811גוש: 
 .71חלקי חלקות:  8811גוש: 

 

 :מטרת התכנית
א. שינוי מיקום יח"ד המהוות חלק מההרחבה 
הקהילתית של המושב, תוך שמירה על מאזן מספר 

 יח"ד במושב.
קלאית חב. החלת "הנחיות מיוחדות" בנושא פעילות לא 

 )פל"ח( על חלק מהשטח החקלאי בחלקות הנחלה.
ג. תכנון מחדש של אזור מרכז ההרחבה הצפונית תוך 
ביטול אזור מגורים מיוחד והקצאת שטח למבני ציבור 

 שכונתיים.
כויות בנייה במגרשי ההרחבה הקהילתית ד. הגדלת ז
 של המושב.

ה. תכנון מחדש של אזור הכניסה לישוב במשולב עם 
 מתחם לתחנת תדלוק ועם שצ"פ בסמיכות לאזור זה.

ו. מתן מעמד סטאטוטורי לבית עלמין הקיים בפועל 
 בצפון מזרח הישוב.

 195ז. הסדרת נחל מאור בקטע שבין דרך אזורית מס' 
 בישוב מאור. 8לדרך מס' 

, ומתן הקלות 195ח. הרחבת זכות דרך אזורית מס' 
 בקו בניין מדרך זו, בתחום המושב.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע לאזורי מגורים שונים, לקרקע חקלאית ייעוד שינוי  -

ומוסדות ציבור,  עם הנחיות מיוחדות, לאזור מבנים
לשטחים ציבוריים פתוחים, לשטח לבית עלמין, לשטח 

 לנחל, לשטח לתחנת  תדלוק, לחניון ולדרכים לסוגיהם.
 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל  -
במגרשי ההרחבה  -שינוי זכויות בנייה באזורי מגורים  -

 הקהילתית במושב.
 קביעת הנחיות אדריכליות. -
, מצפון לנחל 195הקלה בקו בניין מדרך אזורית מס'  -

 מ'. 71 -מ' ל 91 -מאור מ
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 11181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
 ו. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 10-9911011

, 17901ד.נ חפר -מנשה אלונהבנייה מקומית לתכנון ול
 10-9577117טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה- אלונה
 תכנית מפורטת ברמה מפורטת אישורהודעה בדבר 

 א /009 מ/ :'מס
 מחצבת ורדשם התכנית: 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –התשכ"ה והבניה, 

 א /171 מ/: 'מס מפורטת ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 111מ/  שינוי
 / א998ג/  שינוי
 998ג/  שינוי
 011ג/  שינוי

 11תמא/  כפיפות
 580מ/  כפיפות
 198מ/  כפיפות
 50תמא/  כפיפות
 88תמא/  כפיפות
 59/ 81תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מחצבת ורד ואדי עארה

 

 גושים וחלקות:
 .8, 9חלקי חלקות:  9718גוש: 
 .19חלקות במלואן:  58591גוש: 
 .17 ,19, 10 ,11, 10חלקי חלקות:  58591גוש: 
 .9 - 1, 5חלקי חלקות:  58595גוש: 
 .80חלקי חלקות:  58598גוש: 
 .8חלקות במלואן:  58591גוש: 
 .1, 5חלקי חלקות:  58591גוש: 
 .81, 81 - 58, 57 ,59חלקי חלקות:  58819גוש: 
 .18, 50, 58 ,55, 8, 7 ,9, 0 5 חלקי חלקות: 81191גוש: 
 .7חלקות במלואן:  81199גוש: 
 .9 - 0, 8 ,5חלקי חלקות:  81199גוש: 
, 57 ,59, 51, 9, 0, 8 ,5חלקי חלקות:  81197גוש: 

89, 88. 
 

 ת התכנית:מטר
הגדרת שטחי חציבה, תעשיה, מתקנים, אחסנה, 

 שטחים פתוחים ושטחי יערות באזור מחצבת ורד. 
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גריעת שטחי חציבה מאושרים לצורך התאמה לתנאים 
והוספת שטחי חציבה מצפון  88 הסביבתיים ולתמ"א

 למחצבה הקיימת.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטח כרייה וחציבה לשטח יער ולשטח פרטי ייעוד שינוי  -

 פתוח.
שטח כרייה וחציבה לשטח מתקנים הנדסיים, ייעוד שינוי  -

 שטח תעשייה ושטח אחסנה פתוחה.
 שטח חקלאי ושטח יער לשטח כרייה וחציבה.ייעוד שינוי  -
שטח חקלאי לשטח תעשיה ולשטח כרייה ייעוד שינוי  -

 וחציבה.
 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל  -
 קביעת הוראות לבינוי. -
קביעת פתרון ושלביות להסדרת פני השטח ושיקום  -

 נופי במהלך החציבה ובתומה.
 קביעת הנחיות סביבתיות. -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  18/19/8151

 .59/18/8151, בתאריך 589
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ו.מקומית  :וכן במשרדי. 10-9911011טלפון: , 11181
, טלפון: 17901חפר ד.נ -מנשה אלונהבנייה לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 10-9577117
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה- אלונה
 א /010 מ/ :'מס תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 להבות חביבהקיבוץ שם התכנית: 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /181 מ/: 'מס מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 58משח/  שינוי
 71מ/  שינוי
 519מ/  שינוי

 5/ 511מ/  כפיפות
 5811ג/ ד/  כפיפות
 100מ/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 להבות חביבה   . יישוב: 

 סמוך לצומת מגל
 

 
 

 גושים וחלקות:
 .51חלקי חלקות:  9859גוש: 
 .51, 51, 7 - 1חלקות במלואן:  9858גוש: 
 .58 ,59, 59 - 50, 55, 8 ,9חלקי חלקות:  9858גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
עריכת תכנית עדכנית לקיבוץ להבות חביבה המאפשרת 

יח"ד, תכנון מערכת דרכים חדשה,  117 -הרחבה ל
קביעת מערכת שטחים פתוחים ואזור למוסדות ציבור 

 ומתן הנחיות לשימור, אתרים ומתחמים.
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 ממבני משק לאזור מגורים בקיבוץ.ייעוד א. שינוי 

 עודי הקרקע בשטח ה"מחנה".יב. ארגון מחדש של י
 תוספת שטח למגורי חברים ומבני ציבור. -    
 הגדרת שטח למבני משק. -    
 הגדרת שטח לתעסוקה. -    
 הגדרת שטח למוסדות ציבור. -    
 ך וקהילה.הגדרת שטח למבני ציבור, חינו -    
 הגדרת שטחים פתוחים ציבוריים ופרטיים. -    
שינוי מערך ופריסת דרכים בשטח המחנה ובשטחים  -    

 היעודים שנוספו.
 ג. קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושרותים.

ד. קביעת זכויות ומגבלות בנייה והנחיות לבינוי ופיתוח, על 
 ז' לחוק. 501סעיף  מנת לאפשר הוצאת היתרי בנייה עפ"י

 ה. מתן הנחיות לשימור אתרים ומתחמים.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9908ובילקוט הפרסומים  18/19/8151

 .88/19/8151, בתאריך 7789
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51 מחוז חיפה, שד הפלי"םבנייה לתכנון ול

ו.מקומית  :וכן במשרדי. 10-9911011טלפון: , 11181
, טלפון: 17901ד.נ חפר -מנשה אלונהבנייה לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 10-9577117
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

  7704000-090:'מס
  -מול היקב  -מגרש מסחרי ג  שם התכנית:

 זכרון יעקב
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  שומרוןבנייה לתכנון ול

  1179717-111: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב088מק/ ש/  שינוי
 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 זכרון יעקב   . יישוב: 

 X: 196473קואורדינטה 
 Y: 719384קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51חלקי חלקות: , מוסדר, 55117גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הקמת גן ילדים פרטי. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוספת שימוש גן ילדים פרטי.

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

רת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 טלפון:  11181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 10-9911011

זכרון  10סדים ישומרון, המיבנייה מקומית לתכנון ול
 .10-9111188טלפון:  11811יעקב 

 

תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 יוסף משלב
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז חיפה 
 
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מגדל העמק
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 87008 ג/ :'מס מפורטת
הגדרת זכויות בנייה למבני ציבור,  שם התכנית:

 מגדל העמק
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 81778 ג/: 'מס ברמה מפורטתמקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית 'מס סוג היחס

 591ג/ במ/  שינוי
 5/ 51/ 59 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 818מגדל העמק רחוב: קרן היסוד  יישוב: י
 

 גושים וחלקות:
 .811 - 818חלקות במלואן:  57000גוש: 
 .819, 81חלקי חלקות:  57000גוש: 

 X: 223300קואורדינטה 
 Y: 730950קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
"בי"ס  -"הגדרת הוראות זכויות בנייה למבני ציבור 

 מגדל העמק -גיורא יספטל" " 
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
. הגדרת זכויות בנייה ושימושים לשטח המבנים 5

 ומוסדות ציבור המשמש את בי"ס גיורא יוספטל.
. קביעת מיקום לבניית מבנה לצרכי דת במתחם 8

 וזכויות בנייה למגרש זה.
 . קביעת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם.1
 . קביעת הוראות למתן היתר בנייה.0

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9989ובילקוט הפרסומים  88/55/8151

 .58/55/8151, בתאריך 5118
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  88מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

ועדה  :. וכן במשרדי10-9119111טלפון:  5711111
מגדל העמק טלפון:  מגדל העמק,בנייה מית לתכנון ולקומ

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 19-9117751
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
 89012 /ג:'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 מעונה - 40 'קרקע במגרש מסייעוד שינוי  שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת  ד.נ מעלה הגליל-מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 85109 ג/: 'מס תכנית מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכנית 'מס סוג היחס

 8811ג/  שינוי
 1891ג/  שינוי

 8/ 8תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
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 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 מעונה   . יישוב: 

 X: 224950קואורדינטה 
 Y: 768650קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות:  59171גוש: 
 .91, 19 - 17, 11 - 11, 81חלקי חלקות:  59170גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הוספת שימושים המבוססים על פעילות חקלאית 

 ושימושים תומכים לחקלאים פעילים.
 

 רי הוראות התכנית:עיק
 קרקע:ייעוד שינוי 

 מאזור מגורים למבני משק.
 מאזור למבני משק משפחתיים למבני משק וקרקע חקלאית.

 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל 
 קביעת הוראות בנייה.

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה המחוזית לתכנון ולהועדה  תונים, למשרדייבע

 5711111נצרת עילית  88מחוז הצפון, מעלה יצחק 
העתק ההתנגדות יומצא . 10-9119111טלפון: 
ד.נ -ה הגלילמעלבנייה ועדה מקומית לתכנון ול למשרדי

 10-8878918טלפון:  ,מעלה הגליל, מעונה
 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
 :'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 91100 ג/
קביעת שימושים והוראות בנייה לקרקע  התכנית:שם 

 חקלאית עם הנחיות מיוחדות צוריאל
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58871 ג/: 'מס מקומית

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 התכנית 'מס סוג היחס

 9101ג/  שינוי
 0819ג/  שינוי

 התכנית 'מס סוג היחס
 51889ג/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 8/ 8 תממ/ כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 011ג/  כפיפות
 8508ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צוריאל   . שוב: יי
 

 גושים וחלקות:
 .59, 9חלקי חלקות:  58815גוש: 
 .8, 7 - 1חלקי חלקות:  58819גוש: 

 X: 230000קואורדינטה 
 Y: 767600קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
לשטח מבני משק, המאפשר הקמתה קרקע ייעוד שינוי 

 של חוות לולים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקרקע:ייעוד מתן 

 

 מאזור חקלאי 
( למבני משק, קרקע חקלאית עם 0819)לפי תכנית ג/ 

 טיפול נופי ודרך משולבת
 הקרקעייעוד קביעת השימושים ב

 קביעת הוראות וזכויות בנייה
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9715ובילקוט הפרסומים  80/15/8150

 .11/18/8150, בתאריך 1901
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת  88מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

 :וכן במשרדי. 10-9119111טלפון:  5711111עילית 
ד.נ מעלה -ה הגלילמעלבנייה ועדה מקומית לתכנון ול

ין יוכל המעונ, 10-8878918טלפון:  ,הגליל, מעונה
ות שהמשרדים האמורים רשאי לעיין בה בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתרפתוחים לקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק הירדן
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 91470 ג/ :'מס מפורטת
 קיבוץ מסדה שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58917 ג/: 'מס מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 התכנית 'מס סוג היחס

 5181ג/  שינוי
 5180ג/  שינוי
 59518ג/  שינוי
 51998ג/  שינוי

 11תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות

 51תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מסדה   . שוב: יי

 

 גושים וחלקות:
 .58, 51, 9 - 7, 0חלקי חלקות:  51718גוש: 
 .18, 51, 8חלקי חלקות:  51717גוש: 
 .81 - 81, 50 - 1חלקות במלואן:  51755גוש: 
 .58, 57, 0חלקי חלקות:  51755גוש: 
 .0 - 8חלקי חלקות:  51758גוש: 

 X: 256410קואורדינטה 
 Y: 732100קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תכנון מחדש של שטח הקיבוץ.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע יעודי קרקע קיימים ושינוי יי. הסדרת י5

 קיימים לשימושים שונים כמופיע בתשריט התכנית.
עודי הקרקע והשימושים המותרים בכל י. הסדרת י8

 אחד מהם.
 . קביעת גבולות מגרשים למגורים.1
 והחניות.. הסדרת מערכת הדרכים, השבילים 0
 קרקע.ייעוד . קביעת ופירוט התכליות המותרות לכל 1
 . קביעת הוראות בנייה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9755ובילקוט הפרסומים  88/55/8151

 .51/58/8151, בתאריך 8151
 

עדה המחוזית הו משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת  88מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

 :וכן במשרדי. 10-9119111טלפון:  5711111עילית 
 עמק הירדן, טלפון: בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 10-9717919
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  מרום הגליל, הגליל העליון

תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 87188 ג/ :'מס מפורטת

 הרפורמה בלולים, דובב שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת  מרום הגליל, הגליל העליוןבנייה לתכנון ול

 81088 ג/: 'מס תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 תכניות הבאות:ל תהמתייחס
 התכנית 'מס סוג היחס

 51105ג/  שינוי
 0881ג/  שינוי
 9101ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 88תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דוב"ב   . יישוב: 

 X: 238625קואורדינטה 
 Y: 773250קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
 .8חלקי חלקות:  50811גוש: 
 .59חלקות במלואן:  50810גוש: 
 .57 - 51, 55 - 5חלקי חלקות:  50810גוש: 
 .8 - 5חלקות במלואן:  50811גוש: 
 .5חלקי חלקות:  50819גוש: 
 .1 - 8חלקי חלקות:  50817גוש: 
 .1 - 1חלקי חלקות:  50819גוש: 
 .08חלקי חלקות:  50818גוש: 
 .58 - 5חלקות במלואן:  50810גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה 

 ליישם את עקרונות הרפורמה בענף ההטלה שתאפשר:
 

מטילות, תוך קביעת  א. בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס
הוראות בהתייחס לשימושים קרקע רגישים, שמירת 

 המרחב הפתוח, לשיפור התנאים הסביבתיים בישוב
 ב. פירוק מבוקר של לולים ישנים, על מטרדיהם.

ג. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה / 
 פקיעת תוקפה

ד. קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית, ומתן 
 ות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה.אפשר

 91-מ 988קבלת הקלות בקו בניין של דרך ראשית מס' 
 81-ל 818מ' מהציר לבינוי בתא שטח  11-מ' מהציר ל

מ' מהציר להתחברות המוצעת של דרך הגישה לישוב, 
 89-ו 818מ' לזכות המעבר לתא שטח  98-מ' ול 08-ל

 818 -811מ' הציר לזכות המעבר לתאי שטח 
 

 קרי הוראות התכנית:עי
 קרקע כדלקמן:ייעוד א. קביעת 

. לשטחים למבני משק, בהם תותר הקמת לולי הטלה, 5
 על מתקניהם.

 . לקרקע חקלאית. 8
 . ולדרך.1
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 ב. חלוקת תחום התכנית לתאי שטח. 
מושים יג. קביעת זכויות והוראות בנייה, והתכליות והש

 המותרים בכל תא שטח. 
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי 

 הטלה בכל תא שטח, תשתיות הנדסיות ודרכים. 
 ה. קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התככנית. 

ו. קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח, כולל תשתיות 
 הנדסיות, דרכים, ביוב, ניקוז וכיוצ"ב.

 קיימים.  -ישנים ז. קביעת הוראות להריסה ופינוי לולים 
 ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית. 

 ט. קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 5711111נצרת עילית  88מחוז הצפון, מעלה יצחק 
העתק ההתנגדות יומצא . 10-9119111טלפון: 
מרום הגליל, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול למשרדי
ועדה מקומית , 10-9858919טלפון:  51851מירון 

טלפון:  58511הגליל העליון, ראש פינה בנייה לתכנון ול
10-9959171 

 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מרום הגליל
 98718 ג/: 'מס תכנית מפורטת דחייתהודעה בדבר 

 אתר קבר הרשב"י מירוןשם התכנית: 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטתבדבר דחיית ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
פורסמה שהודעה על דבר הפקדתה  58188 ג/: 'מס

ובילקוט הפרסומים  85/17/8118בעיתונים בתאריך 
 .10/19/8118, בתאריך 1089, התשסב, עמוד 1188

 

 לתכניות הבאות:חסת יהמתי
 התכנית 'מס סוג היחס

 0198ג/  שינוי
 8081ג/  שינוי
 7171ג/  שינוי
 011ג/  שינוי

 8תמ''מ  כפיפות
 15תמ''א  כפיפות

 1תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מירון. יישוב: י
 

 גושים וחלקות:
 .88, 81, 50, 1חלקי חלקות:  51991גוש: 
 .78, 71, 18, 88, 57, 50חלקות במלואן:  51999גוש: 
, 18 -89, 85, 59, 59 ,51חלקי חלקות:  51999גוש: 

11 ,01, 05 ,07 ,15 ,11 ,19 ,91, 95 ,91 ,99, 97 ,
77 ,95 ,91 ,90 ,99 ,81 ,81 ,80. 

 

 ת התכנית:מטר
תכנון מחדש ומיצוב אתר קבר הרשב''י וסביבותיו )לא 

לשוות לו צביון התואם את כולל הקבר עצמו( במגמה 
, המבקרים ולהסדיר הפעילות במקום 'מעמדו ואת מס

 הגישה והשירותים לקהל הרחב  ברגל וברכב.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -כדלקמן:ייעוד א. שינוי 

מאזור חקלאי לאזור מגורים א', שטח ייעוד . שינוי 5
 פרטי פתוח, שביל, מתקנים הנדסיים ודרך. 

 משטח לבנייני ציבור וחניה.ייעוד . שינוי 8
יה לחניון אוטובוסים ושטח ימשטח לתעשייעוד . שינוי 1

 ציבורי פתוח. 
מסחר ואכסון  משטח תעשיה לשטחייעוד . שינוי 0

 ולשטח ציבורי פתוח.
מדרך לשטח לבנייני ציבור, מבנה לשימור ייעוד . שינוי 1

 ולדרך להולכי רגל. 
זרח לקבר ב. הרחבת אתר בית הקברות היהודי ממ

 הרשב"י.
ל מבני ציבור לישיבת "חסד  ג.  הגדלת השטח המיועד

 " עפ"י המצב הקיים בשטח. אברהם
 ד. הקצאת מגרש מנהלת האתר. 

ה. הסדרת אתר בנין המשטרה הבריטית לשעבר 
 וסימונו כבנין לשימור. 

 ו. סימון אדמות ההקדש כשטח פרטי פתוח. 
יסטורית של בקרים ותצוגה המ ז. הקצאת מגרש למרכז

 המקום.
ותכליות  ח. הגדרות זכויות ומגבלות בנייה, שימושים

 קרית הרשב"י. ייעוד ב
  -ט. הסדרת תנועת הולכי רגל וכלי רכב כדלקמן:

 . שינוי תוואי דרכים קיימות, הרחבת דרכים וביטול דרכים. 5
 רת דרך הגישה לאתר.דס. ה8
 . קביעת מגרשי החניה לציבור. 1
 . הסדרת גישה למגרש למלונאות. 0
 . הסדרת מעברים להולכי הרגל המבקרים באתר..1

-' ל-זור מגורים א' ובי. הקטנת גודל מגרש מינימלי בא
 מ"ר.  111

 יא. קביעת מבנים להריסה. 
 511 -צפת מ-כביש עכו - 999יב. הקטנת קו בנין לכביש 

  -כדלקמן:
נין לשימור במ', שטח בנייני ציבור ) 81 לחניה     

 .מ'. 57.1 -( 111במגרש 
, למבנים קיימים 0198למגורים א' המאושרים לפי ג/      

 מ' מציר הדרך.  57.1בלבד 
יג. מתן הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית/תשריט 

 עתידית הנגזרת מתוכנית זו.
 יד. קביעת הוראות בנייה באזורים השונים.
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הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
נצרת  88מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

 :וכן במשרדי 10-9119111טלפון:  5711111עילית 
מרום הגליל, מירון בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין , 10-9858919טלפון:  51851
ות שהמשרדים האמורים פתוחים בתכנית, בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתר וכן, לקהל
www.pnim.gov.il. 

 

 אלכס שפול, אדריכל מ"מ
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז צפון 
 
 

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
 צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות
השיתופיות, מינוי מפרק והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודה:

שם האגודה: מיתם - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-002882-9.

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי 
אקריש,  קרנית  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ,2 ויצמן  רח'  ושות',  מאיר  ליפא  ממשרד   ,52680535 ת"ז 

תל–אביב-יפו 64239, טל' 03-6070693, פקס' 03-6070675.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
להגיש את  תביעה מהאגודה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

לפקודה, רשאי חבר אגודה  ו–51   )2(46 בהתאם לסעיפים 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

א' באדר ב' התשע"ד )3 במרס 2014(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

עשירון החזקות בע"מ
)ח"פ 51-364025-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מיתר  במשרד   ,11.00 בשעה   ,6.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ליקוורניק גבע לשם טל, עורכי דין, דרך אבא הלל סילבר 16, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,5250608 גן  רמת 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי ברייער, מפרק

ג'ימיני מערכות כושר בע"מ
)ח"פ 51-372122-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה   ,7.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מנשה לוי, רו"ח, מפרק

תומר נוי בע"מ
)ח"פ 51-263728-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.7.2014, בשעה 10.00, במזכירות קיבוץ חפצי-בה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
עלי שטרן, מפרק

וידרה בע"מ
)ח"פ 51-338311-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' תל-חי  18.00, אצל המפרק,  8.7.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
95/3, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי חלפין, מפרק

דרמה - אור בע"מ
)ח"פ 51-350217-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רוסק,  שמואל  רו"ח  אצל   ,11.30 בשעה   ,8.7.2014 ביום  תתכנס 
סופי של  דוח  63415, לשם הגשת  4, תל אביב  סמולנסקין  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
ניבה לרמן, מפרקת
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טלרד החזקות בע"מ
)ח"פ 51-189354-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תעשיות  כור  במשרדי   ,16.30 בשעה   ,14.7.2014 ביום  תתכנס 
בע"מ, מגדל משולש, קומה 44, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
צבי פישר, עו"ד, מפרק

שנגא בע"מ
)ח"פ 51-383513-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,14.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ההסתדרות 10, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדו בצלאל לאופר, מפרק

אי.אם.אס. ספקטוגרפיה אלקטרומגנטית בע"מ
)ח"פ 51-330345-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2014, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' 
גבעת החלומות 1, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר רן לפיד, עו"ד, מפרק

הנשר הגדול מסעדת דגים בע"מ
)ח"פ 51-478455-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.7.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מייק, עו"ד, מפרק

ארטפרונייל ישראל בע"מ
)ח"פ 51-401239-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' ששת  10.00, אצל המפרק,  10.7.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
הימים 4/1, אריאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יריב שבו, עו"ד, מפרק

אביביס בע"מ
)ח"פ 51-259420-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.7.2014, בשעה 10.00, במשרדי עורכי דין 
רדיאנו, בטאט ושות', רח' יגאל אלון 65, מגדל טויוטה A, קומה 
הגשת  לשם   ,03-7615905 פקס'   ,03-7615909 טל'  אביב,  תל   ,6
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גיא בטאט, עו"ד, מפרק

איסיידר בע"מ
)ח"פ 51-188871-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.7.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אלחריזי 
4, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זהר ירחי, מפרק

לוק פיקס - 24 בע"מ
)ח"פ 51-458867-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
נחל  רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,13.7.2014 ביום  תתכנס 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  ד',  9/8, קומה  הבשור 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניב שני, מפרק



ילקוט הפרסומים 6810, ג' בסיוון התשע"ד, 1.6.2014  5824

כפר ירוק חברה לנאמנות בע"מ
)ח"פ 51-260563-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.7.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' מיכאל 
נאמן 26, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר וידל, רו"ח, מפרק

עמוס טכנולוגיות
)ח"פ 51-319835-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,9 תתכנס ביום 1.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אלון 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  העין,  ראש 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה שטיין, מפרק

דן-אלק ישראל בע"מ
)ח"פ 51-192892-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.8.2014, בשעה 16.00, אצל המפרקת, רח' שדרות 
סופי של המפרקת,  דוח  133, תל אביב, לשם הגשת  רוטשילד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיטל צפרוני, עו"ד, מפרקת

אי.סי.סי מחשבים ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-259135-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס חודש לאחר פרסום הודעה זו, בשעה 14.00, אצל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,11 רוזאניס  רח'  המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל ילובסקי, מפרק

ש. מלמן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-321037-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.7.2014, בשעה 10.00, במשרד החברה, רח' ויצמן 
73, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנה ליבנה-זמר, עו"ד, מפרקת

קופת תגמולים של עובדי בנק אגוד לישראל בע"מ
)ח"פ 52-002281-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.7.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' אחוזת 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,6 בית 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבשלום עטר, מפרק

ליז טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-295177-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.7.2014, בשעה 10.00, במשרד עו"ד קנטור 
ושות', רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

סימפל-קו ייעוץ ותכנון בע"מ
)ח"פ 51-346880-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  אצל המפרקת,   ,9.00 28.7.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
העצמאות 18, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רנה שטיינר, מפרקת
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התקבלה   ,11.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
הרצליה  פארק,  ביזנס   ,85 היהודים  מדינת  מרח'  שטיין,  יעל 

פיתוח, טל' 09-9500060, 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.

 ,19.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי ג. מור ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יעל שטיין, עו"ד, מפרקת

פנום 4 השקעות בע"מ
)ח"פ 51-498772-6(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,11.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
הרצליה  פארק,  ביזנס   ,85 היהודים  מדינת  מרח'  שטיין,  יעל 

פיתוח, טל' 09-9500060, 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.

 ,19.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי ג. מור ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יעל שטיין, עו"ד, מפרקת

נעם רות פיתוח עסקים ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-288771-2(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,6.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפה 

בראון, מכפר רות, משק 10, טל' 03-6122123, 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.

פנום 1 אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-498767-6(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,11.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
הרצליה  פארק,  ביזנס   ,85 היהודים  מדינת  מרח'  שטיין,  יעל 

פיתוח, טל' 09-9500060, 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.

 ,19.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי ג. מור ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יעל שטיין, עו"ד, מפרקת

פנום 2 השקעות בע"מ
)ח"פ 51-498775-9(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,11.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
הרצליה  פארק,  ביזנס   ,85 היהודים  מדינת  מרח'  שטיין,  יעל 

פיתוח, טל' 09-9500060, 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 19.10.2014, בשעה 
10.00, במשרדי ג. מור ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל שטיין, עו"ד, מפרקת

פנום 3 אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-498774-2(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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דניאל ב. שרותי חשבונאות ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-263763-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,29.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,077-7661818 טל'   ,3675018 נשר   ,1 הזית  מרח'  הון,  רב  אברי 

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 3.9.2014, בשעה 
11.00, במשרד 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.

אברי רב הון, עו"ד, מפרק

מבורך למינציה והדבקות בע"מ
)ח"פ 51-094701-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד אלדר מנורי, מרח' דרך העצמאות 43, ת"ד 125, יהוד, 

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 5.9.2014, בשעה 
10.00, במשרד 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.

אלדר מנורי, עו"ד, מפרק

מאי הנדסת חשמל בע"מ
)ח"פ 51-379903-1(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,1.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 

 ,6.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפה בראון, מפרקת

בן יששכר יזמים בע"מ
)ח"פ 51-365868-2(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,29.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ירושלים,  19א,  היסוד  קרן  מרח'   ,013388913 ת"ז  ויין,   בריאן 

טל' 02-6251522, 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.

 ,29.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בריאן ויין, עו"ד, מפרק

מראז בניה ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-434714-5(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,1.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

גבארין עביר, ת"ז 032776916, מאום אל–פחם, 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 1.9.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גבארין עביר, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.9.2014, בשעה 
רו"ח אילן סופיר, רח' ההסתדרות 40, אשקלון, לשם  10.00, אצל 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אורציון זוארץ, רו"ח, מפרק

ע.ח.ל. שרותי ג.פ.מ. בע"מ
)ח"פ 51-260836-5(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,5.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עמירם לוי, מרח' החצב 46, ראשון לציון, טל' 050-6795625, 

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.

 ,10.9.2014 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.

עמירם לוי, מפרק

ליאו ד שוורץ בע"מ
)ח"פ 51-050563-9(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, טל' 052-2314484, 

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.

 ,11.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
לציון,  ראשון   ,12/25 הצופים  מרח'  אוזנה,  מאיר  יעקב   את 

טל' 052-2451700, 052-4266071, 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 7.9.2014, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, רח' תל גיבורים 7, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

יעקב מאיר אוזנה, מפרק

הרשו נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-410666-5(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,4.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דוד מרטין, מרח' רבי עקיבא 80, רעננה, 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 8.9.2014, 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.

דוד מרטין, מפרק

ח.א כחלון בע"מ
)ח"פ 51-353174-9(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,4.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אורציון זוארץ, מרח' יששכר 3/9, אשקלון, 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.
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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.

 ,18.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר רויט, רו"ח, מפרק

מאריו לעבודות גמר בע"מ
)ח"פ 51-340096-0(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד משה אליק, מרח' הבנקים 3, חיפה, טל' 04-8582288, 

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.

 ,5.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

משה אליק, עו"ד, מפרק

כוכבים ל.ל והפקות בע"מ
)ח"פ 51-400377-1(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,13.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד טל גרשטיין, מרח' לשם 7, פתח תקוה, 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.

 ,12.10.2014 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.

טל גרשטיין, עו"ד, מפרק

סאונד סטון ספיקרס בע"מ
)ח"פ 51-316438-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28.4.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל שימן, 

מרח' האגוז 7/65, קרית אונו, טל' 050-6787687, 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.

 ,16.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, 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.

אייל שימן, עו"ד, מפרק

אריה בנאי בע"מ
)ח"פ 51-363722-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,04-6335441 טל'  חדרה,   ,2 המתכת  מרח'  רויט,  ניר  רו"ח  את 

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.

 ,18.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר רויט, רו"ח, מפרק

ק.א.ל. אקסלנס בע"מ
)ח"פ 51-431064-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,04-6335441 טל'  חדרה,   ,2 המתכת  מרח'  רויט,  ניר  רו"ח  את 

למפרק החברה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.4.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  ורנר,  ליאת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מעלה השחרור, חיפה, למפרקת החברה.

ליאת ורר, עו"ד, מפרקת

י.א. דרסלר בע"מ
)ח"פ 51-377397-8(

)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   ,7.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק דרסלר, מרח' יהודה 

הלוי 46, רעננה 4355623, 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.

יצחק דרסלר, מפרק

ד.י.א. טכנולוגיה רפואית מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-155314-1(

)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 12.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלכסנדר בנר, מרח' 

מעלה השחרור 5, חיפה, 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.

אלכסנדר בנר, עו"ד, מפרק

אס. בי. אם. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-197954-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,7.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אלי, מרח' מרטין גהל 8, 

קרית אריה, פתח תקוה, 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.

סמיילי עצוב ויצור אופנה בע"מ
)ח"פ 51-180527-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,1.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרק  חולון,   ,4 קהיר  קדושי  מרח'  קקיאשוילי,  בצלאל  את 

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.

 ,1.12.2014 אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 
רח'  דין,  עורכי  ושות',  בוכמן  צור,  במשרדי   ,12.00 בשעה 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח  מטלון,  קרית   ,11 האודם 
של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

בצלאל קקיאשוילי, מפרק

ויזרח אור בע"מ
)ח"פ 51-464011-9(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,1.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

בצלאל בן שלום, מרח' קדושי קהיר 4, חולון, 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.

 ,1.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי צור, בוכמן ושות', עורכי דין, רח' האודם 
11, קרית מטלון, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בצלאל בן שלום, מפרק

דיק יבוא יצוא ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-117960-8(

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

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

יעלים - מישור רותם בע"מ
)ח"פ 51-328903-3(

)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 15.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  זמיר,  יורם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

יורם זמיר, עו"ד, מפרק

איידיסיה בע"מ
)ח"פ 51-353229-1(

)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   ,7.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ממשרד  גנור,  שי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', עורכי דין, רח' הארבעה 21, 

קומה 9, טל' 03-6853685, 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.

שי גנור, עו"ד, מפרק

גוש 7650 חלקה 24 בע"מ
)ח"פ 51-035282-6(

)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 28.4.2014, התקבלה החלטה 
 ,5805 ת"ד  מיק,  טל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרצליה 46157, 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.

מאיר אלי, מפרק

קונקט - לידרים סוכנות לביטוח )2011( בע"מ
)ח"פ 51-470425-3(

)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 11.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן משה זילכה, מרח' יצחק 

רבין 19, קרית אונו, 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.

רונן משה זילכה, מפרק

טי.די.אם מתכות בע"מ
)ח"פ 51-285625-3(

)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 14.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

טופ דרייב בע"מ
)ח"פ 51-397234-9(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.
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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 המפרקת הנ"ל.

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

מיכל פוקס-חנינה, עו"ד, מפרקת

אגם - ניהול מלונות בע"מ
)ח"פ 51-213801-7(

)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   ,1.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
גוזלן, מרח'  גבריאל  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

התבור, ת"ד 1780, טבריה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גבי גוזלן, עו"ד, מפרק

מימד אמ.טי.וי.אס. - חדשות בע"מ
)ח"פ 51-321251-4(

)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 12.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  ארז,  עמרי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

זמנהוף 3, תל אביב, טל' 03-5220370, 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.

עמרי ארז, עו"ד, מפרק

מתן - מימד, הפקה אחרת בע"מ
)ח"פ 51-288315-8(

)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 12.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  ארז,  עמרי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

זמנהוף 3, תל אביב, טל' 03-5220370, למפרק החברה.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

פאנטוק טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-466184-2(

)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 14.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  בדנר,  אביעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יצחק שדה 17, תל אביב 67775, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

אביעד בדנר, עו"ד, מפרק

חויה כפרית בע"מ
)ח"פ 51-333302-1(

)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 
14.5.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
נירון,  רועי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ושות',  מטלון  פולק,  עמית,  דין  עורכי  ממשרד   ,039623913  ת"ז 

רח' יצחק שדה 17, תל אביב 67775, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
עם   ,03-5689001 פקס'  באמצעות  המפרק  למען  זו,  הודעה 

העתק בדואר רשום לכתובת הנ"ל.

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

רועי נירון, עו"ד, מפרק

ירוק בסיון-משתלה וגינון בע"מ
)ח"פ 51-178991-9(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.5.2014, התקבלה החלטה 
פוקס-חנינה,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' רמז 25, גדרה, טל' 08-8597111, למפרקת החברה.



ילקוט הפרסומים 6810, ג' בסיוון התשע"ד, 1.6.2014  5832

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

יעל אסיף, עו"ד, מפרקת

מוניות רון )1997( עתידים בע"מ
)ח"פ 51-257175-3(

)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 27.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי אהרון, מרח' ישראל 

מסלנט 23, תל אביב, 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.

שי אהרון, עו"ד, מפרק

מוניות רון משלוחים בע"מ
)ח"פ 51-291809-5(

)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 27.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי אהרון, מרח' ישראל 

מסלנט 23, תל אביב, 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.

שי אהרון, עו"ד, מפרק

צ'אט יזמות ומזון בע"מ
)ח"פ 51-263902-2(

)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 10.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן אבולוף, מרח' המלך 

ג'ורג' 16ב, ירושלים 94229, טל' 02-6361000, 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.

עמרי ארז, עו"ד, מפרק

מימד - שדורי טלויזיה בע"מ
)ח"פ 51-305813-1(

)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 12.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  ארז,  עמרי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

זמנהוף 3, תל אביב, טל' 03-5220370, 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.

עמרי ארז, עו"ד, מפרק

אריאל הופמן החזקות בע"מ
)ח"פ 51-274613-2(

)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 15.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פלדמן,  יצחק  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

נח מוזס 13, תל אביב 67442, 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.

יצחק פלדמן, עו"ד, מפרק

גרינר יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-438235-7(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  אסיף,  יעל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מונטפיורי 27, תל אביב, למפרקת 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.

שלומי בחרי, עו"ד, מפרק

ברז'יק אירועים בע"מ
)ח"פ 51-473664-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,7.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  בחרי,  שלומי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרא"ה 87, רמת גן 5240149, 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.

שלומי בחרי, עו"ד, מפרק

בראין ראנץ בע"מ
)ח"פ 51-297085-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
11.5.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרב ניב גבע, 
 ,6 ויסוצקי  רח'  ושות',  גלילי  אפרתי,  אצל   ,028610723  ת"ז 

תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

מרב ניר גבע, עו"ד, מפרקת

גפן תעשיות אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-426797-0(

)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 23.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן גבאי, ת"ז 029546652, 

מרח' דרך הנוריות 239, מושב ביצרון, 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 אבולוף, עו"ד, מפרק

ו.א.ו יזמות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-494950-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,29.4.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן  שלא 
אולגה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,3849829 חדרה  77/2א,  השקמה  מרח'   ,311675276 ת"ז   שכטמן, 

טל' 058-4488144, 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.

אולגה שכטמן, מפרקת

גזית,שחר, עורכי דין
)ח"פ 51-330716-5(

)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   ,4.4.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתי גזית, מרח' דרך 

מנחם בגין 52, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   180 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.

איתי גזית, עו"ד, מפרק

י.מ ברז'יק ניהול בע"מ
)ח"פ 51-476299-6(

)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   ,7.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  בחרי,  שלומי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרא"ה 87, רמת גן 5240149, 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, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהוד שניידר, עו"ד, מפרק

ווטס - טכנולוגיות מתקדמות למערכות מים בע"מ
)ח"פ 51-419463-8(

)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 15.5.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  טרביטש,  יהושע  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

030396519, מרח' דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 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.

יהושע טרביטש, מפרק

ארו–עים )ע.ד( בע"מ
)ח"פ 51-425542-1(

)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 13.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבישי פרץ, מרח' שד' 

הגעתון 30א, נהריה, טל' 0722118007, 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.

אבישי פרץ, עו"ד, מפרק

ק.מ.נ הפקות ואירועים בע"מ
)ח"פ 51-458524-9(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבישי פרץ, מרח' שד' 

הגעתון 30א, נהריה, טל' 0722118007, 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.

איתן גבאי, מפרק

ב.ס.ר אמנת בע"מ
)ח"פ 51-258189-3(

)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 18.5.2014, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד משה הוברמן, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 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.

משה הוברמן, עו"ד, מפרק

מוניות דרום גדרה בע"מ
)ח"פ 51-382852-5(

)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 13.5.2014, התקבלה החלטה 
פוקס-חנינה,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' רמז 25, גדרה, טל' 08-8597111, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

מיכל פוקס-חנינה, עו"ד, מפרקת

מסעדת לה וורנדה בני ציון בע"מ
)ח"פ 51-375555-3(

)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 11.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהוד שניידר, מרח' 
ראול ולנברג 2, רמת החייל, תל אביב, טל' 03-7684300, למפרק 

החברה.
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ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה.

ויקי שבו, מפרקת

יעמיג בע"מ
)ח"פ 51-077603-2(

)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 11.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב מגדלי, ת"ז 001804269, 

מאחוזת פולג 323, קיבוץ תל יצחק, 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.

יעקב מגדלי, מפרק

יעמיג בע"מ
)ח"פ 51-077603-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.7.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, אחוזת 
פולג 323, קיבוץ תל יצחק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב מגדלי, מפרק

משיק - שרות ארצי למדחסים בע"מ
)ח"פ 51-344206-1(

)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 11.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל כץ, ת"ז 005755517, 

מרח' מנדל זינגר 14, חיפה, 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.

שמואל כץ, מפרק

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.

אבישי פרץ, עו"ד, מפרק

גופר סיטמן בע"מ
)ח"פ 51-070093-3(

)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 11.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים גופר, ת"ז 004482626, 

מרח' סירני 58, כפר סבא, 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 גופר, מפרק

גופר סיטמן בע"מ
)ח"פ 51-070093-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.7.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' סירני 58, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  סבא,  כפר 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים גופר, מפרק

ז.פ.י יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-246623-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מרכז   ,CBLS במשרדי   ,11.00 בשעה   ,22.7.2014 ביום  תתכנס 
עזריאלי 5, הבניין המרובע, קומה 35, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
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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.

אסף רועי, מפרק

ז.א.פ. מילניום יזמות בע"מ
)ח"פ 51-291859-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
פנחס  רח'  אצל המפרק,   ,17.00 20.7.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
רוזן 13, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף רועי, מפרק

נשק וספורט א. זק בע"מ
)ח"פ 51-095291-4(

)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 
24.4.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
חיותה,  חיה  זק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

מרח' שד' חן 7, כניסה א, נתניה, 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.

זק חיה חיותה, מפרק

נשק וספורט א. זק בע"מ
)ח"פ 51-095291-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.7.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' שד' חן 
7, כניסה א, נתניה,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זק חיה חיותה, מפרק

משיק - שרות ארצי למדחסים בע"מ
)ח"פ 51-344206-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מנדל  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,17.7.2014 ביום  תתכנס 
זינגר 14, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל כץ, מפרק

אור-גזית )ייזום ובניה( בע"מ
)ח"פ 51-427676-5(

)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   ,8.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
היקרי,  איתיאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ת"ז 022394142, מרח' רם ברוך 9, נתניה, 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.

איתיאל היקרי, עו"ד, מפרק

אור-גזית )ייזום ובניה( בע"מ
)ח"פ 51-427676-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 20.7.2014, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' 
רם ברוך 9, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתיאל היקרי, עו"ד, מפרק

ז.א.פ. מילניום יזמות בע"מ
)ח"פ 51-291859-0(

)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   ,8.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף רועי, ת"ז 022764070, 

מרח' פנחס רוזן 13, באר שבע, למפרק החברה.
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 תתכנס ביום 25.7.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' הלימון 3, 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה מקמל, מפרק

הוק אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-380739-6(

)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 14.5.2014, התקבלה החלטה 
 ,27382233 ת"ז  לוי,  אייל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' המגדל 33, גבעתיים 53447, 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.

אייל לוי, מפרק

הוק אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-380739-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,25.7.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,53447 גבעתיים   ,33 המגדל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל לוי, מפרק

א.מ.ב. חברה לבניה בע"מ
)ח"פ 51-262024-6(

)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 
30.4.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויאצ'סלב קוז'וחר, 

מרח' המלך חזקיה 3, אשדוד, 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.

ויאצ'סלב קוז'וחר, מפרק

נועה את שי בע"מ
)ח"פ 51-439639-9(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב שדו, ת"ז 44808640, 

מרח' קירשטין 29, עפולה, 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.

יעקב שדו, מפרק

נועה את שי בע"מ
)ח"פ 51-439639-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
13.00, אצל המפרק, רח' קהילת  25.7.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
ציון 22, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב שדו, מפרק

אחים מקמל בע"מ
)ח"פ 51-126056-4(

)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 11.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה מקמל, ת"ז 50583251, 

מר'ח הלימון 3, פתח תקוה, 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.

שלמה מקמל, מפרק

אחים מקמל בע"מ
)ח"פ 51-126056-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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לג'נד ה.ט בע"מ
)ח"פ 51-323655-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.7.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' אבא הלל 
14, בית עוז, קומה 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עומר גדיש, עו"ד, מפרק

א.מ. אינפומול בע"מ
)ח"פ 51-230201-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.7.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מייק, עו"ד, מפרק

מיתם בקרה ביולוגית בע"מ
)ח"פ 51-345784-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
חנקין  רח'  10.00, אצל המפרק,  22.7.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
יהושע 60, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאור פסח, מפרק

מטריקס בי. די. אן. בע"מ
)ח"פ 51-392623-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.7.2014, בשעה 13.30, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 88, קומה ג, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור פרובק, מפרק

אם. בי. או. החזקות בע"מ
)ח"פ 51-323470-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.7.2014, בשעה 16.00, במשרד עורכי דין רז-

כהן פרשקר ושות', רח' הוברמן 24, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רונית סגל פרנק, עו"ד, מפרקת

וולדמן אחזקות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-175796-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.7.2014, בשעה 10.30, במשרדי המפרק, רח' 
אחוזה 96, קומה ד, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנטוני ווקס, עו"ד, מפרק

סיון.קום בע"מ
)ח"פ 51-128129-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יד  רח'  החברה,  במשרדי   ,17.00 בשעה   ,9.7.2014 ביום  תתכנס 
חרוצים 13, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עוזי יצחקי, רו"ח, מפרק

מעטפת חברתית בע"מ
)ח"פ 51-483525-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.7.2014, בשעה 17.30, אצל המפרק, רח' אבא הלל 
14, בית עוז, קומה 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עומר גדיש, עו"ד, מפרק




