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 28במאי 2015
עמוד

הודעה על הפסקת כהונה של שרה לפי חוק הממשלה 6036 .
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תיקון הודעה על הסמכה לפי פקודת הראיות 6036 ..................

תמציות תקציב רגיל של עיריות איתנות (חיפה,
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הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים 6036 ............
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היהודיים (ניהול מועצות) 6036 ...............................................
הארכת מינוי לאב בית הדין 6037 ....................................................
החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות 6037 .

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2015
(חדרה ,טירת כרמל ,טירה ,קרית ביאליק ,קרית מוצקין,
אום אל פחם ,באקה אל גרביה) 6040 ....................................

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שיקים ללא כיסוי 6038 .

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 6045 ...................

העברת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 6048 .........................................
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 6058 .......................
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הודעה על הפסקת כהונה של שרה
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )5לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי על פי סעיף (22א) לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה כהונתה של סופה לנדבר בתפקיד שרת העלייה
והקליטה 3ביום כ"ג באייר התשע"ה ( 12במאי .)2015
הודעה על הפסקת הכהונה הועברה לכנסת.
כ"ד באדר התשע"ה ( 13במאי )2015
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ד ,עמ' .554
י"פ התשע"ג ,עמ' .4374

הסמכה
לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי פרט (ו) לתוספת הראשונה לחוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א( 11981-להלן -
החוק) ,אני מסמיך בזה את קצין הכנסת וקצין משאבי אנוש,
מהימנות ,אבטחת מידע ומודיעין במשמר הכנסת ,לקבל מידע
מן המרשם הפלילי לפי החוק ,והכול לעניין מינוי או ביטול
מינוי של עובדים בכנסת ,לעניין עבודתם ,וכן לעניין עבודה,
תפקיד או שירות למען הכנסת בידי אדם אחר.
כ"ג באייר התשע"ה ( 12במאי )2015
(חמ )3-2096
יולי (יואל) אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
1

ס"ח התשמ"א ,עמ' .322

תיקון הודעה על הסמכה
לפי פקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב)( )6לפקודת הראיות [נוסח
2
חדש] ,התשל"א ,11971-אני מתקנת את ההודעה על ההסמכה
כמפורט להלן:
( )1אחרי "מנהל בית סוהר" יבוא "או סגנו";
( )2אחרי "מפקד בית מעצר" יבוא "או סגנו".
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-220ה)1

1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמ' .421
י"פ התשל"ט ,עמ' .2084

הודעה על מינוי חשבים מלווים
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות),
התש"ל1970-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 26ב לתקנות
שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) ,התש"ל,11970-
1

ק"ת התש"ל ,עמ'  ;1721התשס"ח ,עמ' .1241

6 036

ולאחר שניתנה למועצות הדתיות שלהלן הזדמנות להשמיע
את טענותיהן ומשהתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה
(ב)( )3לתקנה האמורה ,מונו חשבים מלווים לתקופה שמיום
כ"ג באייר התשע"ה ( 12במאי  )2015עד יום ט"ז באלול
התשע"ה ( 31באוגוסט  ,)2015כמפורט להלן:
המועצה הדתית

שם החשב המלווה

אור יהודה

אברהם יהודיוף

אזור

יעקב קופרברג

אילת

אריה ברסקי

אליכין

אעלימי לואי

באר יעקב

אברהם יהודיוף

בני עי"ש

עובד בן דוד

בנימינה-גבעת עדה

יואב בן דור

בת ים

יורם אברמזון

גבעתיים

עובד בן דוד

גן יבנה

אבנר וקסלבאום

גני תקוה

אליהו ברבי

דימונה

יעקב קופרברג

הרצליה

אבנר וקסלבאום

זכרון יעקב

בשארה חוסאם

חדרה

אליאס בכית

חולון

אריה ברסקי

חיפה

אפרים סיני

חצור

רוחמה סלמן

טבריה

אעלימי לואי

יבנאל

רוחמה סלמן

יבנה

רוחמה סלמן

יקנעם עילית

יורם אברמזון

ירוחם

יעקב קופרברג

ירושלים

יעקב גינזבורג

לוד

עופר ססובר

מבשרת ציון

אליאס בכית

מגדל

יוסי גורדנסקי

מגדל העמק

יעקב עמיאל

מטולה

ניסים דוידוב

מנחמיה

יורם אברמזון

נס ציונה

שחר עמית

נתניה

יוסי גורדנסקי

ערד

יהודה עין דור

עתלית

שחר עמית

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

המועצה הדתית

הארכת מינוי לאב בית דין

שם החשב המלווה

צפת

דב קלמנוביץ

קרית אונו

אפרים סיני

קרית אתא

ניסים דוידוב

קרית טבעון

צבי ליבנה

קרית יערים

יואב בן דור

קרית מוצקין

ניסים דוידוב

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ד) לחוק הדיינים ,התשט"ו,11995-
אני מאריך את המינוי 2של הרב דוד לבנון לאב בית הדין הרבני
האזורי באשקלון עד יום כ"ו באייר התשע"ט ( 31במאי .)2019
י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ -3-403ה)4
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ' .295
י"פ התשע"א ,עמ' .4873

קרית שמונה

אעלימי לואי

ראש העין

חוסאם בשארה

ראש פינה

יואב בן דור

ראשון לציון

חוסאם בשארה

הארכת מינוי לאב בית דין

רחובות

חגי גולדברג

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1995-

רעננה

מיכאל צור

שדות נגב

יעקב גינזבורג

בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ד) לחוק הדיינים ,התשט"ו,11995-
אני מאריך את המינוי 2של הרב אהרן כץ לאב בית הדין הרבני
האזורי באשקלון עד יום כ"ו באייר התשע"ט ( 31במאי .)2019

שדרות

סול מרדכי

תל מונד

אברהם יהודיוף

1
2

ט"ז באייר התשע"ה ( 5במאי )2015
(חמ -3-403ה)4

כ"ג באייר התשע"ה ( 12במאי )2015
(חמ -3-140ה)3
נפתלי בנט
השר לשירותי דת

1
2

הארכת מינוי לאב בית דין

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ' .295
י"פ התשע"א ,עמ' .4873

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1995-

הארכת מינוי לאב בית דין

בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ד) לחוק הדיינים ,התשט"ו,11995-
אני מאריך את המינוי 2של הרב דניאל אדרי לאב בית הדין הרבני
האזורי בחיפה עד יום כ"ו באייר התשע"ט ( 31במאי .)2019

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1995-

י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ -3-403ה)4

1
2

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ' .295
י"פ התשע"א ,עמ' .4873

הארכת מינוי לאב בית דין

בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ד) לחוק הדיינים ,התשט"ו,11995-
אני מאריך את המינוי 2של הרב שלמה שפירא לאב בית הדין הרבני
האזורי בנתניה עד יום כ"ו באייר התשע"ט ( 31במאי .)2019
י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ -3-403ה)4

1
2

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ד) לחוק הדיינים ,התשט"ו,11995-
אני מאריך את המינוי 2של הרב אברהם עטיא לאב בית הדין
הרבני האזורי באשדוד עד יום כ"ג באלול התשע"ה ( 7בספטמבר
.)2015
י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ -3-403ה)4

1
2

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ' .295
י"פ התשע"א ,עמ' .4873

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ' .295
י"פ התשע"א ,עמ' .4873

החלטה בדבר הארכת מועדים
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיף (10ו) לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג,11973-
ובהסכמת מבקר המדינה ,מחליטה הוועדה הזמנית לענייני
כספים של הכנסת כמפורט להלן:
( )1להאריך עד יום י"ט בחשוון התשע"ו ( 1בנובמבר )2015
את מועד מסירת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת
העשרים ,וכן את מועד מסירת החשבונות השוטפים של
המפלגות לתקופה המתחילה ביום כ"א בשבט התשע"ג
1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשע"ה ,עמ' .52

6037

( 1בפברואר  )2013והמסתיימת ביום י"א בניסן התשע"ה
( 31במרס ;)2015
( )2להאריך עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ו ( 3באפריל )2016
את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת
החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים ,וכן את
מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת
החשבונות השוטפים של המפלגות לתקופה המתחילה
ביום כ"א בשבט התשע"ג ( 1בפברואר  )2013והמסתיימת
ביום י"א בניסן התשע"ה ( 31במרס .)2015
כ"ב באייר התשע"ה ( 11במאי )2015
(חמ -3-66ה)6
ניסן סלומינסקי
יושב ראש הוועדה הזמנית
לענייני כספים

התש"ל ,21970-וכן לעוד ארבעה עובדים לכל היותר ,במפעל,
בעלי הסיווג המקצועי הגבוה ביותר במכונאות רכב מאת משרד
הכולכלה ,שעליהם המליץ המנהל המקצועי.
הרשאתם של רן פינקל ,שמעון אלקיים ,נעם כגן ודוד אסל
 -בטלה.

3

י"ח באייר התשע"ה ( 7במאי )2015
(חמ -3-83ה)7

2
3

מינוי ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור
באיגוד ערים לאיכות הסביבה  -נפת אשקלון

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א1981-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (20ב) לחוק שיקים
ללא כיסוי ,התשמ"א( 11981-להלן  -החוק) ,אצלתי לעובד בנק
ישראל ,גדעון מאור שביט ,את סמכויותי לפי סעיפים 3א3 ,ב
ו– 8לחוק.
תחילתה של אצילה זו ביום כ"ב באייר התשע"ה ( 11במאי
.)2015

משה ויצמן
מנהל האגף לרכב ושירותי תחזוקה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ק"ת התש"ל ,עמ' .2186
י"פ התשס"ו ,עמ' .4631

לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק חופש המידע,
התשנ"ח ,11998-אני ממנה בזה את רם סלהוב ,לתפקיד ממונה
על העמדת מידע לרשות הציבור ,על טיפול בבקשות לקבלת
מידע ועל יישום הוראות החוק האמור.
י"ז באייר התשע"ה ( 6במאי )2015
(חמ )3-2956
אשר אברג'ל
יושב ראש איגוד ערים לאיכות
הסביבה נפת אשקלון

כ"ב באייר התשע"ה ( 11במאי )2015
(חמ -3-1412ה)1

1

דוד זקן
המפקח על הבנקים
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;136התשנ"ב ,עמ' .74

העברת סמכויות
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי
רכב) ,התש"ל1970-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) ,התש"ל ,11970-אני
מעביר את סמכויותיי כרשות למשה קירמאיר ,לעניין הצו האמור,
למעט סעיפים 2א(ג)(3 ,א).
י"ח באייר התשע"ה ( 7במאי )2015
(חמ -3-291ה)2

1

משה ויצמן
מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה
במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ק"ת התש"ל ,עמ'  ;2186התשס"ג ,עמ' .77

הרשאה ליתן אישור
לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 190א(ב) לתקנות התעבורה,
התשכ"א ,11961-אני מרשה את עובד אגף הרכב מעדאד סלאמה
לאשר מתן היתר לפי תקנה 190א(א) ,לבוחן רכב העובד במחלקת
הניידות באגף הרכב או למנהל מקצועי במפעל כמשמעותו בצו
הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב),
1

1

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .226

תמצית תקציב רגיל של עיריית חיפה  -עירייה איתנה
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ב) לפקודה,
אישרה מועצת עיריית חיפה את תקציבה הרגיל לשנת 2015
שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
1,220,800
0
22,812
4,026
198,368
1,446,006

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

254,901
195,570
3,622
0
2,257
456,350

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197התשע"ד ,עמ' .296

ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התשס"ה ,עמ' .633
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ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

צד ההכנסות
תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

בשקלים חדשים
0
0
1,902,356

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
בית חולים בני ציון
סך הכול הכנסות בלא מותנה

160,000
0
409,000
2,471,356

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

0
2,471,356

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
590,752
374,207
0
964,959
285,389
175,173
460,563

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

45,858
240,876
286,734

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

33,000
142,000
175,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

15,100
1,902,356

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
בית חולים בני ציון
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

160,000
409,000
2,471,356
0
2,471,356

ח' באייר התשע"ה ( 27באפריל )2015
(חמ -3-360ה)1
יונה יהב
ראש עיריית חיפה

תמצית תקציב רגיל של עיריית נס ציונה -
עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ב) לפקודה,
אישרה מועצת עיריית נס ציונה את תקציבה הרגיל לשנת 2015
שתמציתו להלן:
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197התשע"ד ,עמ' .296
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צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
140,900
180
25,674
657
32,524
199,935

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

73,829
16,411
2,028
146
92,414

תקבולים אחרים

7,160

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

299,509

הנחות בארנונה
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

9,250
308,759
308,759

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
45,796
93,473
139,269
83,755
49,001
132,756

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

7,020
19,106
26,126
344
344
1,014
299,509

הנחות בארנונה
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

9,250
308,759
308,759

י"ז באייר התשע"ה ( 6במאי )2015
(חמ -3-360ה)1
יוסי שבו
ראש עיריית נס ציונה
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תמצית תקציב רגיל של עיריית נשר  -עירייה איתנה
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ב) לפקודה,
אישרה מועצת עיריית נשר את תקציבה הרגיל לשנת 2015
שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
89,007,000
12,200,000
1,071,000
642,000
13,475,000
116,395,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

28,450,000
12,194,000
1,560,000
30,000
42,234,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

6,500,000
15,535,000
180,664,000

הנחות בארנונה
הכנסות לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

12,500,000
193,164,000
193,164,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
רזרבה להוצאות 1%
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
25,536,000
49,007,000
1,932,000
11,100,000
87,575,000
33,455,000
30,632,000
64,087,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

3,376,000
16,430,000
19,806,000
219,000
219,000
6,501,000
2,476,000
180,664,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197התשע"ד ,עמ' .296
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בשקלים חדשים
12,500,000
193,164,000
193,164,000

צד ההוצאות
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה
כ"ד באדר התשע"ה ( 15במרס )2015
(חמ -3-360ה)1

אברהם בינמו
ראש עיריית נשר

תמצית תקציב רגיל של עיריית חדרה
לשנת הכספים 2015
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית חדרה לשנת
הכספים  2015שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
300,135,000
300,000
4,518,000
2,265,000
57,772,000
364,990,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

67,459,000
64,133,000
6,787,000
800,000
139,179,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

504,169,000

הנחות בארנונה
הכנסות לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

43,500,000
547,669,000
4,000,000
551,669,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
125,646,000
123,187,000
248,833,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

צד ההוצאות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
59,320,000
73,349,000
132,669,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

23,262,000
68,333,000
91,595,000
27,952,000
27,952,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

2,120,000
1,000,000
504,169,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

43,500,000
547,669,000
4,000,000
551,669,000

י"ז בטבת התשע"ה ( 8בינואר )2015
(חמ -3-360ה)1
.
יוסף משלב
הממונה על מחוז חיפה

תמצית תקציב רגיל של עיריית טירת כרמל
לשנת הכספים 2015
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית טירת כרמל
לשנת הכספים  2015שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
74,000,000
9,200,000
4,700,000
1,900,000
17,825,000
107,625,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

33,200,000
24,000,000
1,200,000
6,271,000
204,000
64,875,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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צד ההכנסות
תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

בשקלים חדשים
172,500,000

הנחות בארנונה
הכנסות לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

6,500,000
179,000,000
179,000,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
37,400,000
31,000,000
12,479,000
80,879,000
19,000,000
33,800,000
52,800,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות
הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

13,800,000
23,600,000
37,400,000
300,000
721,000
1,021,000
400,000
172,500,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

6,500,000
179,000,000
179,000,000

י"ג בטבת התשע"ה ( 4בינואר (2015
(חמ -3-360ה)1
יוסף משלב
הממונה על מחוז חיפה

תמצית תקציב רגיל של עיריית טירה
לשנת הכספים 2015

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית טירה
לשנת הכספים  2015שתמציתו להלן:
בשקלים חדשים
צד ההכנסות
26,250,000
ארנונה כללית
200,000
מפעל המים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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צד ההכנסות
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
1,790,000
150,000
3,215,000
31,605,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

26,059,000
11,533,000

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית ביאליק
לשנת הכספים 2015
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית קרית ביאליק
לשנת הכספים  2015שתמציתו להלן:

2,939,000
15,189,000
1,000,000
56,720,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

79,000
88,404,000

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
116,367,000
38,974
662,000
30,124,000
186,127,000

הנחות בארנונה
הכנסות לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

6,040,000
94,444,000
2,674,000
97,118,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
15,475,000
19,823,000
35,298,000
17,775,000
14,650,000
32,425,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה
תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

25,217,000
21,843,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

4,336,000
11,545,000
15,881,000
1,200,000
2,400,000
3,600,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

940,000
300,000
88,444,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

6,000,000
94,444,000
2,674,000
97,118,000

ו' בניסן התשע"ה ( 26במרס )2015
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

6 042

1,390,000
10,699,000
210,000
59,359,000
245,486,000

הנחות בארנונה
הכנסות לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

23,000,000
268,486,000
268,486,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
51,327,000
64,213,000
115,540,000
17,362,000
61,932,000
79,294,000
5,527,000
26,424,000
31,951,000
2,504,000
15,057,000
17,561,000
1,140,000
245,486,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות
הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

בשקלים חדשים
23,000,000
268,486,000
268,486,000

צד ההוצאות
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה
ח' בשבט התשע"ה ( 28בינואר )2015
(חמ -3-360ה)1

יוסף משלב
הממונה על מחוז חיפה

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית מוצקין
לשנת הכספים 2015
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית קרית מוצקין
לשנת הכספים  2015שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
79,100,000
50,000
27,391,000
478,000
22,168,000
129,187,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

23,285,000
19,419,000
729,000
29,658,000
300,000
73,391,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

202,578,000

הנחות בארנונה
הכנסות לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

19,500,000
222,078,000
222,078,000
בשקלים חדשים
43,579,000
56,345,000
99,924,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

צד ההוצאות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
18,345,000
45,575,000
63,920,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

4,824,000
22,863,000
27,687,000
9,747,000
9,747,000

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,300,000
202,578,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

19,500,000
222,078,000
222,078,000

ג' באדר התשע"ה ( 22בפברואר )2015
(חמ -3-360ה)1
יוסף משלב
הממונה על מחוז חיפה

תמצית תקציב רגיל של עיריית אום אל פחם
לשנת הכספים 2015
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות (להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית אום אל פחם
לשנת הכספים  2015שתמציתו להלן:
1

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
44,400,000
800,000
1,250,000
159,000
9,008,000
55,617,000
132,692,000
26,225,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
7,100,000
תקבולים ממשלתיים אחרים
19,067,000
מענק כללי לאיזון
60,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים
185,144,000
סך הכול תקבולי ממשלה
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

6043

צד ההכנסות
תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

בשקלים חדשים
240,761,000

צד ההכנסות
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
633,000
116,000
4,216,000
36,165,000

הנחות בארנונה
הכנסות לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

19,460,000
260,221,000
3,365,000
263,586,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
24,232,000
27,919,000
52,151,000
83,841,000
60,708,000
144,549,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

50,255,000
11,646,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

15,313,000
22,547,000
37,860,000
1,670,000
2,810,000
4,480,000

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,721,000
240,761,9000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

19,460,000
260,221,000
3,365,000
263,586,000

י"ד באדר התשע"ה ( 5במרס )2015
(חמ -3-360ה)1
יוסף משלב
הממונה על מחוז חיפה

תמצית תקציב רגיל של עיריית באקה אל גרבייה
לשנת הכספים 2015

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית באקה אל
גרבייה לשנת הכספים  2015שתמציתו להלן:
בשקלים חדשים
צד ההכנסות
29,500,000
ארנונה כללית
1,700,000
מפעל המים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

6 044

1,773,000
14,657,000
256,000
78,587,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

280,000
115,032,000

הנחות בארנונה
הכנסות לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

14,030,000
129,062,000
4,336,000
133,398,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
18,977,000
21,759,000
40,736,000
36,312,000
18,844,000
55,156,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון מילוות

5,036,000
11,122,000
16,158,000
1,055,000
1,055,000

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

295,000
300,000
1,362,000
115,062,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

14,000
129,062,000
4,336,000
133,398,000

כ"ט בטבת התשע"ה ( 20בינואר )2015
(חמ -3-360ה)1
יוסף משלב
הממונה על מחוז חיפה

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
חד926/א(במ) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4004התשנ"ב ,עמ'  ,3162ובהתאם לתכנית
מס' חד ,813/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4007התשנ"ב ,עמ'  ,3301ובהתאם לתכנית
מס' חד/605/ג ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6017התש"ע ,עמ'  ,435מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כ-
גוש - 7726
ח"ח  0.485 - 50דונם (לשעבר  ,345ח"ח  10 ,8 ,4 ,3בגוש
 7731לפי חד;)813/
ח"ח  0.099 - 114דונם (לשעבר ח"ח  44בגוש  7726לפי
חד;)813/
ח"ח  2.650 - 236דונם (לשעבר ח"ח  4 ,2בגוש  7726לפי
חד926/א(במ);
ח"ח  0.119 - 278דונם (לשעבר ח"ח  45בגוש  7726ולשעבר
 ,348ח"ח  10 ,8 ,4 ,3בגוש  7731לפי חד;)813/
גוש - 7731
חלקה  5בשלמותה
ח"ח  0.191 - 166דונם (לשעבר  ,130ח"ח  10 ,8 ,4 ,3בגוש
 7731לפי חד;)813/
ח"ח  0.003 - 168דונם;
ח"ח  0.001 - 169דונם.
גוש - 10030
ח"ח  0.165 - 1דונם; ח"ח  0.044 - 7דונם;
הייעוד :דרך ושצ"פ.
י' באייר התשע"ה ( 30באפריל )2015
(חמ )3-2
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,353-0122184שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6967התשע"ה ,עמ'  ,2842מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה השומרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של המועצה
המקומית זכרון יעקב כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בזכרון יעקב ,המזוהה כגוש  ,11322ח"ח ,63
ששטחה  3,820מ"ר.

כ"ד בניסן התשע"ה ( 13באפריל )2015
(חמ )3-2
ארנון גלעדי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון

__________

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח,394/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3848
התשנ"א ,עמ'  ,1346מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6999התשע"ה ,עמ'  ,3913תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6045
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.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,7059חלקה 133
בשלמותה; הייעוד :שב"צ.

ט"ו באייר התשע"ה ( 4במאי )2015
(חמ )3-4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,7161חלקה 233
בשלמותה (לשעבר ח"ח  ;)1הייעוד :שב"צ ,שצ"פ ודרך.

ט"ו באייר התשע"ה ( 4במאי )2015
(חמ )3-4
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח,77/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1450
התשכ"ח ,עמ'  ,1422מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6999התשע"ה ,עמ' ,3913
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חולון מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח,124/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1586
התש"ל ,עמ'  ,857מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6999התשע"ה ,עמ'  ,3914תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חולון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,6021חלקה 154
בשלמותה ,ח"ח  ;148-146הייעוד :שב"צ ודרך.
ט"ו באייר התשע"ה ( 4במאי )2015
(חמ )3-4

חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,7163חלקות 336 ,334
בשלמותן; הייעוד :דרך.
ט"ו באייר התשע"ה ( 4במאי )2015
(חמ )3-4

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון
1
2

.1

1
2

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

1
2

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

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח,394/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3848התשנ"א ,עמ'  ,1346מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6999התשע"ה ,עמ' ,3914
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חולון מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6 046

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

.1

1
2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח,270-
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3196התשמ"ה ,עמ'  ,2260מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חולון ,בהתאם לסעיף 19
2
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,6999
התשע"ה ,עמ'  ,3915תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,7176חלקות 47 ,46
בשלמותן; הייעוד :שצ"פ.
ט"ו באייר התשע"ה ( 4במאי )2015
(חמ )3-4
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,16/1204/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2067התשל"ה ,עמ'  ,469מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6999התשע"ה ,עמ'
 ,3918תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח
תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,284
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2348
התשל"ז ,עמ'  ,1971מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6999התשע"ה ,עמ'  ,3914תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,7162חלקה 303
(לשעבר חלקה  )5בשלמותה; הייעוד :דרך.
ט"ו באייר התשע"ה ( 4במאי )2015
(חמ )3-4
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,18/1202/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1636התש"ל ,עמ'  ,2281מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6999התשע"ה ,עמ'
 ,3919תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח
תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' אנה פרנק ,גוש  ,6381ח"ח
 ,228בשטח של  70מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"א באייר התשע"ה ( 10במאי )2015
(חמ )3-4
איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' הרצל ,גוש  ,6374ח"ח ,96
בשטח של  21מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"א באייר התשע"ה ( 10במאי )2015
(חמ )3-4
איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
1
2

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת/
מק ,28/1208/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ'  ,754מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6999התשע"ה ,עמ'
 ,3919תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח
תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' עוזיאל ,גוש  ,6324ח"ח ,14
בשטח של  62מ"ר; הייעוד :דרך.

כ"א באייר התשע"ה ( 10במאי )2015
(חמ )3-4
איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
1
2

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

6047

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0320320
שם התכנית :הרחבת יחידות דיור ברחוב שרירא גאון ,7
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
הועדה
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי
המקומית לתכנון והבניה ירושלים ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים ,מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס'.505-0320399 :
איחוד וחלוקה:
ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
 6839א'
שינוי
93
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :גבעת שאול ,רחוב :הרב שרירא
גאון 7
קואורדינטת 359600 :X
קואורדינטת 923900 :Y
גושים וחלקות:
 20515מוסדר מס' חלקות בשלמותן 501
 20395מוסדר מס' חלקות בשלמותן 550
מטרת התכנית:
הרחבת יחידת דיור קיימת בקומה חמישית של הבניין
ברח' שרירא גאון  ,7ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי יעוד הקרקע
מאזור מגורים  3מיוחד לאזור מגורים ג'.
 .3קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומה חמישית של
הבניין לשם הרחבת יחידת הדיור הקיימת בה,
בהתאם לנספח הבינוי.
 .2קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור.
 .6הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל 5161.56
מ"ר (מתוכם  5599.26מ"ר שטחים עיקריים ו-
 219.9מ"ר לנספח בינוי.
 .1קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת הבנייה ,כאמור.
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.
 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
.0
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מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,5קומה  ,6טלפון  .03-9389955העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובניה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,5
ירושלים ,טלפון .03-9380392
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
מק 12277 /א'
שם התכנית :חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל
שטח התכנית ,גילה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' מק 52977 /א'.
איחוד וחלוקה:
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום
התכנית.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
93
שינוי
3319
שינוי
2866
שינוי
 3813א'
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים
לאורך כביש " ,90כביש המנהרות" ,בשוליים המזרחיים
של שכונת גילה ,ממזרח לרחוב דוגה ומדרום לרחוב
רוזמרין.
קואורדינטת 359971 :X
קואורדינטת 939531 :Y
גושים וחלקות:
גוש( 20891 :ארעי) מס' חלקות בשלמותן ( )5ספר 5051
דף 9297
מטרת התכנית:
חלוקה שלא בהסכמת כל הבעלים בכל שטח התכנית,
ללא שינוי בהוראות התוכניות החלות בשטח ,בהתאם
לסעיף ( 93א) (א)  5לחוק התכנון והבניה.
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עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות בגין חלוקה חדשה ללא הסכמת כל
הבעלים ,ללא שינוי בייעודי הקרקע המאושרים בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  ,9883עמוד  ,2980בתאריך .58.3.51
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,5ירושלים טלפון .03-9387590/5
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,5ירושלים  ,85050טלפון .03-9380392 :כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים. www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0070110
שם התכנית :הרחבת דיור ותוספת מחסנים
ברחוב שושנה פוליאקוב  ,11ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .505-0070550
איחוד וחלוקה:
ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
93
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :קריית משה ,רחוב :שושנה 55
קואורדינטת 359930 :X
קואורדינטת 923628 :Y
גושים וחלקות:
גוש( 20512 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 15
מטרת התכנית:
הרחבות יחידות דיור בשטח שאינו עולה על  530מ"ר
ליחידת דיור מורחבת ,בהתאם לסעיף  93א (א) ,53
לחוק התכנון והבנייה ,ותוספת מחסנים .רח' פוליאקוב
שושנה  ,55קריית משה ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:
מאזור מגורים  3למגורים ב'.
 .3קביעת בינוי לתוספות בניי כמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומות מסד
(מפלס  ,)-3.98קרקע ( ,)+0.00א' (מפלסים
 ,)+2.09 ,+3.06ב' (מפלסים ,)+9.53 ,+1.50
ג' (מפלס  ,)+9.59לשם הרחבת יחידת דיור
הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי.
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ב .קביעת בינוי לתוספת קומה חלקית מעל הבניין
הקיים לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה
שמתחתיה בקומה ג' (מפלס  )+8.59ובקומה ד
(מפלס  ,)+55.33בהתאם לנספח בינוי.
ג .קביעת בינוי לתוספת מחסנים בקומות מרתף
(מפלס  )-0.69 ,-3.10בהתאם לסעיף  93א
(א)  8לחוק התכנון והבניה.
ד .מודגש בזאת כי שטח כל יחידת דיור לא עולה
על  530.00מ"ר.
 .2קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 .6הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל-
 5919.97מ"ר מתוכם  5329.69מ"ר שטחים
עיקריים .ו 633.35 -מ"ר שטחי שירות.
 .1הגדלת מפר הקומות מ 2-קומות ל 6-קומות מעל
קומת מרתף למחסנים.
 .9קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 .7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בגין מבנה/גדר להריסה.
 .8קביעת הוראות בגין עץ לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  ,9937עמוד  ,9615בתאריך .39.9.56
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,5ירושלים ,טלפון .03-9387590/5
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,5ירושלים  ,85050טלפון .03-9380392 :כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים. www.pnim.gov.il
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קובי כחלון
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב -יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891בדבר אישור תכנית מספר
 - 107-0337076תא/מק – 6232/דרום מתחם הגדנ"ע
 נווה עופר בסמכות הועדה המקומיתואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלקות
חלקות
חלק/כל
סוג
גוש
בחלקן
בשלמותן
הגוש
גוש
,10 ,69 77- ,70-75
 9885מוסדר חלק
85- ,92 82 ,80 ,79
83
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מיקום/כתובת:
רח' תל גיבורים  ,30בן טוב  ,55גרוסמן  50 ,9ת"א.
מטרת התכנית:
ליצור מהלך של התחדשות בשכונת נוונ עופר ע"י
הוספת יחידות דיור בשכונה ,יצירת גיוון בתמהיל יחידות
הדיור והוראות עיצוב ובינוי למתחם ,כולל השארת
שטחים פתוחים לטובת הציבור.
עקרי התכנית:
 .5איחוד וחלוקה של מגרשים:
איחוד וחלוקה של זכויות הבנייה למגורים
במגרשים 7א ו7-ב – ובמגרשים  5ו 3-ע"י ריכוז
זכויות הבנייה למגורים בתאי השטח היוצאים 900
ו 905-ללא שינוי בסה"כ זכויות הבנייה – עפ"י
סעיף 93א ס"ק א 5.לחוק.
 .3שינוי קווי בניין:
שינוי בקו בניין לכיוון תא שטח מס' ( 300שביל) מ-
 0מ' עפ"י סעיף 5.55ג בתכנית המאושרת לקווי
הבניין כמסומן בתשריט התכנית בתאי שטח 900
ו.905-
שינוי בקווי בניין בשאר הכיוונים מ 2-מ' עפ"י סעיף
 5.55ג בתכנית המאושרת לקווי הבניין כמסומן
בתשריט התכנית ,הכול עפ"י סעיף  93א ס"ק א6.
לחוק.
 .2שינוי מספר קומות:
שינוי במספר הקומות המותר לבנייה מעל קומת
הקרקע במגרשים  5ו( 3-תאי שטח  900ו )905-מ-
 2קומות עפ"י סעיף 5.55ב בתכנית המאושרת ל-
 51קומות – עפ"י סעיף  93א ס"ק א 6לחוק.
 .6הגדלת מספר יחידות דיור:
הגדלת מספר יחידות דיור מ 301-עפ"י סעיפים
5.55ב ו3.55-ב בתכנית המאושרת ל 370-יח"ד
ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות –
עפ"י סעיף 93א ס"ק א 9.לחוק.
הגדלת מס' יח"ד הדיור מ 370-עד ל ,210 -כאשר
לפחות  37יח"ד תשמשנה למגורים לבני המקום
בלבד עפ"י תקנה ( 8ד) בתקנות התכנון והבניה
(סטייה ניכרת מתכנית) התשס"ב  3003ועפ"י
סעיף  93א ס"ק א 9לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מספר  9801עמוד  675בתאריך .03/55/3056
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ברח' שדרות בן-גוריון  99תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,52:00 – 09:00קומה ג' חדר
 208טלפון .02-7367316
דורון ספיר
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו
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מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
שם התכנית :שינוי קווי בניין ברח' דמשק אליעזר 32
– בב/מק2323/
תכנית מס' 001-0170000
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה –  5891כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה תל-אביב ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר105-0570111 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/501/ב ,בב/501/ג ,בב ,586/בב/מק/501/אגפים
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 951 :מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :דמשק אליעזר 39
גוש ,9597 :חלקה/ות385 :
מטרות התכנית:
שינויים בקווי בנין עפ"י סעיף 93א(א)(.)8()6
עיקרי הוראות התכנית:
א .קו הבניין המזרחי (לחזית רח' דמשק אליעזר) יהיה
 3.0מ' (במקום  2.1מ' לאחר בליטה) ,לרבות עבור
הממ"דים ,ולא תותר בליטה מעבר לקו בניין זה.
ב .קו הבניין הצפוני יהיה  3.0מ' (במקום  2.1מ') ,וקו
הבניין הדרומי יהיה  5.1מ' (במקום  )2.1כמסומן
בתשריט ,ולא תותר כל בליטה ,לרבות סוכות,
מעבר לקו בנין זה.
ג .ההרחבות יהיו עפ"י התכניות התקפות ,לרבות
בב/501/ג ובב/מק/501/אגפים.
ד .ההרחבות לחזית יהיו באגפים שלמים.
ה .הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה,
לרבות לעניין שיפוץ הבניין הקיים וציפוי חזיתות
בחומרים קשיחים.
ו .חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו תהא סטייה
ניכרת.
ז .אם הבניין הקיים ייהרס ,קווי הבניין יוחזרו לקדמותן.
ח .חלקי הבניין הקיימים מחוץ לקווי הבניין המותרים
עפ"י תכנית זו ,מותרים כל עוד הבניין הקיים לא
נהרס.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  500לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  90ימים ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים בעיתונים ,למשרד
הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני-ברק ,רח' דוד המלך
 ,55בני-ברק ,טל'  .02 – 1779178העתק התנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית
הממשלה ,דרך בגין  ,531תל אביב).
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י
עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)
תשמ"ט ,5898-וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של
המתנגד.
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
בב/מק/100/ג4/
שם התכנית :בב/מק/100/ג – 4/שינוי בינוי ביח"ד
קיימות בקומת קרקע תכנית מס' 001-0170242
(תיקון טעות במספר התכנית)
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה –  5891בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר :בב/מק/501/ג6/
המהווה שינוי לתכניות הבאות :בב/501/ב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 7239 :ד'
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :כל תחום הרשות
מטרות התכנית:
שינוי בינוי למתן אפשרות הרחבה ביח"ד קיימות
בקומות קרקע ע"י יישור קו עם הקומות שמעליהן ,עפ"י
סעיף 93א(א)(.)1
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תותר הרחבה של יח"ד קיימות בקומת קרקע של
בניינים קיימים בתנאים הבאים:
א .בניינים קיימים שחלה עליהם תכנית
להרחבות (כגון תכנית בב/501/ג) או תכנית
נקודתית להרחבות ,ובהתאם למועדים
הקבועים באותן תכניות.
ב .ביח"ד קיימת בקומת הקרקע תותר בניית
הרחבה (עפ"י התכנית התקפה) עד לקו
הבליטה המותרת בקומות העליונות ,דהיינו
 5.1מ' או  60%לפי הקטן מבניהם (עפ"י
תכנית בב/501/ב).
ג .בחזית האחורית תותר הרחבה עד לקו הבליטה
כנ"ל 5.0 ,מ' או  60%לפי הקטן מבניהם.
ד .ההרחבה לא תפגע במתקנים המשותפים
הקיימים בבניין ,כגון חדר גז ,חדר אשפה,
שביל כניסה ,לובי כניסה וכדו'.
ה .יותר שינוי מיקום של המתקנים הנ"ל בתנאי
שיבוצעו בהסכמת בעלי הנכס והביצוע יהיה
ע"י מגיש הבקשה להיתר ועל חשבונו.
 .3שינוי הבינוי כנ"ל יתאפשר במקומות שבהם חלה
תכנית להרחבות ומבוקשת ו/או קיימת הרחבה
בהיתר בקומות העליונות ,והשינוי המבוקש בקומת
הקרקע אינו בולט מקו ההרחבה בקומות העליונות.
 .2אין בתכנית זו כדי להוסיף שטחים מעבר למותר
עפ"י תכנית תקפה.
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 .6בחלקות שבהם חלה תכנית הרחבות עד לקו הבניין
שונה מהקבוע בסעיפים ב' וג' דלעיל ,תותר
הרחבה עפ"י קו הבניין בתכנית התקפה.
 .1הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה,
לרבות בנושא התאמת ההרחבה לבניין הקיים,
ציפוי חזיתות בחומרים קשיחים ,עיצוב חזיתות,
שיפוץ הבניין עפ"י הצורך וכדו'.
 .9ההרחבה המותרת עפ"י תכנית זו לא תשמש
לחלוקת יחידת הדירו בקיימת ו/או ליצירת יח"ד
חדשה ,וזו תהיה סטירה ניכרת.
 .7לא תותר כל בליטה ,למעט סוכות עפ"י תכניות
תקפות ,מעבר לקו הבניין שעפ"י תכנית זו.
 .9הוראות תכנית זו יחולו על בניינים קיימים בלבד
ולא יחולו על בנייה חדשה.
 .8במידה והבנייה שעפ"י תכנית זו פוגעת בחניה
קיימת ,יינתן פתרון חלופי למקום החניה בתאום עם
יועץ התנועה של העירייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 2.3.3056ובילקוט הפרסומים מספר  ,9790עמוד
 ,2890בתאריך .32.3.3056
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,55בני ברק,
טל'  , 02-1779697ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,531תל אביב .כל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
בב/מק2330/
שם התכנית :שינויי בינוי וקווי בניין ברח' דונולו – 0
001-0100007
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה –  5891בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר :בב/מק105-0519917 – 2381/
המהווה שינוי לתכניות הבאות :בב/501/ב ,בב/57/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 996 :מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :דונולו 1
גוש ,9533 :חלקה/ות815 :
מטרות התכנית:
א .שינוי קו בניין עפ"י סעיף 93א(א)(.)6
ב .ניוד שטחים בין הקומות עפ"י סעיף 93א(א)(.)8
עיקרי הוראות התכנית:
 .5יותר שינוי של קו הבניין המזרחי מ 1 -מ' ( 2.1מ'
אחרי בליטה מאושרת) ל 0.1 -מ' בקומות העליונות
ו  5.1 -מ' בק"ק ,כמסומן בתשריט.
 . 3יותר ניוד שטחים בין הקומות לצורך ניצול אחוזי
הבניה המותרים
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 .2הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בזמן הבקשה
להיתר בניה ,לרבות לעניין ציפוי החזיתות ,שיפוץ
הבניין הקיים ,עיצוב אדריכלי ופיתוח המגרש.
 .6לא תותר כל בליטה מעבר לקו הבניין המוצע
בתכנית זו ,וזה יהווה סטיה ניכרת.
 . 1חלקי הבניין החורגים מקווי הבניין הקיימים טרם
אישורה של תכנית זו -יותרו ,כל עוד הבניין הקיים
לא נהרס.
 .9החזית לרחוב תעוצב חזית אחידה בתאום עם
מה"ע בהיתר הבנייה.
 .7תוספת הבנייה תהיה עפ"י ת.י 652 .לחיזוק מבנים
בפני רעידות אדמה.
 .9לא תיבנה גדר בגבול המגרש הפונה לרחוב לצורך
הרחבת המדרכה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 20.50.56ובילקוט הפרסומים מספר  ,9988עמוד
 ,5197בתאריך .58.55.3052
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,55בני ברק,
טל'  , 02-1779697ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,531תל אביב .כל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
בב/מק2213/
שם התכנית :הרחבות ברח' מימון  40בב/מק2213/
001-0177104
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  5891בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר :בב/מק2253/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/501/ב ,בב/מק ,990/בב393/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 678 :מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :מימון 69
גוש ,9533 :חלקה/ות 5050 :חלק
מטרות התכנית:
הרחבת יח"ד עד לשטח כולל של  560מ"ר עפ"י סעיף
93א(א)(.)53
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תותר הרחבה של יח"ד הקיימות עד לשטח כולל
שלא יעלה על  560מ"ר במסגרת קווי הבניין
המותרים בתכנית זו ותוכניות תקפות.
 .3לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו וזו
תהיה סטייה ניכרת.
 .2שטח הסוכות ייכלל בשטח הכולל של הדירה.
 .6לא תותר העברת שטח שלא נוצל למקום אחר בבניין.
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 . 1ההרחבות יהיו עפ"י תב"ע אגפים למעט בחזית
שיהיו באגף שלם.
 .9הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה ,לרבות
לעניין שיפוץ הבניין עפ"י הצורך ,עיצוב וציפוי
החזית וכדו'.
 . 7אם הבניין ייהרס קווי הבניין יוחזרו לקדמותן (דהיינו
לפני אישור תכנית בב/מק)990/
 .9מיקום החלונות ייקבע בהיתר הבנייה בתאום עם מה"ע.
 .8ההרחבה תיבנה עפ"י ת.י 652 .לרעידות אדמה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 8.53.3056ובילקוט הפרסומים מספר  ,9892עמוד
 ,3992בתאריך .52.5.3051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,55בני ברק,
טל'  , 02-1779697ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,531תל אביב .כל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
בב/מק2213/
שם התכנית :שינויים ותוספות ברח' הרצל 20
001-0130320
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה –  5891בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר:בב/מק2258/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/501/ב ,בב/מק/2016/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 156 :מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :הרצל 91
גוש ,9581 :חלקה/ות 95 :חלק
מטרות התכנית:
תוספת  3דירות גג ושינויי בינוי בבניין חדש עפ"י
סעיפים 93א(א)(.)9()1
עיקרי הוראות התכנית:
תותר הקמת בניין חדש בשינויים הבאים:
א .תוספת  3דירות גג מעבר ליח"ד המותרות בחלקה,
בשינויים הבאים:
 3 .5דירות גג מעל  2יח"ד רגילות בקומה ה'.
 .3ביטול נסיגות כמסומן בבינוי.
 .2שטח עיקרי מזערי של כל דירת גג לא יפחת מ-
 70מ"ר.
ב .דירות הגג ייבנו עפ"י הוראות תכנית בב/מק/501/פ,
למעט השינויים בתכנית זו.
ג .הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
ד .תובטח גישה למערכת הסולריות לכל דיירי הבניין.
ה .לא תותר חלוקה של דירות הגג ליח"ד נוספת וזו
תהיה סטייה ניכרת.
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ו .שטח דירות הגג יכלול שטחי חדרי הגג ושטחים
עיקריים שנוידו מקומות הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 3.11.14ובילקוט הפרסומים מספר  ,2313עמוד ,370
בתאריך .10.11.14
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,55בני ברק,
טל'  , 02-1779697ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל
אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,531תל אביב .כל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
חנוך זייברט
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי בת ים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
003-0302107
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בת-ים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה תל אביב ,מופקדת תכנית מפורטת מספר
 - 103-0319507בי/918/מק -שינוי גודל מגרש מינימלי
למסחר בעמידר.
המהווה שינוי לתכניות הבאות :בי10/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :התכנית כוללת
את תחום שכונת עמידר ,צפון מזרח בת ים.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש9889 :
חלקות בשלמותן24, 35-37, 48, 50, 52-58, 77, :
80-82, 85-89, 91-103, 105, 110-113, 119-127,
132-133, 135-142, 155, 159-160, 164-165,
167-171, 174, 178-180, 186-194, 197-204,
,208-214
חלקות בחלקן72-73, 207, 229 :
גוש7010 :
חלקות99,9,98,75,72,71,77,96,99,97,505 :
גוש7019 :
חלקות6-7, 29, 35, 39, 56-84, 87-97, 104, :
110-113, 116, 118-123
גוש7513 :
חלקות90, 114-124, 131-161, 163-166, :
170-180, 185, 190-194, 196, 199-208,
216-253, 255, 261-262, 264-265, 269-270,
272-273, 276, 278, 280, 282-286, 290,
293-294, 297-299, 302-312, 314, 316-317,
319-320, 322, 325-332, 353, 366, 368383, 386-398
חלקות בחלקן 345 :
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גוש7512 :
חלקות,186-188, 191, 197-199, 201-202, 204 :
205, 208, 210-212, 222, 240, 242-274, 276,
278-292, 295-307, 318-320, 322-324, 326-327,
,332-343, 349-359
חלקות בחלקן238, 312, 347 :
גוש7590 :
חלקות97, 146, 148-150, 152-153, 161-163, :
219-220, 224-251, 255-257, 262, 265-267,
,281-291, 305, 308, 345, 362-364, 366
חלקות בחלקן264, 311, 365 :
מטרות התכנית:
שינוי גודל מגרש מינימלי למסחר בעמידר
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי הוראה לגודל מגרש מינימלי למסחר מתכנית
בי 10/ע"פ סעיף  93א (א)  7לחוק ,מ 953 -מ"ר ל-
 500מ"ר ,כך שיתאים לגודל המגרשים הקיימים ,וללא
שינוי בייעודי קרקע ,שטחים או זכויות בנייה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  500לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה בת ים ,העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :ק.ממשלה דרך
מנחם בגין  531ת"א ,טלפון.)02-7923190 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט – .5898
יוסי בכר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בת ים
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה 5891-בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית הנקראת :מספר  304-0159905הנקראת
חפ/מק1156/יא  -הרחבת  2יח"ד ברחוב אורבך .6
תכנית זו מהווה שינוי לתכנית חפ ,1156 /חפ/1156 /
א,חפ.338/
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תכנית זו כפופה לתכנית חפ ,1840 /חפ /229 /י,
חפ /229 /י ,1 /חפ /229 /י ,5 /חפ /מק /1400 /תט,
חפ /מק /1400 /יב ,1 /חפ /מק /1400 /יב ,4 /חפ /מק/
 /1400פמ ,חפ ,1840 /תמא /34 /ב ,4 /תמא,38 /
תממ ,6 /תמא.38 /
ישוב :חיפה.
מקום התכנית :רח' אורבך  ,9הוד הכרמל ,צפון שכונת
דניה.
גוש  55329חלקי חלקות . 93 ,16
גוש  53399חלקה . 516-511
מגרש 26א על פי תוכנית חפ1156/א'.
מטרות התכנית:
מתן אפשרות להרחבת  2יח"ד תחתונות בבניין בן  4יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח עיקרי לשתי יח"ד תחתונות בבניין מ73.6-
מ"ר ל 153-מ"ר לכל יח"ד על פי סעיף 62א(א)1( )1
(א) ( )1לחוק .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך
 32.5.51ובילקוט פרסומים מס'  9889עמוד 2950
מיום 31.3.51
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז חיפה שד' הפל"ים  51טל:
 06 – 9922669חיפה וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה רח' ביאליק  2טל 06 – 9219907 :וכל
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
חדווה אלמוג
מ"מ יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדה תכנית מפורטת
מספר ש/מק320/
נמסרת בזו הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
מפורטת מספר ש/מק 891/שפורסמה בעיתונים ביום
 59/01/3005ובילקוט פרסומים מספר ,6881
התשס"א ,עמ'  ,2039בתאריך .35/09/3005
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג303/
שינוי ש5/
שינוי ש292/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :פרדס חנה-כרכור
ישוב :פרדס חנה  -כרכור
גוש 50502 :חלקה 570 :בשלמות
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עיקרי הוראות התכנית:
א) שינוי בקו בניין
ב) הקטנת גודל מינימלי להקמת בריכת שחייה
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה כרכור בימים ובשעות
קבלת קהל.
חיים געש
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה פרדס חנה כרכור
הועדה לתכנון ובנייה קריות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
ק/מק403/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,5891 -בדבר אישור תוכנית מפורטת
מספר ק/מק.613/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
259
שינוי
/520א
שינוי
/520ב
שינוי
כפיפות 380
כפיפות /259א
כפיפות /259ב
כפיפות /259ח
כפיפות /259ד
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית מוצקין
ישוב :קרית מוצקין ,רחוב :נתיב רמז מס' בית2 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 55177 :מחלקה 50 :עד 50 :בשלמות
מטרת התכנית:
הוספת  3יח"ד ללא שינוי בשטח.
עיקרי התכנית:
.5קביעת מס' יח"ד בבניין  9 ,במקום  9יח"ד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 07/08/3053ובילקוט פרסומים מספר  ,9692עמוד
 , 398בתאריך .59/50/3053
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה קריות רח' הגדוד העברי  6קרית
מוצקין ,טלפון 06-9751385 :ובמשרדי הועדה
המחוזית ,מחוז חיפה  ,כתובת :רח' פל ים  , 51חיפה,
טל' .06-9959333 :ובאתר האינטרנט של הועדה
בכתובת  WWW.VKRAYOT.CO.ILכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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הועדה לתכנון ובנייה קריות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
203-0130430
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,5891 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר .213-0581681
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ק520/
שינוי
ק578/
שינוי
ק/520/א
שינוי
ק/520/ב
שינוי
כפיפות מק/ק/259/ג
כפיפות ק/259/א
כפיפות ק/259/ב
כפיפות ק259/
כפיפות ק/259/ח
כפיפות ק/259/ד
כפיפות ק/מק/520/א3/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית ביאליק
ישוב :קרית ביאליק,
רח' קרן קיימת לישראל  67בקריית ביאליק
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 55195 :מחלקה 1 :עד 1 :בשלמות
מטרת התכנית:
שינוי קו בנין קידמי מ 50-מ' ל 1-מ'.
עיקרי התכנית:
א .שינוי קו בנין קידמי מ 50-מ' ל 1-מ' בהתאם לסעיף
.93א(.א) 6.לחוק התכנון והבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 35/55/3056ובילקוט פרסומים מספר  , 9831עמוד
 , 5337בתאריך .39/55/3056
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה קריות רח' הגדוד העברי  6קרית מוצקין,
טלפון 06-9751385 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
חיפה ,כתובת :רח' פל ים  ,51חיפה ,טלפון:
 .06-9959333ובאתר האינטרנט של הועדה בכתובת
 WWW.VKRAYOT.CO.ILכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסי אזריאל
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה קריות
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מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי מודיעין
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
430-0330347
שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מד1 /4/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניי ה מודיעין מופקדת תכנית מפורטת מס'
 ,630-0330867שינוי לתכנית מתאר מקומית מס'
מד.5 /6/
מיקום התכנית:
מודיעין-מכבים-רעות ,שכונה :הפרחים ,רחוב :דפנה,
מספר7-52 :
קואורדינאטות:
ציר 300885 :X
ציר 961800 :Y
גוש וחלקה:
גוש ,1911 :חלקות בשלמותן1,7,8,55 :
מטרות התכנית:
תוספת זכויות בניה לדירות גג לשימוש בחלל גג קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בניה  21מ"ר עיקרי ליח"ד לשימוש בחלל
גג קיים.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה מודיעין רח' תלתן  ,5מודיעין ,טל:
 ,09-8739013וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז מרכז ,רח' הרצל  ,85רמלה ,טל' 09-
 ,8799666וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל( .שעות קבלת
קהל מדור מידע תכנוני ,עיריית מודיעין-מכבים-רעות:
ימים א' ,ד' בשעות  9:20-53:00וביום ב' 52:20-57:00
או בהתאם למפורסם באתר העירייה) .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף
 500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  90ימים מיום
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונות ,למשרדי עיריית מודיעין ת"ד  5מודיעין טל'
 .09-8739013העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
חיים ביבס
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה מודיעין
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מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
400-0103030
נת/מק/12/000/א  -מגדל גני סולד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,5891 -כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז וועדה מחוזית מרכז מופקדת תכנית
מפורטת :מספר  609-0513031המהווה שינוי לתוכניות
הבאות:
שינוי לתוכנית :
שינוי נת600/7/
שינוי נת900/52/
שינוי נת/500/ש5/
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :דיזנגוף  23שכונה :מרכז העיר נתניה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 9396 :חלקות במלואן9 :
גוש 9396 :חלקי חלקות511 ,9 ,7 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 93א(א)( )6לחוק.
ב .שינוי לבינוי עפ"י סעיף 93א(א)( )1לחוק.
ג .ביטול קומות במגרש ( 3עפ"י נת )52/900/מ9-
קומות מעל ק .מסחרית לקומה מסחרית בלבד לפי
סעיף 93א(א)(6א) לחוק.
ד .תוספת קומות במגרש ( 2עפ"י נת )52/900/מ8-
קומות ל 38-קומות לפי סעיף 93א(א)(6א) לחוק.
ה .המרת  399מ"ר עיקרי ממסחר למגורים עפ"י סעיף
93א(א)( )9לחוק.
ו .ניוד  3,091מ"ר עיקרי 320 ,מ"ר שרות ו 58-יחידות
דיור ממגרש ( 3עפ"י נת )52/900/למגרש ( 2עפ"י
נת )52/900/עפ"י סעיף 93א(א)( )9לחוק.
ז .המרת  170מ"ר עיקרי ו 250-מ"ר שטח שרות
במגרש  2מלובי הדיירים למגורים עפ"י סעיף
93א(א)( )9לחוק.
ח .הוספת  5,381מ"ר ( )9%לשטח הכולל המותר
לבנייה במגרש  2עפ"י סעיף 93א(א()5()5א)()3
לחוק.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א,ד,ה משעה
 9.20עד  55.20וביום ב ,משעה  53.00עד  59.00כל
מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,הצורן  ,9אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טלפון:
 ,08-9902570העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית  /ערר (כתובת :רח' מוצקין  ,85רמלה ,טלפון:
.)09-8799666
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -

מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
400-0324343
נת/מק/202/ד  -דיזנגוף על המים -
תוספת שטח למרפסות.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,5891-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז וועדה מחוזית מרכז מופקדת תכנית
מפורטת :מספר  609-0396363המהווה שינוי לתוכניות
הבאות:
שינוי לתוכנית :
שינוי נת600/7/
שינוי נת/902/א
שינוי נת/מק/902/ג
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
כתובת:
רחובות:
יוסף לפיד
בן גוריון
קהילת צפת
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 9367 :חלקות במלואן339 :
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  100מ"ר שטח עיקרי להגדלת מרפסות בלבד
עפ"י סעיף 93א (א) (( )59א) ( )5לחוק .
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א,ד,ה משעה
 9.20עד  55.20וביום ב ,משעה  53.00עד  59.00כל
מעונין בקרקע בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה,
הצורן  ,9אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טלפון08-9902570 :
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית  /ערר
(כתובת :רח' מוצקין  ,85רמלה ,טלפון.)09-8799666 :
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
ש .שר
יו"ר ועדת משנה
לתכנון ובנייה נתניה
מרחב תכנון מקומי רמלה
הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית שינוי למתאר
מספר לה/מק1/170/
נמסרת בזו הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית שינוי
למתאר מספר לה/מק - 5/570/הרחבת בית ספר
ג'ואריש ,שהודעה על דבר אישורה בהתאם לסעיף 98
לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה  ,5891 -פורסמה בילקוט
הפרסומים  1202התשס"ד עמ'  2019בתאריך
.09/09/3006
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל -מח570/
שינוי ל -לה5000/
שינוי ל -לה2/5000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רמלה
רחוב אל בוסתן
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6218 :מחלקה 99 :עד 99 :חלקי
גוש 6218 :מחלקה 75 :עד 75 :חלקי
גוש 6763 :מחלקה 2 :עד 2 :חלקי
מטרות התכנית:
א .איחוד וחלוקה של מגרשים ,בהסכמת בעלים,
כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' ,ובלבד שאין בתוכנית
שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע ,בהתאם
לסעיף 93א(א)(.)5
ב .הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצורכי ציבור:
מבנים לצורכי חינוך בהתאם לסעיף 93א (א')(.)2
ג .הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף
בהתאם לסעיף  93א (א') (.)3
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה "רמלה" ,רחוב מבצע משה  ,8רמלה
טלפון 09-8775196 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
מרכז ,כתובת :הרצל  ,85רמלה ,טלפון.09-8799608 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
יואל לביא
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה רמלה

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

מרחב תכנון מרחבי שרונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
הצ/מק334/1-0/
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה ,5891-בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר הצ/מק336/5-1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לSR/15 -
הצ2/58/2/
תמ1/
הצ500/5-1/
הצ5/1/
הצ8/5-1/
הצ300/5-1/
הצ7/1/
הצ/5/1/א
הצ0/5-1/
הצ500/5-1/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.מ.תל מונד
רח' מירון 2
גוש ,7788 :חלקות ,523 ,3 :ח"ח587 ,580 ,599 ,5 :
שטח התכנית 5901 :מ"ר
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת ל 3-מגרשים כאשר במגרש אחד קיים
מבנה אחד ובמבנה השני יוקמו  3יח"ד במבנה אחד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5איחוד וחלוקה מחדש של חלקה  523בהסכמת
בעלים כמשמעותה בפרק ג' סימן ז' לחוק בסמכות
ועדה מקומית לפי סעיף 93א(א)( )5לחוק.
 .3שינוי בדבר גודל מגרש מינימלי מ 700-מ"ר לבית דו
משפחתי ל 959-מ"ר בית דו משפחתי .בסמכות
ועדה מקומית לפי סעיף 93א(א)( )7לחוק.
 .2הגדלת מספר יח"ד המותרות לבניה במגרש 3529
מ"ר מיח"ד אחת ל 3-יח"ד ללא הגדלת השטחים
למטרות עיקריות ,סה"כ  2יח"ד בחלקה 523
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 93א(א)( )9לחוק.
 .6תוספת של  9%בשטח עיקרי לתכנית שהופקדה
לפני שנת .5898
 .1שינוי קו בניין קדמי דרום-מערבי נקודתי מ 1.0-מ' ל-
 3.20מ' עפ"י המצב הקיים ,ושינוי בקו בניין מזרחי-
צדדי מ .0.0-מ' ל 2.00-מ' ועפ"י המסומן בתשריט
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 93א(א)( )6לחוק.
 .9קביעת זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 57/7/08ובילקוט הפרסומים מספר  ,1896התשס"ט,
עמוד  ,1597בתאריך 38/7/08
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המרחבית
לתכנון ובנייה "שרונים" הצורן  5ג' אזה"ת פולג ,נתניה

6057

טלפון 08-9929053 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
מרכז כתובת :הרצל  ,85קרית הממשלה רמלה טלפון:
 .08-8799666כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי נגב מערבי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
201-0304304
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה  ,5891 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נגב מערבי ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז דרום ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר  - 915-0316806א.ת .שדות נגב מגרש .556/1
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
2/587/02/7
/7מק35/05/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
א.ת .שדות – נגב ,מגרש556/1 :
רשות מקומית :שדות  -נגב
גושים /חלקות לתכנית28196 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין כמפורט להלן:
שינוי קו בניין אחורי מ 3.1 -מ' ל0.0 -
שינוי קו בניין ציידי צפוני מ 3.7 – 2.5 -לכל אורך
המגרש וקו בניין צידי דרומי מ 1 -מ' ל 2 -מ'
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  500לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  90יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה נגב מערבי ,מ.א
מרחבים צומת גילת ד.נ .הנגב  9650000טלפון:
 .09-9988989העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה
 6באר שבע ,טלפון.)09-9392785 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
אלי ברונשטיין
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נגב מערבי

6 058

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 29031-08-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מוקד ארי אבטחה בע"מ ,ח"פ
,51-406599-4
והמבקשת :חברת גלובל אנטי טרור סקויל בע"מ ,ח"פ
 ,51-288625-0ע"י ב"כ עו"ד ולדימיר פוסטרנק ,מרח' בן יהודה
 ,13ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.8.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.6.2015בשעה .9.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .4.6.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ולדימיר פוסטרנק ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 37613-01-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שרותי י .סעור בע"מ ,ח"פ ,51-358482-1
והמבקשים :גלאון יאן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ולדימיר
פוסטרנק ,מרח' בן יהודה  ,13ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.1.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.7.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .18.6.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ולדימיר פוסטרנק ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 16399-03-15

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גרין בלוק ישראל יצור ושיווק בע"מ ,ח"פ
,51-355553-2
והמבקש :פרוקופץ ,ע"י ב"כ עו"ד סרגיי קוסצ'וב ,רישיון
מס' .37466
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.6.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון
בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

פר"ק 15411-04-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שוחן יזמויות בע"מ,
והמבקש :יהושע שוחט ,ע"י ב"כ עו"ד שמואל דבלינגר,
מרח' רמב"ם  ,2ת"ד  ,439בני ברק .5110302
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.7.2015בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  17.00ביום
.11.6.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שמואל דבלינגר ,עו"ד
בא כוח המבקש

סרגיי קוסצ'וב ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 12985-05-15
פר"ק 12173-04-15

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.מ.ב חווה חקלאית ירדן בע"מ ,ח"פ
,51-168996-0

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת היכל הרהיטים מ.צ .בע"מ ,ח"פ
 ,51-445421-4אזור התעשייה עלי זהב ,מיקוד ,7194900

והמבקש :אהוד מזרחי ,ע"י ב"כ עו"ד ולדימיר פוסטרנק,
מרח' בן יהודה  ,13ירושלים.

והמבקש :אחמד חומיד ,ע"י ב"כ עו"ד חסן אגבאריה ,מרח'
אלרשיד  ,7ת"ד  ,24261ירושלים  ,9124201טל'  ,02-6275225פקס'
.02-6275226

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.7.2015בשעה .9.15

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.9.2015בשעה .10.15

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.00ביום
.18.6.2015

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.30.6.2015

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

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

ולדימיר פוסטרנק ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

חסן אגבאריה ,עו"ד
בא כוח המבקש

6059

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 2019-04-15

פר"ק 42595-10-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת גשם א.ב שירותים בע"מ,

ובעניין פירוק חברת אשדטק תוכנה ואפליקציות בע"מ,

והמבקש :עידן מור (מנקר) ,ע"י ב"כ עו"ד מיטל אורשלם,
מרח' מנחם בגין  ,82תל אביב .6713829
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.10.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  12.7.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.00ביום
.5.7.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיטל אורשלם ,עו"ד
באת כוח המבקש

והמבקשות :אודליה יעיש ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ענת שני-
רבה ,מרח' לינקולן  ,20תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 21.6.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .14.6.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ענת שני-רבה ,עו"ד
באת כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 18043-04-15

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 24110-02-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אזמרגד  -טורנקי פרוג'קטס בע"מ,
והמבקשת :אפלטרי החזקות ( )2006בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד
מזי טזזו ,מרח' דב הוז  ,30תל אביב .6341623
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.7.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מהמועד הקבוע
לדיון בבקשה.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מזי טזזו ,עו"ד
באת כוח המבקשת
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בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת לידקום אינטגרייטד סולושנס פרוג'קט
סניף הודו בע"מ ,ח"פ ,51-388150-8
והמבקשת :לידקום אינטגרייטד סולושנס בע"מ (בכינוס
נכסים ובפירוק) ,ע"י כונס הנכסים עו"ד עופר שפירא ,ממשרד
עו"ד שפירא ושות' ,מרכז עזריאלי  ,5המגדל המרובע (קומה
 ,)27תל אביב  ,67025טל'  ,03-7766999פקס'  ,03-7766996דוא"ל
.info@oshapira.com
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.7.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.
עותק מבקשת הפירוק ניתן למצוא באתר האינטרנט של
משרד הח"מ בכתובתhttp://www.oshapira.com/Hebrew/ :
.news.html
עופר שפירא ,עו"ד
כונס נכסים

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 32945-04-15

פר"ק 34516-03-15

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

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

ובעניין פירוק חברת בלוטק שירות ואחריות בע"מ,

ובעניין פירוק חברת זינגר'ס בע"מ ,ח"פ ,51-339733-1

והמבקשים :אלכסנדר פולבקוביץ ,איתי כהני קטרין אליהו
וסרגיי מיקולה ,ע"י ב"כ עו"ד אסף מסדה ו/או ערן כהן ,מרח'
כינרת  ,5בני ברק.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.7.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.7.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד עופר גבריאלי,
מדרך העצמאות  ,9חיפה ,טל'  ,04-8665572פקס' .04-8664472
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.6.2015בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .9.6.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עופר גבריאלי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

אסף מסדה ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 11005-05-15
פר"ק 5215-05-15

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סומך אבטחה בע"מ ,ח"פ ,51-401249-1
והמבקש :רובי רבייב ,ע"י ב"כ עו"ד שולמית שוקר ,מרח'
יהודה הלוי  ,75תל אביב  ,6579609טל'  ,03-5605222פקס' .03-5663660
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.7.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.5.7.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שולמית שוקר ,עו"ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טכנו  -טול כרמיאל בע"מ ,ח"פ
,51-142433-5
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול ,121
ת"ד  ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.6.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .15.6.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

6061

בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 32536-04-15

פר"ק 15712-04-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת טל רות גידולי שדה בע"מ ,ח"פ
,51-345763-0

ובעניין פירוק חברת הינג'י בע"מ ,ח"פ ,51-370703-4

והמבקשת :יבולי תנובת הדרום בע"מ ,ח"פ ,51-307523-4
ע"י ב"כ עו"ד אילן מדוויר ,ממשרד עורכי דין טישמן ,פריצקי,
לוין ,צדוק ושות' ,רח' הארבעה  ,10תל אביב ,טל' ,03-5620563
פקס' .03-5620565
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.6.2015בשעה .8.30

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד אמיר אבני ,ממשרד
גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי ,1
תל אביב  ,6701101טל'  ,03-6074460פקס' .03-6074590
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.7.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .10.7.2015

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.

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

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

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 789-05-15

בבית המשפט המחוזי מרכז

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
פר"ק 9506-05-15

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.י סילבר סטאר בע"מ ,ח"פ ,51-422831-1
והמבקשים :אביחי יוסף גולדשטיין ,ע"י ב"כ עו"ד ניסן
זכריה ,מרח' ההסתדרות  ,54ת"ד  ,22חולון .58100
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.7.2015בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.7.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ניסן זכריה ,עו"ד
בא כוח המבקשים

6 062

ובעניין פירוק חברת מכבי באר יעקב כדורסל בע"מ ,ח"פ
,51-405366-9
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או
אריאל כוכבי ו/או שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון,
מרח' כנרת  ,5מגדל ב.ס.ר  ,3קומה  ,4בני ברק  ,5126237טל' 03-
 ,6911808פקס' .03-6957591
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.7.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .12.7.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 5344-05-15

פר"ק 40057-03-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת רגע של טבע ( )2003בע"מ ,ח"פ
 ,51-347068-2משק  ,58בית עזרא,

ובעניין פירוק חברת מוטי סעד חקלאות ונגרות בע"מ ,ח"פ
 ,51-422789-1ממושב אורות  ,27מיקוד ,83810

והמבקש :גולוב גלב ,ע"י ב"כ עו"ד ארנסט בראיה ,מרח'
הרצל  ,3בית פרנק ,ת"ד  ,651אשקלון  ,78106טל' ,08-6752595
פקס' .08-6750651

והמבקשים :יובל קליין ועוד  10אח' ,ע"י ב"כ עו"ד ארד
יונתן ,ת"ד  ,1350קניון גת סנטר ,קרית גת ,טל' ,077-3301980
פקס' .077-5600292

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.7.2015בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.9.2015בשעה .9.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.1.7.2015

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

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

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

ארנסט בראיה ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 63392-03-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מור מסעדנות ואחזקות בע"מ ,ח"פ
,51-379992-4
והמבקשת :הנאמנת על נכסי משתתף דן רוט ,עו"ד נורה
גוטלייב ,מרח' הנרייטה סולד  ,1בניין הסוכנות היהודית ,קומה
 ,4באר שבע.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.7.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נורה גוטלייב ,עו"ד
נאמנת על נכסי החייב

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

יונתן ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
נויברידג' נטוורקס (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-229920-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.6.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' הסורג
 ,1קומה  ,4ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמוס תיבי ,עו"ד ,מפרק

דוקטור און ליין בע"מ
(ח"פ )51-473302-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק ,רח'
חיים יחיל  ,3ת"ד  ,10543באר שבע  ,84114לשם הגשת דוח
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יניב מזוז ,עו"ד ,מפרק

תריסי נתניה בע"מ
(ח"פ )51-028771-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,17.00במשרדי
המפרקת ,קיבוץ משמר השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל הדר זימן ,עו"ד ,מפרקת

אובג'קטהאוז
(ח"פ )51-164273-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.6.2015בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' יפו  ,97קומה  ,9חדר  ,945ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יהודה וייס ,עו"ד ,מפרק

מועדון מסעדה פאב החווה בע"מ
(ח"פ )51-103239-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

תתכנס ביום  ,1.7.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' בן יהודה
 ,124תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא מזרחי ,מפרק

אינסייט מידע שיווקי בע"מ
(ח"פ )51-405811-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.7.2015בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' גיבורי
ישראל 10א ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור רובס ,עו"ד ,מפרק

אל אלה סחר וניהול בע"מ
(ח"פ )51-416570-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.7.2015בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
המדע  ,1רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן נגר ,מפרק

נ.נ.ה .תקשורת מחשבים בע"מ
(ח"פ )51-216297-5
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.6.2015בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' בן גוריון
 ,48/7נווה סביון ,אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.7.2015בשעה  ,10.00במשרד גולדפרב זליגמן
ושות'  -עורכי דין ,רח' יגאל אלון  ,98מגדל אלקטרה ,קומה
 ,45תל–אביב-יפו  ,6789141לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם ליפסון ,מפרק

בנימין ג'רמי ,עו"ד ,מפרק

אבני זהב יזמות נדל"ן בע"מ

פליס אינטרנשיונל בע"מ

(ח"פ )51-443845-6

(ח"פ )51-449859-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

תתכנס ביום  ,5.7.2015בשעה  ,20.00אצל המפרק ,רח' הרצל תתכנס ביום  ,6.7.2015בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
 ,184רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד המדע  ,1רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלרם זלזניק ,מפרק
דניאל אזולאי
משה מויאל
מפרקים
		

אדמושן בע"מ

דויטש גינון ופיתוח בע"מ

(ח"פ )51-484319-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.7.2015בשעה  ,14.00אצל המפרק ,מרכז עזריאלי
 ,5קומה  ,40תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דיויד אוסבורן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-135801-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.7.2015בשעה  ,10.00במשרד בא כוח החברה,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

רג'ד טול מפיצים (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-262602-9

תור עולם  2001בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-317974-7
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.7.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' טולוקסקי
 ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם סידס ,מפרק

השטיח המעופף מימון והשקעות  1998בע"מ
(ח"פ )51-263202-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.7.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' כהנמן
79א ,בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנה פדר ,מפרקת

בנדפורט אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-383709-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.7.2015בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' יפו ,21
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.7.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
בן צבי יצחק  ,8הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חגית שרים ,עו"ד ,מפרקת

אם די גלובל וונדינג בע"מ

ג'רוסלם פוסט אינטרנט בע"מ

(ח"פ )51-388473-4

(ח"פ )51-364596-0
(בפירוק מרצון)

משה כהן ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,10.7.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
האחים מסלאויטה  ,15קומה  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מאיה בת–און ,מפרקת

ס.מוביל נדל"ן ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-276761-7

הנ"ל תתכנס ביום  ,12.7.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינת בובליל-קדש ,עו"ד ,מפרקת

גלי-טק בע"מ
(ח"פ )51-329486-8
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.7.2015בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' קהילת
ונציה  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.7.2015בשעה  ,10.00במשרד שבלת ושות'
עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ערן הרשוביץ ,מפרק

חניוני איתנים בע"מ

בוריס ודניאל לוינשטיין חברה להשקעות בע"מ

(ח"פ )51-474390-5

(ח"פ )51-045080-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

ויקטור בכר ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.7.2015בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2015בשעה  ,12.00במשרד עו"ד דוד גולן ,רח'
הבונים  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביחי דרזנר ,עו"ד ,מפרק

דוד לוינשטיין ,מפרק

וורדה וידה בע"מ

סהרה מחנאות בע"מ

(ח"פ )51-404497-3

(ח"פ )51-285954-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.7.2015בשעה  ,10.00אצל ארדינסט ,בן נתן
ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ'  ,4מגדל המוזאון ,קומה  ,13תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2015בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' רוטשילד
 ,45ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צחי מליחי ,עו"ד ,מפרק

תום נפתלי ,מפרק

תפארס עמוס  2011אשדוד בע"מ

(ח"פ )51-430461-7

(ח"פ )51-467556-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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החברה לקידום טכנאי קירור ומיזוג אויר בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.7.2015בשעה  ,19.00אצל המפרק ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

גרושקביץ  ,8קרית מוצקין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד תורן ,מפרק

תתכנס ביום  ,20.7.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' המעיין
 ,4מודיעין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סתיו יעקב ,מפרק

הוזין בע"מ
(ח"פ )51-467776-4

פלא נעמד בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-490411-9

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.7.2015בשעה  ,11.00במשרד המפרקת ,רח' בן
גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיה בר–און ,עו"ד ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.7.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' המעיין
 ,4מודיעין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סתיו יעקב ,מפרק

ד"ר עזרא יחיאל
(ח"פ )51-329306-8

ע.ברעם שרותי רכב בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-052489-5

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.7.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יהושע
 ,84/11עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר יחיאל עזרא ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.7.2015בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' הרצל ,76
חיפה  ,33211לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי ליכטר ,מפרק

גלובל פיננס ג'י.אר 5 .מסחר ( )2005בע"מ
(ח"פ )51-370288-6

ט.ל .שרותי מכס ושילוח בינלאומי ( )1986בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-114969-2

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.7.2015בשעה  ,10.30במשרד גיסין ושות',
עורכי דין ,רח' הברזל  ,38תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
תומר אלטמן ,עו"ד ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.7.2015בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' הרצל ,76
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי כהן ,מפרק

ש.ד.ש .מדיק טלקום בע"מ

אקליפטוס פרויקטים א.ג.מ .בע"מ

(ח"פ )51-268950-6

(ח"פ )51-349153-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,
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הנ"ל תתכנס ביום  ,21.7.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
רח' דרויאנוב  ,5תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,31.7.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אחד
העם  ,26רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן מרום ,עו"ד ,מפרק

חיים דורסמן ,רו"ח ,מפרק

עלי זית בע"מ
(ח"פ )51-062408-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.7.2015בשעה  ,11.00במשרד עו"ד הראל
ארנון ושות' ,רח' הרטום  ,16ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יעקב ורדי ,מפרק

א.ד.מ.צ .הארבעה חברה לאחזקות בע"מ
(ח"פ )51-471905-3
(בפירוק מרצון)

בצלאל (זכרון  -יעקב) בע"מ
(ח"פ )51-365677-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.8.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
רח' האורנים  ,8זכרון יעקב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רוברט ג'רמי וייסמן ,מפרק

מ .רכלין מפעלי דפוס בע"מ
(ח"פ )51-080239-0

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.7.2015בשעה  ,10.00במשרד עו"ד צבי
הרשקוביץ ,שד' פל-ים  ,2חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
דפנה אלבאז הרשקוביץ ,עו"ד ,מפרקת

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' חיים יחיל
 ,3באר שבע  ,84896לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר קרץ ,עו"ד ,מפרק

סיגרם נכסים  1997בע"מ
(ח"פ )51-246363-9

סי.טי .מקס ירושלים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-440440-9

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.7.2015בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' נירים
 ,3תל אביב ,טל'  ,03-6880303לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

אבנר גולוב ,עו"ד ,מפרק

ק.ד.ט.י .בע"מ
(ח"פ )51-208857-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אמסטר ,מרח'
יפו  ,216ירושלים טל'  ,02-5000077למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב אמסטר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

סי.טי .מקס ירושלים בע"מ
(ח"פ )51-440440-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.7.2015בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח' יפו
 ,216ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב אמסטר ,עו"ד ,מפרק

קבוצת אילן ניסים בע"מ
(ח"פ )51-479416-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.1.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן
ניסים ,מרח' יהודית  ,22אלעזר ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.7.2015
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אילן ניסים ,מפרק

אבי לוי עבודות פתוח צנרת וביוב בע"מ
(ח"פ )51-204734-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט
לוי ,מרח' שושנת העמקים  ,9מגדל העמק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.7.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלברט לוי ,מפרק

היי באג בע"מ
(ח"פ )51-300113-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל
אסולין ,מרח' ארבל  ,15מגדל העמק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.7.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יגאל אסולין ,מפרק

אסיא שפיר ודברי אומנות
(ח"פ )51-337429-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה
פרזם ,מרח' המסגר  ,1אזור תעשייה ,רעננה ,טל' ,050-8279829
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.7.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שושנה פרזם ,מפרקת
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א.גיל שירותי מזון בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.3.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
תמר דיין משה ,מדרך מנחם בגין  ,132תל אביב ,טל' ,03-7522544
למפרקת החברה.

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

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

(ח"פ )51-319347-4
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,21.10.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל'
 ,03-6218222פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.7.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

מאפה הגולן בע"מ
(ח"פ )51-321027-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד
אזולאי ,מרח' האלונים  ,14/28נתניה  ,4256514טל' ,052-4745735
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.7.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלעד אזולאי ,מפרק

י.ל.ל .יזום ,ניהול ושמאות בע"מ
(ח"פ )51-487280-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.7.2015
בשעה  ,12.00במשרדי המפרקת ,רח' כנרת  ,5ב.ס.ר  ,3בני ברק,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
תמר דיין משה ,עו"ד ,מפרקת

ג'י.אל.פרינט שירותי הדפסה בע"מ
(ח"פ )51-413273-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר
בן–מנשה ,מרח' האגם  ,232מושב חוסן  ,25180טל' ,052-5078686
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.7.2015
בשעה  ,19.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שחר בן–מנשה ,מפרק

מקרו למואל בע"מ
(ח"פ )51-352557-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.5.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
יהושע דנינו ,מרח' צבי פרנק  ,2ראשון לציון ,טל' ,03-9400140
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יהושע דנינו ,רו"ח ,מפרק

א .בוקי מידע ושירותים בע"מ
(ח"פ )51-474888-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נופר
בוקי ,מרח' הכלניות  ,12ת"ד  ,260גבעת אבני ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.7.2015
בשעה  ,17.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
נופר בוקי ,מפרקת

ש.פ.י.ט .בניה הנדסה והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-278638-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון
טויזר ,מרח' שבי ציון  ,32/6ת"ד  ,6436אשדוד ,טל' ,052-6466506
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.8.2015
בשעה  ,16.00בבית 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.
שמעון טויזר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

א.ב .מוצרי נייר ייצור וסחר ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-304954-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
ביגר ,מרח' הפזית  ,18ראשון לציון ,טל'  ,03-9622875למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.8.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יצחק ביגר ,מפרק

אולמי נתנאל בע"מ
(ח"פ )51-431966-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הרצל
כהן ,מרח' קישון  ,548/1נצרת עילית ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.8.2015
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
הרצל כהן ,מפרק

אברהמוף רועי  -פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-430625-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי
אברהמוף ,מרח' משה שפירא  ,1דירה  ,10רעננה ,טל' ,053-2505338
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.8.2015
בשעה  ,18.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רועי אברהמוף ,מפרק

מוסך לחמי בע"מ
(ח"פ )51-366835-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
לחמי ,מרח' הנשיא וייצמן  ,654/3חצור הגלילית ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.8.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אורי לחמי ,מפרק

דנינו שלמה מהנדסים בע"מ
(ח"פ )51-412281-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
הילה פנחס ,מרח' החשמונאים  ,10קרית מוצקין ,טל' ,04-8702020
 ,050-3445339למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

6 072

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.9.2015
בשעה  ,9.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
הילה פנחס ,עו"ד ,מפרקת

אינטרנשיונל מאג'יק פרודקשיין בע"מ
(ח"פ )51-399089-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד וקראט ,מרח' ריינס  ,44תל אביב ,טל'  ,054-4331772למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.9.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד וקראט ,עו"ד ,מפרק

עראביה עבד ובניו ( )1989בע"מ
(ח"פ )51-135227-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טארק סלאמה ,מנצרת ,טל'  ,052-3353770למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.9.2015
בשעה  ,9.00במשרד רואי חשבון וליד סלאמה ושות' ,בניין
עואד עפיפי  ,קומה  ,2נצרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טארק סלאמה ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

מילר פרסום בע"מ
(ח"פ )51-389727-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טארק סלאמה ,מנצרת ,טל'  ,052-3353770למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.9.2015
בשעה  ,9.00במשרד רואי חשבון וליד סלאמה ושות' ,בניין
עואד עפיפי  ,קומה  ,2נצרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טארק סלאמה ,עו"ד ,מפרק

חסנין למסחר בע"מ
(ח"פ )51-416798-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טארק סלאמה ,מנצרת ,טל'  ,052-3353770למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.9.2015
בשעה  ,9.00במשרד רואי חשבון וליד סלאמה ושות' ,בניין
עואד עפיפי  ,קומה  ,2נצרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טארק סלאמה ,עו"ד ,מפרק

מילר פרסום ( )2007בע"מ
(ח"פ )51-406385-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טארק סלאמה ,מנצרת ,טל'  ,052-3353770למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.9.2015
בשעה  ,9.00במשרד רואי חשבון וליד סלאמה ושות' ,בניין
עואד עפיפי  ,קומה  ,2נצרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טארק סלאמה ,עו"ד ,מפרק

קאזא סנדוויץ' בע"מ
(ח"פ )51-426117-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טארק סלאמה ,מנצרת ,טל'  ,052-3353770למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.9.2015
בשעה  ,9.00במשרד רואי חשבון וליד סלאמה ושות' ,בניין
עואד עפיפי  ,קומה  ,2נצרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טארק סלאמה ,עו"ד ,מפרק

ג .ע .עד אור יזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-358672-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שמעון רוקח ,מרח' ויצמן  ,33גדרה ,טל'  ,052-4617808למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.9.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמעון רוקח ,עו"ד ,מפרק

נובופיד טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-421460-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
הודא חליליה בהנסי ,מיפיע ,טל'  ,052-6522160למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.9.2015
בשעה  ,16.00אצל אנג'טיטכנולוגיות הדור החדש בע"מ ,רח'
ואדי אלחאג'  ,13נצרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הודא חליליה בהנסי ,עו"ד ,מפרק

אריזות והחזקות מודיעין בע"מ
(ח"פ )51-351948-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
הרציג ,מרח' הרא"ש  ,2אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.9.2015
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יהודה הרציג ,מפרק
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מ.ב .עבודות חשמל  1991בע"מ
(ח"פ )51-163529-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלדר מנורי ,מדרך העצמאות  ,43ת"ד  ,125יהוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.9.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלדר מנורי ,עו"ד ,מפרק

מ.ג .עפר ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-433972-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלדר מנורי ,מדרך העצמאות  ,43ת"ד  ,125יהוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.9.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלדר מנורי ,עו"ד ,מפרק

מ.ס .סופר גולד בע"מ
(ח"פ )51-341801-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.5.2015התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופרה
סבג ,מרח' רוטשילד  ,1בת ים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.9.2015
בשעה  ,10.00במשרד בא כוח החברה ,רח' בן יהודה ,242
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

סי .אם .אם חברה להנדסה בע"מ
(ח"פ )51-347047-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדוארד
גהורזם ,מרח' הוברמן  ,8תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.9.2015
בשעה  ,10.00בבית 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.
אדוארד גהורזם ,מפרק

אלפף  2013בע"מ
(ח"פ )51-498476-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד ליטל טיין ,מרח' דרך החורש  ,4יהוד ,טל'
 ,03-6326686למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.9.2015
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ליטל טיין ,עו"ד ,מפרק

אי בי סי מלונות בע"מ
(ח"פ )51-396288-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריה תוסייה-כהן ,מרח' בית"ר  ,2ירושלים ,טל' ,02-6730666
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.9.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אריה תוסייה-כהן ,עו"ד ,מפרק

בי.אמ.אס בקרה מדיה סרוויס בע"מ
(ח"פ )51-515562-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אטל
פביאן-אטליה ,מרח' נחל מיכה  ,16בית שמש ,טל' ,052-7027064
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.9.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,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.
אטל פביאן-אטליה ,מפרק

6075

אינווסטרי בע"מ
(ח"פ )51-211530-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי
שפירא ,מרח' הזית  ,52רמת השרון ,טל'  ,03-5170203למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.9.2015
בשעה  ,12.30אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עוזי שפירא ,מפרק

נ .חלבי ושות'  -משרד עורכי דין
(ח"פ )51-509221-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נז'יה
חלבי ,מרח' חורי  ,2חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.9.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נז'יה חלבי ,מפרק

אי אי אם אי טק  2012בע"מ
(ח"פ )51-481277-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי
הלפרט ,מרח' אהרון בוקסר  ,4נס ציונה ,טל'  ,052-3261496למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.9.2015
בשעה  ,20.00במשרד עו"ד אורי מדקל ,רח' הרצל  ,184רחובות,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אבי הלפרט ,מפרק

יהלומי אליעזרוב משה בע"מ
(ח"פ )51-347715-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
אליעזרוב ,מרח' זלמן שזר  ,25תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.9.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
משה אליעזרוב ,מפרק

ד.י.ש .ניהול ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-521575-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,6.5.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד שמעון אלפסי ,מרח' העבודה  ,11ת"ד  ,1419ראש העין,
טל'  ,03-9193678למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.10.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמעון אלפסי ,עו"ד ,מפרק

ד"ר א .וינברגר בע"מ
(ח"פ )51-399440-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי
וינברגר ,מרח' ריינס  ,18בית הרופאים ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,4.10.2015
בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אבישי וינברגר ,מפרק

קיימא  -אינפיניטי השקעה משותפת שיתוף כללי  1בע"מ
(ח"פ )51-499426-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,28.4.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את סטיבן בריאן פרוביזור ,מרח' ברבוצקי  ,46רעננה ,4322125
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.10.2015
בשעה  ,11.00במשרדי אחין החזקות בע"מ ,רח' דרך מהחם בגין
 ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סטיבן בריאן פרוביזור ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

י.ב.ו .מימדים בע"מ
(ח"פ )51-508867-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוני
וייס ,מרח' גבעת המים ,טלמון ,טל'  ,050-7276475למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,8.10.2015
בשעה  ,8.30אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יוני וייס ,מפרק

אינטר דן בע"מ
(ח"פ )51-303625-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.4.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רואי נגריס ,מרח' מנחם בגין  ,65תל אביב ,טל' ,03-6968888
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.10.2015
בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רואי נגריס ,עו"ד ,מפרק

ביטקס בע"מ
(ח"פ )51-304105-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אליהו ,מרח' הלל יפה  ,11בניין קורן ,חדרה ,טל' ,073-2655555
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.10.2015
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אליהו עמר ,עו"ד ,מפרק

אי.סי.אקס.אינדסטריאל קומצ'טי אקסטשיינג' בע"מ
(ח"פ )51-178421-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
ערבליך ,טל'  ,02-5388946למפרק החברה.

הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.11.2015
בשעה  ,16.30במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ברית הריל ,עו"ד ,מפרקת

הנדסה ירוקה ,מהנדסים ויועצים בע"מ
(ח"פ )51-445460-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדם יצחק ,מרח' ההדרים
 ,13פרדסיה ואת גיל פונדיק ,מרח' סנה  ,60נתניה ,למפרקי
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל פונדיק
אדם יצחק
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
מפרקים
		
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
ספינות פרסום בע"מ
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
(ח"פ )51-355095-4
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.10.2015
בשעה  ,9.00אצל עו"ד יורם ספרן ,רח' אגרון  ,24ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אברהם ערבליך ,מפרק

הווארד זרצקי בע"מ
(ח"פ )51-275978-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.5.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ברית הריל ,ממשרד קורח ושות'  -עורכי דין ועורכי פטנטים,
מגדל עתידים  ,4קומה  ,15קרית עתידים ,תל אביב ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי חסון ,מרח'
הדולב  ,5גבעון החדשה  ,90901למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלי חסון ,עו"ד ,מפרק

הלפיד אולגה תעשיות ומסחר מתכת ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-249992-2
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.3.2015וביום ,7.5.2015
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שלי גולן ברסאנו ,מרח' הלל יפה 28א ,חדרה ,למפרקת החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מורן ברק-שטיין,
מרח' ברקת  ,12פתח תקוה ,למפרקת החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלי גולן ברסאנו ,עו"ד ,מפרקת

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מורן ברק-שטיין ,עו"ד ,מפרקת

האחים לו'יס שיווק והפצה בע"מ

י.א שירותי מזון בע"מ

(ח"פ )51-437536-9

(ח"פ )51-236682-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר לוי ,מרח' בלפור
 ,101/4נהריה  ,224270למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבי קלאורה ,מרח'
גורדון  ,1חדרה ,למפרק החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אבי קלאורה ,רו"ח ,מפרק

שקיף בע"מ

איי .יו בע"מ

(ח"פ )51-364223-1

(ח"פ )51-479505-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפתח גסר ,מרח' אחוזה
 ,142רעננה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר טל יוסף ,מקיבוץ גת
 ,79565למפרק החברה.

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

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

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

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

שפיר הנדסה כיכר העיר רעננה בע"מ

אלפיס-אלפא פ.י.ס .משחקים בע"מ

(ח"פ )51-494372-9

(ח"פ )51-511708-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן שמיר ,מרח' ראול
ולנברג  ,4תל אביב ,למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

דיפנסטק

טורבוג'ט תעופה בע"מ

(ח"פ )51-448713-1

(ח"פ )51-408284-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד דור ,מרח' שטרן ,115
קרית אונו ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז פטר ,מרח' שונית ,6
קיסריה ,טל'  ,054-2023669למפרק החברה.

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

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

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

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

ק .אברהמי אחזקות בע"מ

מנמוניקום מובייל בע"מ

(ח"פ )51-283986-1

(ח"פ )51-508903-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן כהן ,מרח'
הוברמן  ,10תל אביב ,טל'  ,03-6852220למפרק החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רונן כהן ,עו"ד ,מפרק

ד.איתן ע.גושן אדריכלים בע"מ

פרגיות ירושלים (מקבוצת תדמיר) בע"מ

(ח"פ )51-078986-0

(ח"פ )51-340986-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יששכר בר הלל ,מרח'
הרב קוק  ,8ירושלים  ,9422608טל'  ,02-6259234למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יששכר בר הלל ,עו"ד ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריס חמו ,מרח' דגניה ,10
פתח תקוה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מוריס חמו ,מפרק

אלעד מערכות הגנה בע"מ

וי.אס.אם סקיי וי בע"מ

(ח"פ )51-208633-1

(ח"פ )51-512980-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי טאטי ,מרח' רוטשילד
 ,12חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אבי טאטי ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר עיני ,מרח' השקד ,2
נס ציונה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאיר עיני ,מפרק

ארמנו טדסקי בע"מ

מבנה עלית עבודות בנייה ופתוח בע"מ

(ח"פ )51-455407-0

(ח"פ )51-274763-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן חמו ,מרח' חנני יוסף
 ,18פתח תקוה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רונן חמו ,מפרק

עתודות שירותי כח אדם בע"מ
(ח"פ )51-389658-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.5.2015התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לביא אליה ,מרח' מנחם
בגין  ,44תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לביא אליה ,מפרק

חן שירותי קנינות בע"מ
(ח"פ )51-143451-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנוך וינדרבוים ,מרח'
אבא הלל  ,14רמת גן ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חנוך ונדרבוים ,עו"ד ,מפרק

אס.אנד.די אקזיט שיווק בע"מ
(ח"פ )51-383880-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויאצ'סלב רויס
ואת דימטרי גולקיס ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1רחובות
 ,76703למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

		

דימטרי גולקיס
ויאצ'סלב רויס
מפרקים

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד גוטליב ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק

נתיבי ארנון בע"מ
(ח"פ )51-281090-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד גוטליב ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק

די קלאב זכרון בע"מ

נתיבי עדנה בע"מ

(ח"פ )51-414264-5

(ח"פ )51-143734-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז רוזנטל ,מרח' ראובן ,15
זכרון יעקב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד גוטליב ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק

קיטאל החזקות ניירות ערך ( )1994בע"מ

ב.ר.ד .חבר נדל"ן ( )2001בע"מ

(ח"פ )51-199559-9

(ח"פ )51-313393-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.5.2015התקבלה החלטה

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2015התקבלה החלטה
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ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר רבינוביץ ,מרח' בזל
 ,17הרצליה ,למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקי שבו ,מרח' המנור ,8
אזור התעשייה ,חולון  ,58861למפרקת החברה.

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

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

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

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

מאיה  360בע"מ

מירן החברה לניהול עסקים בע"מ

(ח"פ )51-479012-0

(ח"פ )51-245968-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד רומנו ,מרח' בית שאן
 ,19חיפה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון של דג'ורנו טשידלר,
מרח' בר אילן  ,5נתניה ,למפרק החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

אוקינה סחר ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-228525-5

ספין מדיה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-399169-5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל אטיאס ,מרח' אלנבי
 ,80חיפה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעל אטיאס ,מפרקת

וקה חברה למנועים בע"מ
(ח"פ )51-217838-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2015התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל מולדבסקי ,מרח'
הרצל  ,1אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דניאל מולדבסקי ,מפרק

חלקה  224בגוש  6045בע"מ
(ח"פ )51-030297-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי דרור ,מרח'
משכית  ,8בנין  ,Aביזנס פארק ,הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אבי דרור ,עו"ד ,מפרק

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

אביה סוכנות לביטוח ( )1987בע"מ

ימפלסטיק יצור ושווק בע"מ

(ח"פ )51-122550-0

(ח"פ )51-143136-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה פורטה ,מרח' רותם
 ,16יבנה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהודה פורטה ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה רודריג ,מרח'
המעפילים  ,9אבן יהודה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שושנה רודריג ,מפרקת

ג'ניס בייביס בע"מ

קרין בריאות לכל בע"מ

(ח"פ )51-475111-4

(ח"פ )51-251677-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר שפלטר ,מרח' הדר
 ,30הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אליעזר שפלטר ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אור קמינסקי ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת  ,52520למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אור קמינסקי ,עו"ד ,מפרק

לוכסמבורג כימיקלים וחקלאות בע"מ

צמרות בריאות לכל בע"מ

(ח"פ )51-061142-9

(ח"פ )51-273326-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2015התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר שפלטר ,מרח' הדר
 ,30הרצליה ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.5.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור טרסי-

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

חן ,ממשרד עו"ד עמוס בנצור ,רח' מנחם בגין  ,23תל אביב,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

אקסודוס השקעות טלקוואן בע"מ
(ח"פ )51-485009-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לימור טרסי ,עו"ד ,מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הודיה שניידר,
מרח' אבא הלל  ,16רמת גן ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-122162-4

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

מורדוף מחשבים בע"מ
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדנה חרותי ,מרח'
שנקין 64א ,תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדנה חרותי ,עו"ד ,מפרקת

נתיב א.מ.מ .נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-394007-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברוך עמרמי ,מרח'
ויצמן  ,108כפר סבא ,למפרק החברה.
ברוך עמרמי ,עו"ד ,מפרק

קבוצת י.צ.ג.מ .השקעות ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-516534-8

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
הודיה שניידר ,עו"ד ,מפרקת

עמותת כיוון חדש
(ע"ר )58-043590-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (43א) לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,7.12.2014התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד זאב סמואל ,מרח' עמק רפאים
 ,72ירושלים ,טלפקס'  ,02-5336495נייד  ,054-5433335למפרק
העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זאב סמואל ,עו"ד ,מפרק

גבעת סביון בע"מ
(ח"פ )51-058584-7
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.4.2015התקבלה החלטה
לבטל את החלטת הפירוק מרצון שהתקבלה ביום ,28.12.2014
ולבטל את מינויו של רן אזשי ,למפרק החברה ולשלול את כל
הסמכויות שהוקנו לו ממינויו זה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף גרניקס ,מרח' חבצלת
 ,10הוד השרון ,למפרק החברה.
יוסף גרניקס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7046י' בסיוון התשע"ה28.5.2015 ,

אבי ברזילי ,דירקטור

6085

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי

די  3יועצים בע"מ

בבית המשפט המחוזי בנצרת ,בתיק פש"ר 3419-07-12

(ח"פ )51-446576-4

הודעה על ביטול פירוק מרצון

שם החייב :עינת גרבר פרקש.

נמסרת בזה הודעה כי לפי החלטה של בעלי מניות החברה
מיום  ,18.5.2015הוחלט להפסיק את הליכי הפירוק ולהחזיר את
החברה לפעילה ולהסיר את מינוי המפרק.
דני דורון ,מפרק

שם הנאמנת ומענה :עו"ד שרית בוטנסקי בר–רבי ,ת"ד ,816
נצרת עילית .17108
סוג הדיבידנד :נושים רגילים.
אחוז הדיבידנד 36.83% :מתביעות החוב שהוגשו.
שרית בוטנסקי בר–רבי ,עו"ד ,נאמנת

ארלון גלובל
(ש"מ )55-022782-1

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,10.5.2015
השותף המוגבל אייל לב ארי ,מרח' הקוצר  ,6כפר שמריהו ,יצא
מן השותפות והעביר את מלוא זכויותיו בשותפות לשותפים
המוגבלים כדלקמן :לארד לב ארי ,מרח' הקוצר  ,6כפר שמריהו,
הועברו זכויות בסך  75שקלים חדשים ,לשותף המוגבל גל לב
ארי ,מרח' הקוצר  ,6כפר שמריהו ,הועברות זכויות בסך 75
שקלים חדשים.
רותם שפטלר ,עו"ד
בא כוח השותפות

בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז ,בתיק פש"ר 12346-08-14
שם החייבת :לימור אוחנה שמש.
שם הנאמן ומענו :עו"ד גיל בר–נתן ,מרח' אופנהיימר  ,7רחובות.
סוג הדיבידנד :נושים בדין רגיל.
אחוז הדיבידנד 100% :דיבידנד לנושים בדין רגיל.
גיל בר–נתן ,עו"ד ,נאמן

חצם בארות יצחק מפעל לציפוי מתכות
(ש"מ )55-000203-4

הודעה על העברת זכויות בשותפות

דיאמונד אילת יזמות והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-444121-1

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.7.2015בשעה  ,13.30במשרד עו"ד טל
מייק ,רח' המנופים  ,9מגדלי אקרשטיין ,מגדל  ,Aקומה ,8
הרצליה ,כתובת למשלוח דואר :ת"ד  ,5805הרצליה .46157
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה הגשת דוח מלא על
מצב עסקיה של החברה ,הצעת מפרק לחברה וכן ועדת ביקורת.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו לכתובת למשלוח דואר הנ"ל עד
 24שעות לפני מועד האסיפה.
טל מייק ,עו"ד
בא כוח החברה

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בנצרת ,בתיק פש"ר 3440-07-12
שם החייב :עודד גרבר.

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי בישיבת ועד
ההנהלה של בארות יצחק קבוצת הפועל המזרחי להתישבות
שיתופית בע"מ ,המשמש כשותף כללי בשותפות הנ"ל ,שנועד
ונתכנס ביום  ,9.3.2015התקבלה החלטה במניין חוקי לאשר את
המחאת חלקה והעברת זכויותיה של קרן הקיבוץ הדתי בע"מ
כשותף מוגבל ,לייזום ופיתוח בארות יצחק אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ ,מס'  ,57-003370-4כשותפה מוגבלת בשותפות.
שלמה פורשר
שמואל ברוכי
מורשי חתימה בשותפות

עיזבון המנוח רוברט זימין
הודעה בדבר מינוי מנהלי עיזבון והודעה לנושים
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה,
התשכ"ה ,1965-כי רו"ח דוד אלעני ,ועו"ד חנן שיקלר מונו
למנהלי עיזבון המנוח רוברט זימין ,לפי צו בית המשפט לענייני
ירושה במחוז תל אביב ,מיום  ,19.4.2015בתיק .203145

שם הנאמנת ומענה :עו"ד שרית בוטנסקי בר–רבי ,ת"ד ,816
נצרת עילית .17108

כל נושה הטוען שיש לו תביעה כנגד עיזבון המנוח הנ"ל,
מוזמן להודיע בכתב למנהלי העיזבון על תביעתו לפי הכתובת:
ת"ד  ,13304תל אביב  ,6113201וזאת בתוך שלושה חודשים
מפרסום הודעה זו.

אחוז הדיבידנד 100% :בדין קדימה ו– 43.14%דין רגיל מתביעות
החוב שהוגשו.
שרית בוטנסקי בר–רבי ,עו"ד ,נאמנת

נושה שלא יגיש את תביעתו כאמור בתוך המועד הנ"ל
 לא ייענה.דוד אלעני ,רו"ח
חנן שיקלר ,עו"ד
מנהלי העיזבון

סוג הדיבידנד :נושים בדין קדימה ונושים רגילים.
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