רשומות

ילקוט הפרסומים
י"ז בשבט התשע"ז

7448
עמוד

 13בפברואר 2017
עמוד

הודעות בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 3490 .................................

הודעות לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים המועדפים
לדיור (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה 3495 ..............

הודעה על פרסום רשימת נושאי הבחינות ומתכונתן
לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית3490 ..............

הודעות בתי הדין הרבניים 3520 .......................................................
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3535 .......................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 3490 ...................

הודעות מאת הציבור3538 ...................................................................

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,הוסיפה
הממשלה את המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת
לחוק ,2ולפיכך תחת הכותרת "משרד ראש הממשלה" ,אחרי פרט
 46שבתוספת האמורה יבוא:

הודעה לפי סעיף 19

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

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
פרוייקט :דרך מס'  65מפרידן חנה
.1

מכוח ההרשאה שניתנה לנתיבי ישראל  -החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ ,שהודעה בדברה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7203התשע"ו ,עמ'  ,3416ולפי סעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
אני מודיע כי הזכויות במקרקעין המתוארים בסעיף  2להלן,
שביחס אליהם פורסמו הודעות ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7203התשע"ו ,עמ'  ,3416יהיו
לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

"46א .ראש היחידה לרישוי ובטיחות (ראש היחידה לרשב"ט)".
י"א בטבת התשע"ז ( 9בינואר )2017
(חמ -3-1173ה)2

1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7
י"פ התשס"ח ,עמ'  3520ועמ'  ;)4532( 3978התשס"ט ,עמ' ;2965
התש"ע ,עמ'  128ועמ'  ;3230התשע"א ,עמ'  ,1270עמ'  ,2402עמ'
 ,4832עמ'  ,5165עמ'  ,5852עמ'  6314ועמ'  ;6466התשע"ב ,עמ'
 1970ועמ'  ;3952התשע"ג ,עמ'  ;750התשע"ד ,עמ'  5784ועמ' ;6698
התשע"ה ,עמ'  ,2עמ'  ,646עמ'  ,3042עמ'  ,5988עמ'  ,6456עמ'
 ,6484עמ'  ,7136עמ'  ,7940עמ'  8156ועמ'  ;8644התשע"ו ,עמ' ;2856
התשע"ז ,עמ' .2436

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן ,המזוהה
כגושים והחלקות האלה:

גוש

חלקות

סך הכול שטח
בתחום הכרזה
במ"ר

10106

50

1,028

פרדס חנה-כרכור/
מנשה

3

621

פרדס חנה-כרכור

10

1,115

פרדס חנה-כרכור

24

1,102

פרדס חנה-כרכור

9

4,714

פרדס חנה-כרכור

 .48מנהל הקריה למחקר גרעיני"

25

924

פרדס חנה-כרכור

ייגרעו מרשימת המשרות של משרד ראש הממשלה.

28

1,416

פרדס חנה-כרכור

29

6,136

פרדס חנה-כרכור

30

262

פרדס חנה-כרכור

31

7,950

פרדס חנה-כרכור

32

7,067

פרדס חנה-כרכור

35

101

פרדס חנה-כרכור

36

30

פרדס חנה-כרכור

לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית ,התשע"ו2016-

37

210

פרדס חנה-כרכור

בהתאם להוראות סעיף (59א)( )2לחוק הסדרת העיסוק
בהדברה תברואית ,התשע"ו ,12016-אני מודיע כי ביום י"ט
בטבת התשע"ז ( 17בינואר  )2017פורסמה רשימת נושאי הבחינות
לקבלת רישיון מדביר ומתכונתן באתר האינטרנט של המשרד
להגנת הסביבה.

54

5,596

פרדס חנה-כרכור

55

2

פרדס חנה-כרכור

324

377

פרדס חנה-כרכור

325

404

פרדס חנה-כרכור

43

170

פרדס חנה-כרכור

44

3,142

פרדס חנה-כרכור

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,תיקנה
הממשלה את ההודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק ,2כך שמשרות -
" .47מנהל המרכז למחקר גרעיני

10107

י' בטבת התשע"ז ( 8בינואר )2017
(חמ -3-1173ה)2
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
י"פ התשס"ח ,עמ' .3520

הודעה על פרסום רשימת נושאי הבחינות ומתכונתן

ב' בשבט התשע"ז ( 29בינואר )2017
(חמ )3-5391
אורי שלום
הרשם לענייני מדבירים
1

ס"ח התשע"ו ,עמ' .548

3 490

10108

1

שם יישוב

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

גוש

חלקות

שם יישוב

גוש

חלקות

סך הכול שטח
בתחום הכרזה
במ"ר

10108

48

259

פרדס חנה-כרכור

10114

13

1,052

49

1,828

פרדס חנה-כרכור

51

1,962

פרדס חנה-כרכור

52

3,053

פרדס חנה-כרכור

53

196

פרדס חנה-כרכור

54

200

פרדס חנה-כרכור

55

843

פרדס חנה-כרכור

75

1,555

פרדס חנה-כרכור

76

210

פרדס חנה-כרכור

112

2,057

פרדס חנה-כרכור

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

1

3,285

פרדס חנה-כרכור

.1

2

181

פרדס חנה-כרכור

4

4,115

פרדס חנה-כרכור

5

150

פרדס חנה-כרכור

6

363

פרדס חנה-כרכור

7

2,738

פרדס חנה-כרכור

8

10,156

פרדס חנה-כרכור

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא,2659/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4765
התשנ"ט ,עמ'  ,3765מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני
ציבור ,שצ"פ ודרך.

13

473

פרדס חנה-כרכור

.2

15

13,859

פרדס חנה-כרכור

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

16

6,431

פרדס חנה-כרכור

.3

19

166

פרדס חנה-כרכור

13

452

פרדס חנה-כרכור

14

1,188

פרדס חנה-כרכור

15

56

פרדס חנה-כרכור

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.

25

3,496

פרדס חנה-כרכור

.4

תיאור הקרקע -

26

115

פרדס חנה-כרכור

33

2,713

פרדס חנה-כרכור

11

4,343

פרדס חנה-כרכור

53

654

פרדס חנה-כרכור

61

1,161

פרדס חנה-כרכור

64

1,578

פרדס חנה-כרכור

68

3,062

פרדס חנה-כרכור

12

950

מנשה

10112

10113

10114

סך הכול שטח
בתחום הכרזה
במ"ר

208
32
י"ז בטבת התשע"ז ( 15בינואר )2017

שם יישוב
מנשה
מנשה

(חמ )3-4
ויקטור מוקי
מנהל אגף מקרקעין
נתיבי ישראל
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו  -גוש  ,7055חלקה  ,27שטח
רשום 6,570 :מ"ר; שטח הפקעה 3,370 :מ"ר לדרך ,שצ"פ
ושב"צ 1,012 ,מ"ר לדרך.
כ"ה בטבת התשע"ז ( 23בינואר )2017
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

3491

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב
רמב"ם.

.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 ברעננה ,ששטחה כ– 52מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6586ח"ח .51

כ"ז בטבת התשע"ז ( 25בינואר )2017
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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 ברעננה ,ששטחה כ– 752מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6581ח"ח .351

כ"ז בטבת התשע"ז ( 25בינואר )2017
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב
ביאליק.

.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 -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' רע,110/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2598
התש"ם ,עמ'  ,877מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב
עקיבא ,שצ"פ ושב"צ.

__________

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

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
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חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 19מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6586ח"ח .190
כ"ז בטבת התשע"ז ( 25בינואר )2017
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת
הרחובות הגליל ומכבי.

.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 ברעננה ,ששטחה כ– 161מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .94

כ"ז בטבת התשע"ז ( 25בינואר )2017
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

.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 ברעננה ,ששטחה כ– 108מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .319

כ"ז בטבת התשע"ז ( 25בינואר )2017
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' רע,313/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4052
התשנ"ג ,עמ'  ,263מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שב"צ וזכות
מעבר.

.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 -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב
בר אילן.

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 830מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6584ח"ח .27
כ"ז בטבת התשע"ז ( 25בינואר )2017
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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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' בב,180/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1962
התשל"ד ,עמ'  ,268מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7380התשע"ז ,עמ'  ,808תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122חלקה 1018
בשלמות; הייעוד :שב"צ.

י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר )2017
(חמ )3-4

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה 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  ,4301התשנ"ה ,עמ'  ,3063תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 490מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,7656ח"ח .88

כ"ז בטבת התשע"ז ( 25בינואר )2017
(חמ )3-4
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

__________

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית בניין ערים
מס' הר ,1941/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5159התשס"ג ,עמ'  ,1507מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה ,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–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7301התשע"ו ,עמ'  ,8531תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהרצליה ,רחוב ז'בוטינסקי ,גוש  ,6524ח"ח ;22
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

כ"ה בטבת התשע"ז ( 23בינואר )2017
משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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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' רע,322/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4124
התשנ"ג ,עמ'  ,3467מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה 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  ,5468התשס"ו ,עמ'  ,790תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,המזוהה כגוש - 7654
חלקה  491בשלמות (לשעבר ח"ח  330בגוש ;)7654
חלקה  492בשלמות (לשעבר ח"ח  330בגוש ;)7654
חלקה  493בשלמות (לשעבר ח"ח  330בגוש ;)7654
חלקה  494בשלמות (לשעבר ח"ח  330בגוש .)7654

כ"ז בטבת התשע"ז ( 25בינואר )2017

(חמ )3-4
__________

הודעה לפי סעיף 19

(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

הודעה לפי החוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת השעה),
התשע"ד,2014-
וחוק התכנון ובנייה ,התשכ"ה1965-

 .12קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל יעוד.
 .13קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך:
 ,30/9/2016על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך29/9/2016 :
ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון בתאריך.5/10/2016 :

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס':
תמל1031 /
שם התכנית :שכונה צפונית מזרעה

התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור ,כנפי נשרים  22ירושלים
טלפון ,02-5954480 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה חבל אשר ,ד.נ גליל מערבי ,טלפון ,04-9879621 :ובאתר
באינטרנט של מינהל התכנון בכתובת ,www.iplan.gov.il :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  21לחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת השעה) ,תשע"ד 2014
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג13161 /
שינוי

סרוק לצפייה במסמכים

מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :חבל אשר

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :מזרעה .
ממזרח לישוב הקיים מזרעה ומצפון לנחל בית העמק
קואורדינטה X: 210250
קואורדינטה Y: 765500
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 18138 :חלקי חלקות.59 ,58 ,56 ,55 ,54 :
גוש 18482 :חלקי חלקות.23 ,4 ,3 :
גוש 19947 :חלקי חלקות.18 ,13 :
גוש 19951 :חלקות במלואן.8 :
גוש 19951 :חלקי חלקות.11 ,10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2 :
מטרת התכנית:
תכנון שכונת מגורים חדשה בת  728יחידות דיור .וקביעת
מגרשים למבני ציבור ,שטחים פתוחים ,דרכים ,מסחר וספורט.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי תכנית המתאר ג .13161/שינוי בפריסת השטח
למבני ציבור בפריסת הדרכים בפריסת השטחים הפתוחים
ומערכת הדרכים.
 .2קביעת סך יח"ד ל 728יח"ד .מהם כ 20%דירות קטנות.
קביעת תמהיל של יחידות דיור.
 .3פיתוח ושמירה על נחל בית העמק
 .4קביעת שטחי בנייה מירביים למגרש כשטחים עיקריים
וכשטחי שירות.
 .5קביעת בינוי של עד  5קומות למגורים ו– 3קומות למבני ציבור
 .6קביעת קווי בניין וקביעת תכסית בינוי.
 .7קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי
 .8קביעת הוראות לפיתוח השטח
 .9קביעת הוראות בדבר התווית דרכים ,מערכות תנועה
תח"צ ,שבילי אופניים.
 .10קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
 .11קביעת הנחיות סביבתיות והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים
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ערן ניצן
יושב ראש הוועדה
למתחמים מועדפים לדיור

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז תל אביב
מחוז :תל אביב ,מרחב מקומי :הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
504-0265744
שם התכנית:הר - 2294 /שינוי הוראות בחניון
תת קרקעי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'504-0265744 :
גרסת :הוראות  21 -תשריט 12 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
הר /1730 /א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :הרצליה רחוב :סוקולוב . 19
יישוב :הרצליה רחוב :הנדיב . 4
יישוב :הרצליה רחוב :הראשונים . 11
יישוב :הרצליה רחוב :סוקולוב . 25
יישוב :הרצליה רחוב :הנדיב . 2
יישוב :הרצליה רחוב :סוקולוב . 21 , 23
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גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6530 :חלקות במלואן.292 ,291 ,290 ,289 :
גוש 6533 :חלקות במלואן.294 ,293 ,292 ,291 ,290 ,289 ,288 :
קואורדינטה X: 185167
קואורדינטה Y: 674980
מגרשים:
 10בהתאם לתכנית הר /1730 /א
 6בהתאם לתכנית הר /1730 /א
מטרת התכנית:
הפחתת תקן החניה מתכנית הר/1730/א המאושרת (מתן
תוקף :י.פ 5104 .מיום  )21.8.2002ומתן הוראות נוספות הנוגעות
למרתפי החניה ולהסדרי החניה בתחום תכנית הר /1730 /א.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי הוראות סעיפים  15.3ו– 17בתכנית הר /1730 /א (מתן
תוקף :י.פ 5104 .מיום )21.8.2002
 .2שינוי נספח התנועה ותקן החנייה מתכנית הר /1730 /א
 .3קביעת הנחיות והוראות לשימוש במרתפי החניה
 .4תוספת קומת מרתף בשיעור  100%משטח המגרש בתא
שטח  106כך שניתן יהיה לבנות בסה"כ בתא שטח זה 4
קומות בתת הקרקע  -במקום  3קומות בשטח  300%על פי
תכנית הר /1730 /א
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 5/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7307התשעו ,עמ'  ,8871בתאריך
.21/7/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  125תל אביב-יפו 67012
טלפון .03-7632588 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
הרצליה ,סוקולוב  22הרצליה  4610001טלפון ,09-9591545 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.
.pnim.gov.il
דלית זילבר
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :גלילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
חפאג1371 /
שם התכנית :תחנת דלק כביש  - 70קרית חרושת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :חפאג1371 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג791 /
שינוי
כפיפות תמא3 /

3 496

כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

תמא15 /23 /
תמא /34 /ב5 /
תממ6 /
תמא4 /18 /
תמא /31 /א3 /
תמא /34 /ב4 /
תתל13 /
תמא /37 /ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מרחב תכנון מחוזי -מחוז חיפה .
כביש  - 70בקטע הסמוך לקרית חרושת
גושים וחלקות:
גוש 17174 :חלקי חלקות.39 :
מטרת התכנית:
קביעת הנחיות והגדרת השימושים המותרים ,בזכויות בנייה
קיימות ,לתחנת תדלוק קיימת.
שינוי הבינוי הקיים של התחנה בהתאם לשימושים המוגדרים
כתחנת תדלוק שעתידה לתת שירות למשתמשי כביש .6/70
גריעת השטח מייעודי הקרקע בתמא /31/א 3 /בהתאם לסעיף
 14ז' לתמא 3 /שינוי .80
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת השימושים בזכויות בנייה קיימות. שינוי והרחבת הבינוי לחנות נוחות ,שירותי דרך והסעדה. התאמת תחנת הדלק על שירותיה ומבנייה כתחנת תדלוקשעתידה לתת שירות למשתמשי כביש .6/70
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/10/2015ובילקוט הפרסומים  ,7118התשעו ,עמ'  ,94בתאריך
.24/9/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מקומית מחוזית מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  ,וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :גלילית ,עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'354-0202861:
שם התכנית :התוות דרך בשכונת "סטאלין" ג'זיל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
354-0202861
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג400 /
שינוי
כפיפות ג /569 /א
כפיפות ענ /731 /א /מ347 /
כפיפות ענ135 /
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר קרע ,דרך מס'  12צפון מזרח כפר קרה שכונת "סטאלין"
מרחבי תכנון גובלים :גלילית מחוז חיפה.
גושים וחלקות:
גוש ,12148 :מוסדר ,חלקי חלקות.27 ,9 ,7 ,6 :
מטרת התכנית:
הסתת דרך מאושרת והתאמה למצב הקיים בשטח על מנת
לאפשר רישוי מבנים קיימים.
עיקרי הוראות התכנית:
א -שינוי ייעוד מחקלאי לדרך
ב -שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים א' ו ש.צ.פ
ג -ביטול דרך מאושרת
ד -רישוי בתים קימיים ברקע התכנית
ה -יצרת מעגל תנועה חיוני לרווחת הישוב
ו -תוספת יחידות דיור
ז -הקלה בקו בניין קידמי
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/03/2016ובילקוט הפרסומים  ,7202התשעו ,עמוד ,3398
בתאריך .10/02/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון04- :
 .8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עירון,
עארה ערערה  30025טלפון04-6351789 :
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מקומית מחוזית מחוז חיפה ,שד
הפלי"ם  15חיפה  ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
302-0343459
שם התכנית :שינוי הוראות בנייה ברח' האתרוג,
חדרה ,גוש  10408חלקה 17
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה
מופקדת תכנית מפורטת מס'302-0343459 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
חד811 /
שינוי
כפיפות חד /450 /ג
כפיפות חד2020 /
כפיפות חד850 /
כפיפות חד /מק /450 /ו
כפיפות חד947 /
כפיפות חד /450 /ה

גושים וחלקות:
גוש ,10408 :מוסדר ,חלקות במלואן.17 :
מטרת התכנית:
תוספת מס' יח"ד ,שטחי בנייה עיקריים ,שינוי בקו בנין ,ותוספת
בתכסית קרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת  3יח"ד :מ– 5יח"ד במצב מאושר ,ל– 8יח"ד במצב
מוצע.
 .2תוספת  458.40מ"ר שטחי בנייה עיקריים ( :)22.32%מ–821.60
מ"ר במצב מאושר ( ,)40%ל– 1280מ"ר במצב מוצע (.)62.32%
 .3שינוי בקו בנין אחורי 5.40 -מ'.
 .4תוספת  23%לתכסית קרקע :מ– 30%במצב מאושר ,ל–53%
במצב מוצע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
חדרה ,הלל יפה  9חדרה  38100טלפון04-6303113 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
352-0426734
שם התכנית :הוספת שטחי בנייה במגרש )202( 3.5
בגבעת הרקפות קריית ביאליק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'352-0426734 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ק /364 /ה /זב /212 /א3 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית ביאליק רחוב :יקינתון .
גבעת הרקפות קרית ביאליק
מרחבי תכנון גובלים :זבולון.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חדרה רחוב :האתרוג .

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

3497

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 10236 :חלקי חלקות.189 :
גוש 10237 :חלקי חלקות.21 :
מטרת התכנית:
הוספת שטחי בנייה במגרש  )202( 3.5לצורך מרפסות וחניון
תת-קרקעי בגבעת הרקפות קריית ביאליק
עיקרי הוראות התכנית:
 הוספת  2020מ"ר שטחי בנייה עיקריים מעל הכניסה הקובעתלצורך התקנת מרפסות.
 הוספת  3000מ"ר שטחי שירות מתחת לכניסה הקובעתלצורך חניון תת קרקעי.
 הוספת קו בניין עילי לצורך תוספת מרפסות. הוספת קו בניין תת-קרקעי לצורך תוספת חניון.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
קריות ,הגדוד העברי  4קרית מוצקין  26114טלפון04-8715291 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'352-0320325:
שם התכנית :שינוי ייעוד משצ"פ לאתר לבניין ציבורי
ברח' דולצ'ין בקריית מוצקין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
352-0320325
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ק /228 /ג1 /
שינוי
ק /228 /ב
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית מוצקין ,רחוב דולצ'ין פינת רחוב דקר בקרית מוצקין.
גושים וחלקות:
גוש ,10426 :מוסדר ,חלקי חלקות.370 ,367 :
מטרת התכנית:
הקמת בניין ציבורי בשטח שבפינת רחובות דולצ'ין ודקר.
בשלב ראשון השטח ישמש לחניה ציבורית.
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עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מ"שטח ציבורי פתוח" ל"בניינים ומוסדות
ציבור" להקמת מבנה ציבורי.
ב .בשלב הראשון יותקן במקום חניון ציבורי לתוספת חניה
לבנייני הציבור שבאזור.
ג .שינוי ייעוד מ "שטח ציבורי פתוח" ל"דרך מוצעת" לצורך
הסדרת דרך קיימת שסביב מעגל התנועה הקיים.
ד .שינוי ייעוד "משצ"פ" ל"שביל".
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/6/2016ובילקוט הפרסומים  ,7281התשעו ,עמ'  ,7681בתאריך
.9/6/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
קריות ,הגדוד העברי  4קרית מוצקין  26114טלפון,04-8715291 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'303-0279331:
שם התכנית :שינוי הוראה למס' יח"ד במגרש
יפה נוף עתלית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף
הכרמל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'303-0279331 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
מכ278 /
שינוי
מכ /362 /א
שינוי
מכ201 /
שינוי
ג555 /
שינוי
חפאג289 /
שינוי
כפיפות תמא35 /
כפיפות תממ6 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא13 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עתלית רחוב :יפה נוף .
גושים וחלקות:
גוש ,10534 :מוסדר ,חלקות במלואן.28 :
מטרת התכנית:
שינוי גודל מגרש מינמאלי והגדלת מס' יח"ד מ– 1יח"ד ל– 2יח"ד
הגדלת אחוזי הבנייה בהתאם לתכנית מתאר ג555/
שינוי הוראה בדבר גודל מגרש להקמת בריכת שחיה לבית דו-
משפחתי
שינוי ייעוד פינת המגרש מ"טיילת הרכס" (עפ"י מכ /362/א )
למגורים א'

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
במגרש ששטחו מעל  700מ"ר יותרו עד  2יח"ד במגרש.
הוראות וזכויות הבנייה יהיו בהתאם לתכניות המאושרות
החלות על השטח למעט ,השינויים המוצעים בתכנית זו.
תותר בריכת שחיה קיימת במגרש המיועד לבית דו משפחתי
בגודל של מעל  700מ"ר .לא תותר הקמת בריכת שחיה נוספת
בשטח התכנית.
קווי הבנין יהיו בהתאם לטבלה  5ולתשריט.

עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת אחוזי בנייה עיקרי מ– 60%ל–.90%
ב .שינוי ייעוד משביל להולכי רגל ורכב לשביל להולכי רגל
בלבד בחלק הצפוני של דרך מס .47
ג .חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים.
ד .הקטנת קווי בניין לפי הקיים בתשריט.
ה .יצירת בסיס חוקי רישוי בניינים קיימים.
ו .שינוי בהוראות בינוי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף
הכרמל ,עין כרמל  30860טלפון04-8136213 :

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
עירון ,עארה ערערה  30025טלפון04-6351789 :

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
354-0114546
שם התכנית :אלשוקפאן-באקה -חלוקה ללא הסכמה
לחלקות  49-52בגוש 8753

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
353-0225029
שם התכנית :תוספת שימושים וזכויות בנייה
באזור תעשיה בדרום בנימינה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון
מופקדת תכנית מפורטת מס'354-0114546 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ענ /במ361 /
שינוי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'353-0225029 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
מק /ש860 /
שינוי
ש /ד1272 /
שינוי
353-0395780
שינוי
ש235 /
שינוי
ש /23 /א
שינוי
ש222 /
שינוי
כפיפות תתל18 /
כפיפות ש /222 /א
כפיפות ש669 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באקה אל גרבייה רחוב :אלשוקפאן .
המקום נמצא בצד המזרחי של באקה אלגרביה בשכונת אלשוקפאן.
גושים וחלקות:
גוש ,8753 :מוסדר ,חלקות במלואן.52 ,51 ,50 ,49 :
מטרת התכנית:
חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים לחלקות מס'  49-52בגוש
 8753בשכונת אלשוקפאן בבאקה אלגרבייה וביטול חלק משביל
גישה מס'  47להסדרת החזקה והחלוקה בין הבעלים לחלקות
הנ"ל והסדרת השבילים מחדש בתוך החלקות ויצירת בסיס
חוקי לרישוי מבנים קיימים ללא היתר.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בנימינה-גבעת עדה רחוב :האמן ,רחוב :המגל ,רחוב:
המלאכה ,רחוב :הטחנה ,רחוב :האסיף .
אזור התעשיה הקיים בדרום בנימינה ליד תחנת הרכבת.
גושים וחלקות:
מוסדר:

3499

גוש 10162 :חלקות במלואן,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 :
,68 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44
.158 ,157 ,156 ,155
גוש 10162 :חלקי חלקות,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,14 ,13 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 :
.67 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,24
גוש 10164 :חלקי חלקות.35 ,2 ,1 :
גוש 10172 :חלקי חלקות.69 ,68 ,2 :

		
שינוי
		
שינוי
		
כפיפות
		
כפיפות
		
כפיפות
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א

מטרת התכנית:
תוספת שימושים וזכויות בנייה למסחר ,משרדים ,תעסוקה
ושימושים מעורבים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה
קואורדינטה X: 210200
קואורדינטה Y: 771900

עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע מתעשיה למסחר ותעסוקה.
ב .שימושים למסחר ,משרדים ותעסוקה יותרו בכל תחום
התכנית .שימושים לחינוך ,תרבות ,ספורט ופנאי ,אולמות
שמחה ושימושים אחרים המיועדים לקהלים גדולים
יותרו רק מדרום לדרך מס' .3
ג .תוספת זכויות בנייה.
ד .קביעת תנאים לבנייה ולפיתוח השטח ובנושאי איכות
הסביבה.
ה .קביעת הוראות בנייה ,הוראות בינוי ועיצוב ,תנאים
להיתר ולפיתוח.
ו .קביעת תקן חניה מופחת עקב קרבה לתחנת הרכבת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 6/5/2016ובילקוט הפרסומים  ,7266התשעו ,עמ'  ,6365בתאריך
.15/5/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  15חיפה  33095טלפון:
 .04-8633455וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
שומרון ,המיסדים  54זכרון יעקב  30950טלפון,04-6305522 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
ליאת פלד
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
ג21393 /
שם התכנית:מתחם סי אנד אכזיב-נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' :ג21393 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
		
סוג היחס
ג4870 /
		
שינוי
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ג10715 /
ג851 /
תמא35 /
תמא /34 /ב3 /
תמא /34 /ב4 /
תמא3 /
תמא23 /

גושים וחלקות:
גוש 18206 :חלקות במלואן.22 :
גוש 18206 :חלקי חלקות.51 ,25 ,14 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור תיירות מיוחד למגורים ,מסחר ,משרדים,
שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת בינוי בתחום התכנית.
קביעת שטחי בנייה למגורים עיקרי ושרות.
קביעת שטחי בנייה למסחר ,למשרדים ולמבנה ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון04- :
 .6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה טלפון04-9879827 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נהריה

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר
מקומית מס' :ג20120 /
שם התכנית :מלון מדיסון ,נהריה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מס':
ג ,20120 /שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף  89לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/02/2016ובילקוט הפרסומים  ,7195התשעו ,עמוד ,3009
בתאריך .28/01/2016
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג /במ103 /
שינוי
ג10715 /
שינוי
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שינוי
כפיפות
כפיפות

ג8422 /
תמא /34 /ב3 /
תמא /34 /ב4 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה .
פינת רחוב המעפילים עם רחוב המיסדים.
קואורדינטה X: 768375
קואורדינטה Y: 208750
גושים וחלקות:
גוש 18167 :חלקות במלואן.12 :
גוש 18167 :חלקי חלקות.101 ,64 :
מטרת התכנית:
שינוי קווי בנין לצורך הסדרת הקיים בשטח  -לגליזציה.
הוספת שטחי בנייה עיקרי ושרות.
הוספת קומת ספא וחד"א.
הסדרת חזית המלון לרחוב המעפילים והמייסדים.
עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת קווי בנין קו בנין.
הגדלת שטח בנייה.
תוספת קומות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית
 1753005טלפון ,04-6508555 :ובמשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה נהריה ,נהריה טלפון ,04-9879827 :בימים ושעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'215-0332940:
שם התכנית:ג 22584/שינוי ייעוד השטח,שינוי קווי
בנייה בחלקה  52בעפולה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 215-0332940 :גרסת:
הוראות  14 -תשריט 13 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג7748 /
שינוי
כפיפות ג12567 /
כפיפות ג18674 /
כפיפות עפ /מק2 /6029 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עפולה רחוב :נורדאו . 20
קואורדינטה X: 226700
קואורדינטה Y: 723750
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גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 16659 :חלקות במלואן.52 :
גוש 16659 :חלקי חלקות.66 :
מטרת התכנית:
הגדלת אזור מגורים מאושר על ידי ביטול של שטח פרטי פתוח,
הגדלת שטחי הבנייה ,הגדלת מס' יח"ד ,הגדלת תכסית קרקע,
הגדלת גובה המבנה ושינוי בקווי הבניין וזאת לצורך מתן
לגיטימציה למבנים קיימים.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אזור המגורים.
שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לאזור מגורים.
הגדלת מס' יח"ד.
הגדלת גובה המבנה.
הגדלת תכסית קרקע.
שינוי בקווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה עפולה ,חנקין יהושע  47עפולה  18100טלפון:
04-6520344
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'215-0286252:
שם התכנית:מגורים בגוש  16672חלקה  1בעפולה -
ג22045/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 215-0286252גרסת :הוראות  19 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות ג18647 /
כפיפות ג12567 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עפולה .שטח שבין רח' משה שרת לרח' הבנים במערב
עפולה
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גושים וחלקות:
גוש 16672 :חלקות במלואן.47 ,1 :
גוש 16691 :חלקי חלקות.54 :
קואורדינטה X: 226400
קואורדינטה Y: 723300
מטרת התכנית:
תכנון מפורט של חלק ממתחם  D3המאושר במסגרת תכנית
המתאר של עפולה וזאת לצורך הקמת אזור מגורים הכולל 60
יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
א .ייעוד קרקע לבנייה באזור מגורים א' (צמודת קרקע) ואזור
מגורים ב' (בנייה רוויה).
ב .קביעת הוראות בנייה ופיתוח השטח.
ג .קביעת הוראות לפיתוח התשתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 8/7/2016ובילקוט הפרסומים  ,7299התשעו ,עמ'  ,8470בתאריך
.7/7/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
עפולה ,חנקין יהושע  47עפולה  18100טלפון ,04-6520344 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד האוצר www.
.iplan.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה נפתלי

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' :ג21336 /
שם התכנית :הסדרת יעודי קרקע וביטול דרך בחלקה ,41
בית ג'אן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' :ג21336 /
שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך
 8/8/2014ובילקוט הפרסומים  ,6854התשעד ,עמ'  ,7336בתאריך
.10/8/2014
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג5446 /
שינוי
ג685 /
שינוי
כפיפות ג16653 /
כפיפות ג10786 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בית ג'ן .
קואורדינטה X: 234800
קואורדינטה Y: 763400
גושים וחלקות:
גוש 19503 :חלקי חלקות.45 - 44 ,41 - 40 :
מטרת התכנית:
הסדרת תוואי דרך בהתאם לבינוי הקיים וביטול דרך גישה.
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1הסדרת דרך מס'  12בהתאם לבינוי הקיים.
 .2ביטול דרך גישה.
 .3הסדרת זכויות בנייה בתא שטח .20
 .4קביעת התנאים להריסת הקירות החוסמים והבנויים על
תוואי הדרך.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון ,04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מעלה נפתלי ,האורנים  1מעלות-תרשיחא  24952טלפון:
 ,04-9978030כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :צפת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
216-0302182
שם התכנית:שינוי תב"ע ג ,2427/הגדרת זכויות בנייה,
צפת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה צפת
מופקדת תכנית מפורטת מס' 216-0302182 :גרסת :הוראות 15 -
תשריט 7 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג3790 /
שינוי
ג2427 /
שינוי
ג12617 /
שינוי
1 /08 /14
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תממ9 /2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב אחד עשר,בתים מס' א,364-360 ,364
קואורדינטה X: 247150
קואורדינטה Y: 762350
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 13075 :חלקי חלקות.179 ,130 :
גוש 13089 :חלקות במלואן.49 ,47 ,46 :
גוש 13089 :חלקי חלקות.108 ,48 :
גוש 13194 :חלקי חלקות.19 :
מטרת התכנית:
הגדרת זכויות והוראות בנייה במתחם מגורים מאושר וקיים
בעיר צפת
עיקרי הוראות התכנית:
 הגדרת זכויות והוראות בנייה הגדרת כמות יחידות דיור -הגדרת זכויות לאזור מסחר ובניני ציבור
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה צפת ,ירושלים  7צפת טלפון04-6927467 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :צפת

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג20240 /
שם התכנית:שינוי ייעוד והגדרת זכויות בנייה,
גוש  14674חל'  9וגוש  13076חל'  92צפת.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' :ג20240 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
תרשצ1 /08 /17 /
שינוי
ג3788 /
שינוי
תמא35 /
פירוט
תממ9 /2 /
פירוט
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות ג5897 /
כפיפות ג12617 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :צפת ,רח' קיבוץ גלויות צפת
גושים וחלקות:
גוש 13076 :חלקות במלואן.92 :
גוש 14674 :חלקי חלקות.25 ,9 :
קואורדינטה X: 247285
קואורדינטה Y: 763610
מטרת התכנית:
שינויי ייעוד הקרקע ועדכון זכויות בנייה לצורך התאמתאם
לבינוי ולשימושים הקיימים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינויי ייעוד הקרקע לצורך התאמת לבינוי ולשימושים הקיימים.
קביעת השימושים,זכויות והוראות בנייה למגורים ומסחר
לצורך התאמתם לבינוי הקיים.
קביעת גודל מגרש מינמלי.
קביעת סה"כ שטחי הבנייה.
קביעת קווי הבניין.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

קביעת תכסית הקרקע.
קביעת הנחיות לצפיפות המבנים.
קביעת גובה הבניינים ומס' הקומות.
הנחיות בינוי,קביעת הוראות לפיתוח השטח.
הגדרת יח"ד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/07/2015ובילקוט הפרסומים  ,7008התשעה ,עמוד ,4296
בתאריך .22/03/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
צפת ,ירושלים  7צפת טלפון ,04-6927467 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג19692 /
שם התכנית:קירוי עונתי  -ראש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג19692 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג10319 /
שינוי
ג5626 /
שינוי
ג8591 /
שינוי
אג /מק045 /8591 /
שינוי
ג16777 /
שינוי
ג16776 /
שינוי
ג20738 /
שינוי
ג20443 /
שינוי
אג /מק115 /5626 /
פירוט
כפיפות תמא /11 /3 /ג
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא35 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראש פינה.
גושים וחלקות:
גוש 13940 :חלקי חלקות.116 ,80 - 79 ,45 - 42 ,39 :
גוש 13944 :חלקות במלואן.10 :
גוש 13944 :חלקי חלקות.11 ,9 - 6 ,1 :
גוש 13945 :חלקות במלואן.11 :
גוש 13945 :חלקי חלקות.72 ,19 - 12 ,10 - 1 :
גוש 13946 :חלקות במלואן.99 - 98 ,58 ,55 ,26 :
גוש 13946 :חלקי חלקות.100 ,97 ,73 ,69 - 68 ,66 ,64 ,30 ,27 :
גוש 13949 :חלקות במלואן.41 - 39 ,37 ,32 - 29 :
גוש 13949 :חלקי חלקות.42 ,36 ,33 ,26 - 25 ,6 :
גוש 13950 :חלקי חלקות.3 :
קואורדינטה X: 251800
קואורדינטה Y: 763800
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מטרת התכנית:
מטרת התוכנית היא לאפשר התקנת סגירה עונתית בחזית של
בתי אוכל וקפה בשטחי מדרכות ושטחים ציבוריים פתוחים
צמודים בשטחי מגרשים בהם מותרים שימושים אלו.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת מיקום גודל וחומרי הבנייה של הסגירה העונתית.
 .2קביעת תנאים לביצוע וזמנים מותרים להקמת הסגירות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/6/2016ובילקוט הפרסומים  ,7275התשעו ,עמ'  ,7441בתאריך
.30/5/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אצבע הגליל ,חצור הגלילית טלפון ,04-6800077 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד האוצר .www.iplan.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג21813 /
שם התכנית :שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים,
קביעת הנחיות לשימור ,יסוד המעלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :ג21813 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג2101 /
שינוי
ג6748 /
שינוי
כפיפות ג8053 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות אג /מק015 /2101 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יסוד המעלה.
גושים וחלקות:
גוש 13996 :חלקי חלקות.28 ,9 :
קואורדינטה X: 257450
קואורדינטה Y: 773645
מטרת התכנית:
ביטול ייעוד למוסדות ציבור מתוכנית ג 2101 /הסבתו ליעוד
מגורים א' ,ושימור המבנים ההיסטוריים בתחום התכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד ממוסדות ציבור למגורים א'.
 .2מתן הוראות שימור למבנה לשימור מתוכנית ג 6748/ולבאר
הקיימת.
 .3הגדלת אחוזי בנייה מותרים מ– 30 %ל–.36 %
 .4שינוי הוראות בינוי.
 .5מתן אפשרות לחלוקה עתידית .הכוללת שינוי בגודל מגרש
מינימאלי.
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הגדלת מס' יחידות דיור מאחת לשתיים.
הקטנת קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/02/2016ובילקוט הפרסומים  ,7195התשע''ו ,עמוד ,3011
בתאריך .28/01/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אצבע הגליל ,חצור הגלילית טלפון ,04-6800077 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג21296 /
שם התכנית :שכונת מגורים-כאוכב צפון מערב אזור
/2ב' ,כאוכב אבו אלהיג'א
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' :ג21296 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג6270 /
שינוי
ג15607 /
שינוי
ג11158 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כאוכב אבו אל-היג'א.
בצפון הישוב ,סמוך לכניסה-כאוכב ,צפון מערב /2ב
גושים וחלקות:
גוש 17677 :חלקי חלקות.4 - 3 :
גוש 17693 :חלקות במלואן.10 :
גוש 17693 :חלקי חלקות.13 ,9 - 8 :
גוש 17694 :חלקי חלקות.6 - 5 :
קואורדינטה X: 223250
קואורדינטה Y: 749000
מטרת התכנית:
תכנון וחלוקה למגרשים בשכונת מגורים חדשה עם קיבולת
של  213יחידות דיור ,הסדרת מערכת דרכים ושטחי ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
א .חלוקה למגרשים (למגורים ,מגורים ומסחר)
ב .הסדרת מע' דרכים פנימית וחלק מדרך טבעת חדשה
ג .קביעת הוראות בינוי ופיתוח בהתאם לתכנית הבינוי המצורפת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/05/2015ובילקוט הפרסומים  ,7036התשעה ,עמוד ,5548
בתאריך .10/05/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

גבעות אלונים ,שפרעם טלפון ,04-9502017 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0258285
שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות בנייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא
העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' 257-0258285 :גרסת:
הוראות  11 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /4מע /מק9 /9607 /
שינוי
ג9607 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יפיע.
התכנית נמצאת במרכז הכפר על יד הכביש הראשי.
קואורדינטה X: 226370
קואורדינטה Y: 732630
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 16878 :חלקי חלקות.80 ,79 ,51 ,46 :
גוש 16879 :חלקות במלואן.91 ,62 :
גוש 16879 :חלקי חלקות.68 ,65 :
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדרת קווי הבנייה לפי קו אדום מקווקו בתשריט.
 .2הגדלת אחוזי בנייה לפי בנייה קיימת.
 .3הגדלת גובה בניין 16 ,מ' במקום  14.5מ.
 .4הוספת יחידת דיור.
 .5הגדלת מס' קומות 5 ,קומות במקום .4
 .6הגדלת תכסית קרקע 45% ,במקום .42%
 .7שינוי ייעוד דרך משולבת לשביל.
 .8איחוד וחלוקה להסדרת גלישת מבנה למגרש השכן.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  5נצרת עילית 17000
טלפון04-6468585 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
262-0356923
שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות בנייה -ג22687/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה לב
הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' 262-0356923 :גרסת:
הוראות  6 -תשריט 3 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג /לג /מק11 /13 /6342 /
שינוי
ג6342 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין ,אזור תעשיה סח'נין
קואורדינטה X: 229400
קואורדינטה Y: 752825
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 19269 :חלקות במלואן.103 :
גוש 19269 :חלקי חלקות.87 :
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה במגרש מאושר לתעשייה בסכנין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת אחוזי בנייה.
 .2הגדלת מס' קומות ,גובה מבנה ותכסית.
 .3שינוי בקווי בנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של מנהל
התכנון .www.iplan.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל ,סח'נין טלפון04-6746740 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
255-0256743
שם התכנית:שכונת חיילים הסדרת חלוקת מגרשים
 ינוח ג'תנמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'255-0256743 :
גרסת :הוראות  10 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג6841 /
שינוי
ג13544 /
שינוי
כפיפות תמא35 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות מג /מק21 /2003 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ינוח-ג'ת ,שכונת חיילים משחוררים.
גושים וחלקות:
גוש ,18749 :מוסדר ,חלקי חלקות.50 ,12 ,10 :
קואורדינטה X: 221800
קואורדינטה Y: 764350
מגרשים:
 100בהתאם לתכנית ג13544 /
 65בהתאם לתכנית 6841
מטרת התכנית:
הסדר גבולות בין מגרש ביעוד מבנה ציבור (בית ספר) לבין
מגרשים ביעוד מגורים.
הוספת יח"ד ותוספת אחוזי בנייה לשטח מגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מבני ציבור (בית ספר) למגורים.קביעת התכליות המותרים לכל ייעוד.קביעת הוראות הבנייה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/05/2015ובילקוט הפרסומים  ,7075התשעה ,עמוד ,7368
בתאריך .13/07/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל ,מעונה טלפון ,04-9979659 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.
.pnim.gov.il
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלות תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
223-0305839
שם התכנית:שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב',
ושינוי בהוראות הבנייה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'223-0305839 :
גרסת :הוראות  14 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג10778 /
שינוי
ג6953 /
שינוי
כפיפות ג16653 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מעלות-תרשיחא רחוב :מעלה אל מג'אהד .
רחוב מעלה אלמגאהד  -תרשיחא
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 18403 :חלקות במלואן.40 :
גוש 18403 :חלקי חלקות.7 :
קואורדינטה X: 225125
קואורדינטה Y: 767925
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בהוראות הבנייה,במגרש המגורים
במעלות תרשיחא
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב'.
הגדלת אחוזי בנייה כוללים מ 100% -ל.133% -
שינוי בהוראות בנייה.
קביעת הוראות למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/05/2016ובילקוט הפרסומים  ,7266התשעו ,עמוד ,6374
בתאריך .15/05/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מעלות תרשיחא ,האורנים  1מעלות-תרשיחא  24952טלפון:
 ,04-9973630וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של
משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס':ג20727 /
שם התכנית:מבדד נטופה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :ג20727 /

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
ג5823 /
שינוי
שינוי
ג9884 /
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא22 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא38 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא35 /
גושים וחלקות:
גוש 19421 :חלקות במלואן.30 - 29 ,23 ,20 - 18 ,16 - 14 ,4 - 3 :
גוש 19421 :חלקי חלקות.51 ,36 ,28 ,2 - 1 :
גוש 19424 :חלקי חלקות.92 :
קואורדינטה X: 235300
קואורדינטה Y: 750530
מטרת התכנית:
רה תכנון הגדלת זכויות הבנייה ,שינוי בהוראות הבנייה
והסדרת דרך גישה למבדד נטופה ,הסמוך לישוב הררית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הסדרת ייעודי קרקע.
 .2קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד.
 .3הגדלת זכויות בנייה ושינוי בהוראות בנייה.
 .4מתן הנחיות ארכיטקטוניות לבנייה במקום.
 .5הסדרת מערכת הביוב במקום ומתן פתרון קצה לביוב
המשרת את המבדד בהתאם לנספח הביוב.
 .6קביעת הוראות למתן היתר בנייה.
 .7קביעת הוראות למבנים לשימור.
 .8קביעת הנחיות מיוחדות לשני קברים קיימים.
 .9אישור הקלה של בינוי אינו צמוד דופן ,בהתאם לסעיף
 6.1.3להוראות תמ"א .35
 .10שינוי ייעוד משמורות וגנים לאומיים בהתאם לסעיף 9.7.4
להוראות תמ"א  ,35עבור היעודים המוצעים בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/04/2015ובילקוט הפרסומים  ,7008התשעה ,עמוד ,4310
בתאריך .22/03/2015
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
משגב-ד.נ משגב ,טלפון ,04-9990102 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
208-0288589
שם התכנית:ג 22291/כרמוכרום -רח' התעשיה 5,7
אזה"ת כרמיאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל
מופקדת תכנית מפורטת מס' 208-0288589 :גרסת :הוראות -
 10תשריט 9 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מספר התכנית
ג2370 /
שינוי
שינוי
1 /18 /11
ג424 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כרמיאל רחוב :דרך התעשייה  ,5אזור התעשיה כרמיאל
קואורדינטה X: 229701
קואורדינטה Y: 758553
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 19159 :חלקות במלואן.96 :
גוש 19159 :חלקי חלקות.127 ,102 :
מטרת התכנית:
הסדרת הדרך בהתאם לבינוי הקיים ותוספת זכויות למגרש
תעשיה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הרחבת שטח מגרש לתעשייה.
ב .שינוי ייעוד משצ"פ לדרך.
ג .תוספת שטח עיקרי של  1,779מ"ר.
ד .קביעת הוראות בנייה לאזור תעשיה ,כגון :קווי בניין
וזכויות והגבלות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל ,שד קק"ל  100כרמיאל  20100טלפון:
04-9085671
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :עכו

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'213-0233312:
שם התכנית:עכו צפון  -הכרם ג'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'213- :
 0233312גרסת :הוראות  47 -תשריט 25 -

3507

איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מספר התכנית
שינוי
ג14514 /
ג1658 /
שינוי
ג9763 /
שינוי
שינוי
ג849 /
ג18579 /
שינוי
שינוי
ג15798 /
ג10138 /
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא23 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא13 /
כפיפות ג9763 /
כפיפות ג1637 /
כפיפות ג15737 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עכו .השטח הינו מישור הנמצא בין דרך  8510ומסילת
הרכבת ,בצפון העיר עכו.
גושים וחלקות:
גוש 18017 :חלקות במלואן.133 ,77 ,74 ,69 ,66 ,54 ,34 ,29 :
גוש 18017 :חלקי חלקות.141 ,132 ,131 ,109 ,89 ,87 ,84 ,83 ,81 ,79 :
גוש 18018 :חלקי חלקות.109 ,89 ,76 ,75 :
גוש 18043 :חלקות במלואן.222 ,221 ,220 ,219 ,38 ,31 :
גוש 18043 :חלקי חלקות.226 ,225 ,213 ,33 ,28 :
גוש 18050 :חלקות במלואן.46 :
גוש 18050 :חלקי חלקות.48 :
גוש 18112 :חלקי חלקות.51 ,39 :
גוש 18550 :חלקי חלקות.127 ,7 :
גוש 18949 :חלקות במלואן,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,37 :
.58 ,57 ,56
גוש 18949 :חלקי חלקות.47 ,38 ,35 :
גוש 21116 :חלקות במלואן,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
,33 ,32 ,31 ,29 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
,51 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34
.59 ,58 ,57 ,52
גוש 21116 :חלקי חלקות.50 :
קואורדינטה X: 208412
קואורדינטה Y: 760885
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בת  1,200יחידות דיור ,הכוללת שטחי
מסחר מקומי מצומצמים משולבים במגורים ,שטחי ציבור
פתוחים ,שטחי מסחר ,דרכים ומבני ציבור לרווחת תושבי
השכונה והאזור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים ,בחלק משטח
התכנית ,כמסומן בתשריט על פי הוראות פרק ג' סימן
ז' לחוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה  .1965ביתר התכנית -
איחוד וחלוקה בהסכמה.

3 508

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

הסדרת מערך הדרכים בשכונה כחלקות דרך ,קביעת
היציאות והכניסות אל השכונה.
קביעת ייעוד וגודל המגרשים ,זכויות הבנייה בהם ,קווי
בנין ומספר הקומות.
קביעת צפיפות יחידות הדיור ,גודלן ומספרן.
קביעת זכויות למגרשים ציבוריים מתוך ראייה כלל
עירונית תוך ייעול ניצול הקרקע ,שילוב שימושים והגדלת
הצפיפות.
קביעת הסדרי החנייה במגרשי המגורים ,המסחר והתעסוקה.
קביעת מרחקים מינימאליים ותנאים אקוסטיים לאורך
מסילת הרכבת.
קביעת דרך  8510כדרך עורקית עירונית.
קביעת הנחיות עיצוב למבני המגורים ואופיים האדריכלי.
קביעת עקרונות נופיים של פיתוח הדרכים והשטחים
הפתוחים הפרטיים והציבוריים.
קביעת עקרונות לנושאי ניקוז ותשתיות בשכונה.
קביעת הנחיות בנושא שימור העצים והנחיות סביבתיות.
קביעת שלושה מעברים מעל לפסי הרכבת לטובת חיבור
השכונה לחלק העיר שממערב למסילה.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה ואכלוס.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/08/2016ובילקוט הפרסומים  ,7323התשעו ,עמוד ,9143
בתאריך .18/08/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבניה
עכו ,ויצמן  35עכו טלפון ,04-9956118 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד האוצר .www.iplan.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
253-0268987
שם התכנית:בריכת מים  -יובלים ,מכללת תל חי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'253-0268987 :
גרסת :הוראות  56 -תשריט 30 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מספר התכנית
ג21170 /
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב5 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא35 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת יובלים  ,מכללת תל חי.
גושים וחלקות:
גוש ,13446 :מוסדר ,חלקי חלקות.18 :
קואורדינטה X: 254937
קואורדינטה Y: 793125

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

מגרשים:
 653בהתאם לתכנית ג21170/
 678בהתאם לתכנית ג21170/
 681בהתאם לתכנית ג21170/
 655בהתאם לתכנית ג21170/
 500בהתאם לתכנית ג21170/
מטרת התכנית:
הקמת בריכת מי שתייה עבור שכונת יובלים בקרית שמונה,
במתחם מכללת תל-חי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדרת זכויות  ,קווי בנין והוראות בנייה בשטח התכנית,
עבור מבני משק ועבור מתקנים הנדסיים.
 .2שינוי ייעוד אזור מבני משק לייעוד מתקנים הנדסיים
 .3שינוי ייעוד מבני משק לייעוד שצ"פ
 .4קביעת הנחיות נופיות
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7320התשעו ,עמוד ,9041
בתאריך .15/08/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון:
 .04-6508555וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל
העליון ,ראש פינה  12100טלפון ,04-6816373 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'262-0383893:
שם התכנית:הסדרת תוואי דרך בחלקה - 57
מערב סכנין ג22567/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'262- :
 0383893גרסת :הוראות  3 -תשריט 3 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מספר התכנית
ג12735 /
שינוי
ג668 /
שינוי
כפיפות ג12906 /
כפיפות ג9169 /
כפיפות ג7514 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין .
כ– 150מ' צפונית מהכיכר המערבית הראשונה בכניסה המערבית
לעיר סח'נין
גושים וחלקות:
גוש ,19279 :מוסדר ,חלקי חלקות.57 ,51 ,47 ,46 ,32 ,30 ,29 ,21 :
קואורדינטה X: 227060
קואורדינטה Y: 752425

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

מטרת התכנית:
תיקון טעות שנפלה בתכנית הדרכים ג.12735/
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים ב' (ביטול דרך).
 .2קביעת התנאים להריסת קירות בתחום הדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/7/2016ובילקוט הפרסומים  ,7299התשעו ,עמ'  ,8468בתאריך
.7/7/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבניה
לב הגליל ,סח'נין טלפון ,04-6746740 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
263-0327601
שם התכנית:הסדרת שטחי ציבור בגוש  19609בחלק
מחלקה  - 97כאבול
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'263-0327601 :
גרסת :הוראות  19 -תשריט 14 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מספר התכנית
ג3693 /
שינוי
ג16001 /
שינוי
ג10552 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כאבול .דרומית לשכונה המערבית ולכביש הכניסה לישוב.
מרחבי תכנון גובלים :חבל אשר.
גושים וחלקות:
גוש 19609 :חלקי חלקות.97 :
קואורדינטה X: 218904
קואורדינטה Y: 752988
מטרת התכנית:
יצירת רצף ליעוד מבנים ומוסדות ציבור על ידי שינוי ייעודי
קרקע שונים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד משטח משולב ש.צ.פ .וש.ב.צ .למבנים ומוסדות
ציבור.
 .2שינוי ייעוד משביל להולכי רגל למבנים ומוסדות ציבור.
 .3שינוי ייעוד דרך מאושרת למבנים ומוסדות ציבור.
 .4שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור.
 .5קביעת הוראות וזכויות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/09/2016ובילקוט הפרסומים  ,7349התשעו ,עמוד ,10213
בתאריך .21/09/2016
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,מעלה יצחק  29נצרת עילית 1753005
טלפון .04-6508555 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבניה
שפלת הגליל ,תמרה  24930טלפון ,04-9868670 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד האוצר .www.iplan.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'259-0246199:
שם התכנית:ג - 22052/מגרש  ,25הרחבה ב',
ראש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה – ( 1965להלן" :החוק") ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'259- :
 0246199גרסת :הוראות  9 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מספר התכנית
ג5626 /
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תממ9 /2 /
כפיפות תמא35 /
כפיפות ג8600 /
כפיפות ג16450 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראש פינה רחוב :הברוש . 25
נחלה  25בהרחבה ב' ראש פינה
קואורדינטה X: 251175
קואורדינטה Y: 764150
גושים וחלקות:
גוש ,13946 :מוסדר ,חלקי חלקות.92 ,90 ,79 ,59 :
מטרת התכנית:
פיצול מגרש מגורים משטח המגורים של הנחלה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד ממגורים מיוחד למגורים א' עבור מגרש מפוצל.
 .2שינוי בגודל מגרש מינימלי.
 .3הקטנת קו בניין אחורי מ– 6מ' ל– 3מ' ולפי מבנה קיים.
 .4מתן אפשרות לנצל את סך זכויות הבניה העיקריות
לשימוש מגורים.
 .5תוספת  6%לשטחי שירות.
 .6הגדרת תכסית של .26%
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
מעלה יצחק  29נצרת עילית  1753005טלפון .04-6508555 :העתק
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ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה אצבע
הגליל ,חצור הגלילית טלפון04-6800077 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
אורי אילן
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז צפון

מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
602-0174854
שם התכנית - 000079114:הלגונה המזרחית באילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת
מופקדת תכנית מפורטת מס' 602-0174854 :גרסת :הוראות 54 -
תשריט 37 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות 53 /114 /03 /2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת.
הלגונה המזרחית בחוף הים הצפון מזרחי של ים סוף.
קואורדינטה X: 196750
קואורדינטה Y: 384750
גושים וחלקות:
מוסדר:
גושים בשלמות,40158 40157 ,40157 ,40156 ,40155 ,40154 :
.40162 ,40161 ,40159
גוש 40042 :חלקי חלקות.5 ,2 :
גוש 40160 :חלקות במלואן.2 :
גוש 40163 :חלקות במלואן.9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2 ,1 :
גוש 40164 :חלקי חלקות.3 ,2 :
גוש 40165 :חלקי חלקות.9 :
גוש 40166 :חלקות במלואן.6 ,5 ,2 ,1 :
מטרת התכנית:
שינוי התנאים להיתר בנייה בחלק ממגרשי התכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי התנאים למתן היתר במגרשים מס'203,217,220,225,242, :
.246,247,305,314,315,316,401,404,508,509,510
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת,
חטיבת הנגב  1אילת טלפון08-6367114 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
604-0392704
שם התכנית :גולני  , 40אשקלון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'604-0392704 :
גרסת :הוראות  10 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
76 /147 /03 /4
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשקלון רחוב :גולני . 40
מגרש מגורים דו משפחתי מוקף מגרשי מגורים בגבולותיו
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 2870 :חלקות במלואן.100 ,77 :
גוש 2870 :חלקי חלקות.154 :
קואורדינטה X: 158564
קואורדינטה Y: 621290
מטרת התכנית:
הסדרת מצב קיים במגרש למגורים דו משפחתי
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת השטח המותר לבנייה ע"י תוספת זכויות בסך 19%
משטח המגרש.
 .2קביעת קו אחורי  2.80מ' במקום  4מ'.
 .3הגדלת תכסית המבנה מ– 33%ל–37%
 .4קביעת זכויות,מגבלות והנחיות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 4/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7373התשעז ,עמ'  ,538בתאריך
.08/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אשקלון ,הגבורה  7אשקלון טלפון ,08-6792355 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
604-0414979
שם התכנית :מתחם המתנחלים ,אשקלון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'604-0414979 :
גרסת :הוראות  21 -תשריט 9 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
101 /02 /4
שינוי
68 /101 /02 /4
שינוי
71 /147 /03 /4
שינוי
92 /101 /02 /4
שינוי
כפיפות תמא /34 /ב4 /
כפיפות תמא /34 /ב5 /
ללא שינוי  /4במ1 /88 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשקלון רחוב :עוזר אריה .
יישוב :אשקלון רחוב :שד צפניה .
יישוב :אשקלון רחוב :שד' רבין יצחק .
יישוב :אשקלון רחוב :בן צבי יצחק .
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 1240 :חלקי חלקות.49 :
גוש 1241 :חלקות במלואן.69 ,63 ,62 ,42 ,35 :
גוש 1241 :חלקי חלקות.65 ,61 ,58 ,50 ,43 ,19 ,18 ,17 :
גוש 1932 :חלקות במלואן.92 ,91 ,68 :
גוש 1932 :חלקי חלקות.55 ,54 ,50 ,46 :
גוש 2855 :חלקי חלקות.65 :
קואורדינטה X: 159547
קואורדינטה Y: 620160
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים ושטח למבני ציבור כלל עירוניים בין
רחוב יצחק רבין ורחוב בן צבי.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים ג' ומאזור
מגורים ג' לשטח למוסדות ומבני ציבור.
ב .קביעת הנחיות לבניית שכונת מגורים הכוללת  500יח"ד
מתוכן  150( 30%יח"ד) המוגדרות "דירות קטנות" בשטח
של עד  80מ"ר לדירה (כולל מרחב מוגן).
ג .קביעת שטחי והנחיות לבניית מוסדות ומבני ציבור
שכונתיים וכלל יישוביים.
ד .קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
ה .קביעת הנחיות סביבתיות.
ו .קביעת הנחיות לשימור ,העתקה וכריתת עצים בוגרים
בשטח התוכנית.
ז .קביעת הנחיות בדבר אתרי עתיקות בשטח התוכנית.
ח .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ט .קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בנייה
י .קביעת תקנות בדבר אתרי עתיקות בשטח התכנית.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7320התשעו ,עמ'  ,9051בתאריך
.15/8/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
אשקלון ,הגבורה  7אשקלון טלפון ,08-6792355 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0188060
שם התכנית :מבנה מגורים ומסחר ברחוב האבות ,41
העיר העתיקה באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 605-0188060 :גרסת :הוראות
  14תשריט 9 -איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
7 /177 /03 /5
שינוי
177 /03 /5
שינוי
כפיפות 4 /08 /23
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :האבות .41
בצפון  -רחוב האבות
במזרח  -חלקה 117
בדרום  -חלקה 186
במערב  -חלקה 188
קואורדינטה X: 179707
קואורדינטה Y: 572034
גושים וחלקות:
גוש ,38005 :מוסדר ,חלקי חלקות.186 ,117 ,19 :
מגרשים:
 2בהתאם לתכנית )34( /177 /03 /5
מטרת התכנית:
הקמת מבנה חדש במגרש ריק בן  10יח"ד בגובה של  2קומות
מעל קומת קרקע הכוללת מגורים ,וכן מסחר ו/או שירותי
משרד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים משולב למגורים ומסחר.
 .2קביעת שימושים מותרים.
 .3קביעת זכויות בנייה למטרות עיקריות בהיקף של 197%
ולמטרות שירות בהיקף של .44%
 .4קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בנייה.
 .5קביעת הנחיות בנייה ועיצוב אדריכלי.
 .6קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר
שבע ,בגין מנחם  2באר שבע טלפון08-6463807 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
39 /101 /02 /24
שם התכנית :אתר לסילוק פסולת יבשה ושיקום אתר
לכריית חול  -ערד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'39 /101 /02 /24 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
30 /101 /02 /24
שינוי
כפיפות תממ14 /4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערד.
מדרום לאזור התעשייה ערד ,בסמוך לאתר פסולת ביתית -
"אתר זהר"
קואורדינטה X 219500
קואורדינטה Y 571600
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש 400330 :חלקי חלקות.1 :
גוש 400364 :חלקי חלקות.2 :
קואורדינטה X: 219500
קואורדינטה Y: 571600
מטרת התכנית:
שיקום בור במחצבת החול בערד ,בו נסתיימה הכרייה,
באמצעות הטמנת פסולת יבשה ובאמצעות טיפול ומחזור
פסולת יבשה וקביעת הוראות בדבר מניעת מפגעים.
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים בהתאם ליעוד
כמסומן בתשריט.
שינוי ייעוד משטח לכרייה לאתר סילוק פסולת יבשה אזורי.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

קביעת הוראות לעבודות השיקום והוראות הבנייה.
קביעת הנחיות לתשתית.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת תחום מגבלות הבנייה סביב האתר.
הוצאת היתרי בנייה מכוחה של התוכנית.
קביעת פירוט המבנים באתר וייעודם ,קביעת שלביות הטמנת
פסולת הבנייה וגישה תחבורתית לאתר בהתאם לנספח
המנחה -הקמה ,תפעול ושיקום האתר.
קביעת ייעוד השטח לאחר סיום ההטמנה ועבודות שיקום
האתר ,לאזור תעשיה ואחסנה בכפוף
לאישור תכנית מפורטת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/4/2010ובילקוט הפרסומים  ,6083התשע ,עמ'  ,2862בתאריך
.6/5/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ערד ,ערד טלפון ,08-9951712 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0181958
שם התכנית :מגרש  50שכונה  32רהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט
מופקדת תכנית מפורטת מס' 618-0181958 :גרסת :הוראות 15 -
תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 /17מק2155 /
שינוי
377 /03 /17
שינוי
15 /223 /02 /17
שינוי
כפיפות 402 /02 /17
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט  ,50שכונה 32
קואורדינטה X: 176395
קואורדינטה Y: 588329
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100491 :חלקות במלואן.21 :
גוש 100491 :חלקי חלקות.47 :
מגרשים:
 50בהתאם לתכנית 377/03/17
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ,מס' יחידות דיור ושינוי קווי הבניין.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש.ל– 100%שמתוכם  735מ"ר שטח עיקרי ו– 148מ"ר שטח שירות.
 שינוי קווי בנין. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. קביעת התכליות והשימושים. קביעת  3יח"ד במגרש. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. תוספת  1קומות.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט,
רהט טלפון08-9914874 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0206409
שם התכנית :מגרש  837מתחם  2רהט דרום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט
מופקדת תכנית מפורטת מס' 618-0206409 :גרסת :הוראות 8 -
תשריט 6 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
411 /03 /17
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט ,מגרש  837מתחם  2רהט דרום.
קואורדינטה X: 178608
קואורדינטה Y: 587864
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100820 :חלקות במלואן.42 :
גוש 100820 :חלקי חלקות.73 ,71 ,64 :
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ,תוספת יח"ד מ 5 -יח"ד ל 6 -יח"ד במגרש
 837/1-5מתחם  2רהט דרום.
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עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת זכויות בנייה מ– 900מ"ר ל– 72 1092+מ"ר לשייג
שטחים עיקריים ותוספת שטחי שירות מ– 375מ"ר ל–576
מ"ר.
ב .שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.
ג .קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים ,ושטחי שירות
ד .קביעת מס' יח"ד מ– 5ל– 6יח"ד.
ה .קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ו .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ז .קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט,
רהט טלפון08-9914874 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0236133
שם התכנית :מגרש  208מתחם  2רהט דרום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט
מופקדת תכנית מפורטת מס' 618-0236133 :גרסת :הוראות 7 -
תשריט 3 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
411 /03 /17
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט ,מתחם  2רהט דרום החדשה
קואורדינטה X: 177810
קואורדינטה Y: 587678
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 100817 :חלקות במלואן.28 :
גוש 100817 :חלקי חלקות.69 :
מגרשים:
 208בהתאם לתכנית 411/03/7
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מטרת התכנית:
תוספת יחידת דיור  ,הגדלת זכויות בנייה למגורים ושינוי קו
בניין במגרש מס'  208מתחם  2ברהט דרום החדשה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש מס' 208
(אזור מגורים א') ל– 100%שמתוכם  475מ"ר המהווים
שטחים עיקרים ו– 69מ"ר המהווים שטחי שירות.
 .2קביעת  2יח"ד במגרש.
 .3שינוי קווי בניין כמסומן ומתואר בתשריט.
 .4קביעת התכליות ,השימושים והנחיות בינוי.
 .5קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט,
רהט טלפון08-9914874 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רהט

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
618-0281048
שם התכנית :מגרש  54שכ'  ,19רהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'618-0281048 :
גרסת :הוראות  6 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
2 /259 /03 /17
שינוי
כפיפות 402 /02 /17
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט  ,54שכונה 19
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100605 :חלקות במלואן.26 :
גוש 100605 :חלקי חלקות.67 :
קואורדינטה X: 176651
קואורדינטה Y: 589322
מגרשים:
 54בהתאם לתכנית 2/259/03/17
 26בהתאם לתכנית 4/40/15

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

מטרת התכנית:
התכנית המוצעת עבור מגרש  54משנה את הקבוע בתכנית
מפורטת מס'  2/259/03/17ע"י איחוד וחלוקת המגרש ותוספת
זכויות הבנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת זכויות הבנייה.
ב .קווי בניין כמסומן ומתואר בתשריט ,קביעת רו בניין 0
בחזית המגרש עבור חנייה ושיג'.
ג .קביעת מס' יחידת דיור לכל תא שטח.
ד .קביעת התכליות ,השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
ה .קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
ו .קביעת זכויות  ,הנחיות ומגבלות בנייה.
ז .קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/7/2016ובילקוט הפרסומים  ,7299התשעו ,עמ' ,8476
בתאריך .7/7/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
רהט ,רהט טלפון ,08-9914874 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אבו בסמה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'601 /03 /28 :
שם התכנית :אזור מלאכה ומסחר אל סייד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'601 /03 /28 :
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
106 /02 /28
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אל סייד .
בחלק המזרחי של הישוב אל סייד ,הנמצא מדרום לכביש ,31
מול הישוב חורה
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,3/10063 :מוסדר ,חלקי חלקות.1 :
קואורדינטה X: 192900
קואורדינטה Y: 577100
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה קלה ומלאכה
ולמסחר במסגרת מגרש המיועד לכך עפ''י תכנית המתאר של
היושב אל סייד.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ביעודי קרקע ממלאכה ומחסחר ומשטח ציבורי
פתוח לדרכים ,לתעשיה קלה ומלאכה ,למסחר ,למתקנים
הנדסיים ולשביל.
ב .קביעת תכליות ושימושים מותרים ,זכויות ומגבלות בנייה.
ג .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/06/2016ובילקוט הפרסומים  ,7275התשעו ,עמ' ,7449
בתאריך .30/05/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אבו
בסמה ,שד רגר יצחק  11באר שבע  84100טלפון,08-6202540 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אבו בסמה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'802 /03 /28 :
שם התכנית :אזור תעסוקה  -אום בטין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'802 /03 /28 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
801 /03 /28
שינוי
כפיפות 108 /02 /28
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אום בטין רחוב :אום בטין .
בחלק הדרומי מערבי של הישוב אום בטין
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100057/1 :חלקי חלקות.7 - 6 ,4 - 1 :
לא מוסדר.
גושים בחלקיות.100057 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעסוקה הכולל תעשיה
קלה ,מלאכה ומסחר במסגרת מגרש המיועד לכך עפ''י תכנית
המתאר של הישוב אום בטין .תיעוד מקדים של אתר קדוש
הנמצא בתחום התכנית
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ביעודי קרקע מתעסוקה ,מדרכים ,משטח ציבורי
פתוח ,מסילוק פסולת ,ממתקנים הנדסיים ומשטח ציבורי
פתוח עם טיפול סביבתי לתעשיה קלה ומלאכה ,למסחר,
לתחנת תדלוק ,למתקנים הנדסיים ,לדרכים ,לשטח ציבורי
פתוח ולשביל.
ב .קביעת תכליות ושימושים מותרים ,זכויות ומגבלות בנייה.
ג .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ד .הגדלת שטח מגרש למתקנים הנדסיים.
ה .שינוי מיקום תחנת מעבר לפסולת
ו .תיעוד מקדים של אתר קדוש הנמצא בתחום התכנית
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/06/2016ובילקוט הפרסומים  ,7283התשעו ,עמוד ,7754
בתאריך .14/06/2016
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אבו
בסמה ,שד רגר יצחק  11באר שבע  84100טלפון,08-6202540 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערבה תיכונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'657-0394106:
שם התכנית :תעסוקה לא חקלאית במושבי המועצה
האזורית הערבה התיכונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ערבה
תיכונה מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'657-0394106 :
גרסת :הוראות  19 -תשריט 11 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
2 /129 /03 /10
שינוי
146 /03 /30
שינוי
4 /146 /03 /30
שינוי
2 /306 /03 /30
שינוי
1 /314 /03 /30
שינוי
1 /313 /03 /30
שינוי
2 /313 /03 /30
שינוי
321 /03 /30
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
חלקות א' של המושבים עידן ,חצבה ,עין יהב ,צופר ,פארן -
בתחום מרחב התכנון של המועצה האזורית הערבה התיכונה
קואורדינטה X: 209998
קואורדינטה Y: 502554
מרחבי תכנון גובלים :חבל אילות ,רמת נגב ,תמר.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גושים בשלמות,39092 ,39084 ,39082 ,39051 ,39045 ,39042 :
,39228 ,39227 ,39161 ,39161 ,39161 ,39160 39159 ,39158 ,39157
.39231 ,39229 ,39229
גוש 39039 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39040 :חלקות במלואן.3 ,2 :
גוש 39040 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39041 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39043 :חלקות במלואן.4 ,3 ,1 :
גוש 39043 :חלקי חלקות.2 :
גוש 39044 :חלקות במלואן.19 ,17 ,14 ,9 ,5 ,2 :
גוש 39044 :חלקי חלקות.15 ,7 :
גוש 39046 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39052 :חלקי חלקות.2 ,1 :
גוש 39053 :חלקות במלואן.7 ,5 ,3 ,2 ,1 :
גוש 39053 :חלקי חלקות.6 ,4 :
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גוש 39054 :חלקות במלואן.2 ,1 :
גוש 39054 :חלקי חלקות.3 :
גוש 39055 :חלקות במלואן.3 ,2 :
גוש 39055 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39059 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39060 :חלקות במלואן.2 ,1 :
גוש 39060 :חלקי חלקות.3 :
גוש 39061 :חלקי חלקות.8 ,7 ,6 ,2 :
גוש 39062 :חלקי חלקות.3 ,2 ,1 :
גוש 39066 :חלקות במלואן.11 ,10 ,4 ,3 ,2 :
גוש 39066 :חלקי חלקות.9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,1 :
גוש 39067 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39081 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39083 :חלקות במלואן.2 ,1 :
גוש 39083 :חלקי חלקות.3 :
גוש 39085 :חלקי חלקות.3 ,2 ,1 :
גוש 39091 :חלקות במלואן.4 ,3 ,2 :
גוש 39091 :חלקי חלקות.5 :
גוש 39093 :חלקי חלקות.6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
גוש 39095 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש 39119 :חלקי חלקות.2 ,1 :
גוש 39136 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39137 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39138 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39139 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39140 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39141 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39142 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39143 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39144 :חלקות במלואן.5 ,4 ,3 :
גוש 39144 :חלקי חלקות.2 :
גוש 39148 :חלקות במלואן.5 ,4 ,3 :
גוש 39148 :חלקי חלקות.2 :
גוש 39149 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39150 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39151 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39152 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39153 :חלקי חלקות.1 :
גוש 39230 :חלקות במלואן.15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4 ,3 ,2 :
גוש 39230 :חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
קביעת שימושים לתעסוקה לא חקלאית מותרת בחלקות א'
במושבים עידן ,חצבה ,עין יהב ,צופר ,פארן בתחום המועצה
האזורית הערבה התיכונה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הוספת שימושים בתחום חלקה א' במושבים וקביעת
הנחיות לשימושים.
 .2שמירת האופי הכפרי חקלאי של המושב.
 .3קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ערבה תיכונה ,ספיר 86825

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
נאות חובב ,באר שבע  84102טלפון08-6543109 :

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נאות חובב

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
621-0173385
שם התכנית :מפעלי החברה לשירותי איכות הסביבה
 -נאות חובב

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נאות חובב מופקדת תכנית מפורטת מס' 621-0173385 :גרסת:
הוראות  34 -תשריט 30 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
23 /110 /02 /19
שינוי
29 /110 /02 /19
שינוי
27 /110 /02 /19
שינוי
כפיפות תמא1 /37 /
כפיפות תמא /37 /א4 /1 /
כפיפות תמא4 /16 /
כפיפות תמא1 /4 /16 /
כפיפות תמא /37 /ת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0282996 :גרסת:
הוראות  23 -תשריט 18 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
5 /172 /02 /7
שינוי
15 /172 /02 /7
שינוי
16 /172 /02 /7
שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נאות חובב ,מ.מ .תעשייתית נאות חובב
קואורדינטה X: 179787
קואורדינטה Y: 561676

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
פארק נחל גז
קואורדינטה X: 186088
קואורדינטה Y: 572721

גושים וחלקות:
גוש ,100177 :מוסדר ,חלקי חלקות.1 :

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 2/100059 :חלקי חלקות.5 :
גוש 100398 :חלקות במלואן.75 :
גוש 100398 :חלקי חלקות.82 ,80 ,72 ,70 :
גוש 100399 :חלקי חלקות.50 :
גוש 400322 :חלקי חלקות.1 :
לא מוסדר:
גוש 100059 :חלקי חלקות.1 :

מטרת התכנית:
הרחבת שטחי "החברה לשירותי איכות הסביבה" כך שתתאפשר
הגדלת כושר הטיפול הביולוגי (ללא הטמנה) בקרקעות ובבוצות
מזוהמות ,בחומרים אורגניים ובפסולת חומרים מסוכנים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מ"שצ"פ" ל"פסולת" ול"דרך מוצעת".
 .2שינוי ייעוד מ"שפ"פ" ל"פסולת".
 .3שינוי ייעוד מ"דרך מאושרת" ל"נחל/תעלה/מאגר מים".
 .4קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
 .5קביעת הוראות הבנייה.
 .6קביעת הוראות לפיתוח השטח.
 .7קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
 .8קביעת הנחיות סביבתיות.
 .9חלוקה לתאי שטח.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0282996
שם התכנית :מסחר ותעסוקה במרכז האזרחי ,תל שבע

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם משולב מסחר ,משרדים
ופארק ציבורי במרכז האזרחי בתל שבע
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד הקרקע משצ"פ למסחר ומשרדים
ב .שינוי ייעוד הקרקע משטח לתכנון בעתיד לשטח למסחר
ומשרדים ופארק ציבורי.

3517

ג .שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד לתיירות.
ד .הגדרת תכליות ושימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
ה .הגדרת זכויות ומגבלות בנייה לכל ייעוד קרקע.
ו .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

 קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי קביעת התכליות והשימושים. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון08-6230966 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מערבי

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0456640
שם התכנית :מגרש  42שכ 4א ערערה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' 652-0456640 :גרסת:
הוראות  5 -תשריט 4 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
326 /03 /7
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערערה בנגב  ,42מגרש  42שכ 4א ערערה בנגב
קואורדינטה X: 200900
קואורדינטה Y: 562960
גושים וחלקות:
גוש ,100530 :מוסדר ,חלקי חלקות.94 ,67 :
מגרשים:
 42בהתאם לתכנית 326 /03 /7
מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין ,הגדלת אחוזי בנייה ,תוספת קומה שלישית
והגדלת מס' יח"ד מ– 2ל– 4יח"ד במגרש  42שכ" 4א ערערה
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שטחי בנייה המרביים. קביעת מס' קומות. קביעת מס' יח"ד. שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים. -קביעת זכויות ,מגבלות והוראות בנייה.

3 518

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
4 /111 /03 /51
שם התכנית :הרחבת אזור המשק קיבוץ גבולות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'4 /111 /03 /51 :
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
2 /111 /03 /7
שינוי
1 /111 /03 /7
שינוי
1 /111 /03 /7
שינוי
111 /03 /7
שינוי
2 /111 /03 /7
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גבולות .
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 100310 :חלקות במלואן.15 :
גוש 100310 :חלקי חלקות.33 ,21 ,17 ,16 ,14 - 13 :
קואורדינטה X: 568900
קואורדינטה Y: 149300
מטרת התכנית:
הרחבת הרפת בקיבוץ גבולות ואזור מבני המשק ע''י שינוי
ייעוד קרקע וקביעת הנחיות הוראות ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מ'שטח ללא ייעוד קרקע ומאזור בנייני
משק ל'מבני משק'.
 .2קביעת הוראות זכויות ומגבלות בנייה.
 .3קביעת השימושים והתכליות המותרות.
 .4קביעת הוראות לפיתוח השטח.
 .5קביעת הנחיות סביבתיות.
 .6קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

הודעה על הפקדת התכנית ובילקוט הפרסומים  ,7338התשעו,
עמוד  ,9634בתאריך .11/09/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מערבי ,טלפון ,08-6834700 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
652-0280503
שם התכנית :הגדלת זכויות בנייה במגרש 331
שכונה  43בכסייפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'652-0280503 :
גרסת :הוראות  6 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
319 /03 /7
שינוי
כפיפות 2 /248 /02 /7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כסייפה שכונה  43מגרש 331

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :תמר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
656-0272328
שם התכנית :אתרי התארגנות לקבלנים בשדה חתרורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה תמר
מופקדת תכנית מפורטת מס' 656-0272328 :גרסת :הוראות 16 -
תשריט 10 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
282 /03 /10
שינוי
כפיפות תמא35 /
כפיפות תממ14 /4 /
כפיפות 100 /02 /10
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אתר כרייה שדה חתרורים.
קואורדינטה X: 227000
קואורדינטה Y: 563100
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39679 :חלקי חלקות.1 :
גוש 100126 :חלקי חלקות.2 :

גושים וחלקות:
גוש ,100568 :מוסדר ,חלקות במלואן.96 ,16 :
קואורדינטה X: 209108
קואורדינטה Y: 572704

מטרת התכנית:
הוספת זכויות בנייה בתחום תכנית מאושרת מס' 282/03/10
לכריית פוספט בשדה חתרורים ,על מנת לאפשר הקמה של
אתרי התארגנות לקבלנים.

מגרשים:
 331בהתאם לתכנית 319 /03 /7

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תנאים והנחיית הנחיות מיוחדות להקמת אתרי
התארגנות.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת זכויות בנייה בתא שטח 331
בשכונה  43בכסייפה
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינויי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב'
 .2קביעת  6יח"ד במגרש.
 .3קביעת התכליות והשימושים המותרים וקביעת הנחיות
בינוי ועיצוב אדריכלי
 .4קביעת תנאים למתן היתרי בנייה וקביעת זכויות ,הנחיות
ומגבלות בנייה.
 .5קביעת קווי הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 4/11/2016ובילקוט הפרסומים  ,7373התשעז ,עמ'  ,543בתאריך
.08/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון:
 .08-6263795וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב
מזרחי ,טלפון ,08-6230966 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  4באר שבע  84100טלפון .08-6263795 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תמר,
נוה זהר  86910טלפון08-6688841 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
דוד לפלר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז דרום
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הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

הודעות

 1102299/1כהן ישר יוחנן

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

 1102442/1בולקא שולמית

 29/01/2006מוסקוביץ עירית

 1102541/1כהן פור לאה

 17/07/2016כהן-פור רונית

 1102548/1כהן-פור רפאל

 15/02/2008כהן-פור רונית

 1102597/1אביזהר אביזוב
שלמה חזקיה

 21/04/2016אביזהר אביזוב
יהודית

 1097181/2פרונמן מוריאל

 25/06/2016פורמן דוד

 1102810/1מיוחס יצחק

 09/10/2016מיוחס צפורה

 1093696/4הורביץ בן ציון

 29/07/1999הורביץ יצחק
מנחם
 23/11/2011טיבי אלן

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1092105/6וייס לאונרד

 13/05/2016גייל שרה דבורה

 1099738/1אריה רחל

 10/08/2016בלוקה אסתר

 31/10/2016כהן ישר חוה

 1099747/1סובוביץ שרה

 07/09/2016שדמי אהרן

 1099782/1מזרחי מזל

 13/08/2016מזרחי שמעון

 1099829/1ברנס פוטונה

 19/09/2014כהן סולאל פנינה

 1099898/2יצחקי אנט

 12/06/2016יצחקי אליהו

 1103642/1טיבי אליהו

 1100340/1נסים יוסף

 09/08/2016נסים רותי

 1103672/1איילנברג יעקב

 1100391/1בוקצ'ין יעקב

 20/03/2016ויסבוים ברכה

 1100396/1חולין חנה

 04/10/2016חולין אברהם

 12/11/2015איילנברג
גליקשטט נחמה
בלימה

 1100399/1רמון אריה

 03/03/1991רימון יהושע

 1103679/1בוקשפן ישראל

 12/03/2016בוקשפן אברהם
אלימלך

 1100525/1ולס יהודית

 21/06/2016וואלעס מאיר צבי

 732630/2בביוף שמעון

 15/07/2016מעלם אסתר
אילנה

 898320/2רוזנטל מנחם
מקס

 23/09/2016רוזנטל יעקב יצחק

 1104145/1זמיר דליה

 04/09/2016זמיר מנשה

 1101020/1דדון אסתר

 08/12/2015ארז סימון

 1101094/1ריחניאן חנוך

 17/06/2016ריחניאן נהיד

 1104190/1אזולאי פנחס
חיים

 02/10/2016אזולאי עמרם
שלמה ארמנד

 1101430/1בן נתן חסיה
מנוחה

 14/10/2016בן נתן מתניה

 1104298/1שבו אריאלה

 01/11/2016שבו יצחק

 1104297/1בר נתן אילן

 07/06/2016חיון דליה-מרים

 1101470/1אזולאי אשר

 21/08/2016אזולאי ברוריה

 1104349/1אליאסיאן חביבה  03/11/2016אליה אהרן

 1063083/2אנקאווה עמרם
חיים

 19/10/2016בניסטי מרב

 1104284/1בר נתן רבקה

 23/07/1998חיון דליה-מרים

 1101618/1דודי עמוס

 25/02/2016דודי חסידה
אדלה

 1104795/1מורה אסתר

 10/11/2016מורה פנחס

 1105194/1פרץ שמעון סימון  24/11/2016פרץ משה מיכאל

 1101806/1מולר ז'אן ז'אק

 20/02/2014מולר רות

 1104913/1שמלה אסתר

 19/04/2016שמלה יצחק

 1101920/1מאור רחל

 03/08/2016מאור יחזקאל

 1039224/3חריטן שרה

 25/03/2015חריטן משה

 1101922/1שמריה ג'רולד
מירון

 29/09/2009שמריה הלן

 1104762/1גור חנן

 22/09/2016גור עטרה

 1104901/1דביולר פרן

 29/11/2016דביולר אברהם

 1102033/1שינברגר ברוך

 14/02/1995שיינברגר חזקיהו
צבי

 1105102/1נפתלי נעימה

 26/11/2016נפתלי מורדוך

 1102037/1שנברגר רחל

 26/10/2015שיינברגר חזקיהו
צבי

 1105209/1קמיצי אילנה

 07/08/2016קמיצי אברהם

 1105463/1צור אסתר

 10/11/2016צור אפרים שמחה

 1102061/1סעדון שמעון

 27/11/2014סעדון גקי

 1105496/1שטרית רחל

 09/11/2016ששון אליהו

 1102157/1לוי יצחק

 15/10/2016לוי מזל

 1105551/1הכטמן עקיבא

 13/11/2016הכטמן פירה

 1102193/1כהן לונה

 07/10/2016בן שושן מזל

 1106406/1קורן אריה יצחק  18/05/2015קורן אהרן עודד
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מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1105352/1הוד אמנון

 02/09/2016סטבינס מרים

 1099506/3סלמן מרדכי

 03/08/2016סלמן שלומי

 1105212/1קמיצי יצחק

 02/06/2016קמיצי אברהם

 1105632/1וינשטוק צביה

 21/09/2001גפני (וינשטוק)
שמעון

 1099528/1וויינטראוב
ישראל

 28/03/1999גוטרמן לאה-
איטה

 1099608/2טובים רחל טל

 20/08/2016טובים משה

 1105636/1וינשטוק רחל

 01/01/2012גפני (וינשטוק)
שמעון

 1099716/1וויינטראוב שרה  27/09/2016גוטרמן לאה-
איטה

 1105954/1ברילמן הנשן

 15/11/2016ברילמן לוי

 1098665/2שפייר שועלי
מינה

 13/08/2016שועלי יואב

 1099933/1שטיל יעקב

 17/09/2016אלקובי אהובה

 1100000/1בסאל לאה

 01/04/2011בסאל דניאל

 1100417/1גרד לאה

 21/06/2016ברויטמן פלורה

 450795/6בצלאל מרגלית

 09/08/2000בצלאל אביהו

 1106014/1בן אורן מיכאל

 19/11/2016בן אורן אינזה

 1106026/1הקלמן רבקה

 01/12/2016הקלמן ישראל

 1106032/1הקלמן יוסף

 07/02/2007הקלמן יאיר

 1106132/1ברנשטין אלה

 09/09/2006ברנשטין יצחק

 1106300/1רוזנפלד אמה
מירל

 11/09/2016כהן חנה

 1100679/1שינברג הנריקה  22/09/2016שינברג דניאל

 1106342/1גרוסמן אולגה

 13/10/2015הכט מרים אסתר

 1100729/1מזרחי אברהם

 21/03/2016מזרחי בטי

 1106356/1משען ישראל

 18/11/2016משען שושנה

 1100362/1טופציק יהודית

 10/08/2016טופז זהר

 1106870/1רבינוביץ צריל

 20/05/2016רבינוביץ חיים
מאיר דוד

 1100800/1ללונק מניה

 25/06/2016שניר משה

 674392/2לוינגר אליזבט

 30/11/2016גליק ישעיהו
יהודה

 1007812/2לייבוביץ
מירצ‘אה

 16/03/2014לייבוביץ יהודית

 1104814/2בן עמי שושנה

 11/11/2016כהן רינת

 1106537/1דזויצקי אברהם  23/01/2003זוינצקי שמואל
 1106540/1דזויצקי רוז

 30/11/2015זוינצקי שמואל

 1107105/1גולדשטיין יצחק  31/10/2016גולדשטיין אסתר
 1107118/1פולינובסקי לאה  16/01/2007פרנס אריה
 1107417/1בן שושן אליעזר  14/11/2016בן שושן רחלי
 1107497/1ריסמק ריימונד

 14/10/2016ריסמק אליעזר

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
משה ביטון ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1099429/1אברמוב
איראידה

 13/04/2008אמירוב אנז‘לה

 1099459/1דור ראובן

 14/09/2016דור יהודית

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

 1097844/4שטר יעקב

 21/01/1994צחר צביה

 1097852/4שטר מרגלית

 22/09/2016צחר צביה

 1100148/1קובנסקי בוריס

 30/10/2015קובנסקי מרק

 1100169/1ליפשיץ משה

 27/10/2011ליפשיץ דוד

 1100214/1אוליבר בלנש

 24/03/2015ללזאר אביבה

 1100255/1קובנסקי סופיה

 08/09/2006קובנסקי מרק

 1100307/1מוגרבי אסתר

 26/09/2016מוגרבי יוסף

 1100349/1טופציק בן ציון

 22/10/2004טופז זהר

 1100511/1טרגנו יעקב

 21/09/2016טרגנו כוכבה

 1100781/1שרון מורן

 27/09/2016שרון אריה

 1100801/1בן שיטרית יעקב  26/01/2008בן שטרית אירית
 1102570/1שרעבי רחל

 10/11/2015שרעבי סיגלית

 1100941/1סמו ריקה

 07/10/2016ורסנו תמר

 1101253/2בורוכוב אבא
חייא

 31/07/2011בורכוב שושנה

 1102444/1חדאד אלישבע

 10/10/2016חדאד יצחק

 985701/3כהן טובה

 03/02/2014לרום נחי

 1101307/2דבודזדה סעיד

 22/11/2015יעקובי רויא

 1100875/1האס מלכה

 14/08/2016האס גדליה
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מס' תיק

שם המנוח

 1100897/2לוי קלו

תאריך
פטירה

שם המבקש

 25/09/2016גוילי רחל חנה

 1100936/1ליפסקי גלצר רנה  06/09/2016פליגלמן שרה
 1101049/1זהבי איסי חי

 19/07/1992מילשטיין רינת

 1101162/1בורובוי פרידה

 12/09/2016פינקלשטיין הלנה

 1101169/3לוי בקה (רבקה)

 17/09/2016אוחיון מדלינה

 1101218/1סלומון אסתר

 15/10/2016סולומון מרדכי

 1101315/1גרינפלד חיה הני  12/10/2009זילברמן מרגריטה

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1099979/3לחיאני אלברט

 24/07/2016לחיאני יצחק

 1101802/2פרנקל חיה

 29/08/2016פרנקל אברהם

 1102431/1מרציאנו שלום
עדנה סלחה

 22/08/2016מרציאנו יהודה

 1102446/1מאיר יהונתן
ישראל

 13/06/2015מאיר יצחק

 1102603/1אוברלנדר צבי
הרש

 17/10/2007אוברלנדר זהבה

 1101348/1פלוטל אליעזר

 03/10/2016ארבל הלל

 1102751/1אפשטין יהודה

 14/09/2016אפשטין מיכל

 1101350/1הדדי צפורה

 05/06/2014הדדי שאול

 1102828/2שרעבי נסים

 03/08/2014שרעבי חנינא

 1101403/1דאיפט שיינה

 13/07/2016דאיפט ראובן

 1102862/1קבלה חגית

 06/11/2016קבלה שחר

 1102908/1ריסנר אברהם

 20/04/2016ריסנר יעקב

 18/11/1998מירון כרמלה
 1101418/1אורוביץ
יהודית
פליציה-יולנדה
 1101547/1קנוש יחזקאל

 06/10/2016קנוש שולמית

 1101633/2תרם שמעון

 21/09/2016ניקסון מירב

 1101695/2כהן יונה

 23/07/2015כהן חגי

 1101703/2כהן פנחס

 18/10/2016כהן חגי

 1103211/1אברהמוביץ עדה  10/04/2016לוגשי נאוה
 1103314/1עוזיאלי חוה

 03/09/2016בושי דניאלה

 1103370/1שלזינגר אסתר

 29/09/2016ציכטיגר רינה

 1103422/1עזיז מלאמד
הארון

 31/12/2015מלמד שרון

 1101724/1הר פז משה

 19/08/2016הר פז מרים

 1103538/2צובל ישראל

 14/08/1990צובל יצחק

 1101797/1אלבז לטיסיה

 24/06/2010אלבז מנחם

 1103546/2צובל אבה

 25/10/2016צובל יצחק

 1101850/2קיאני אברהם

 28/10/2016קיאני רחל

 1103597/1שניאדובר פנינה  28/09/2016בר-טל חנה

 1101867/2גבריאל אבנר

 15/09/2016גבריאל חיים

 1103708/1כהן פנינה

 18/05/2015כהן יצחק

 1103804/2זלצברגר סורל

 27/10/2016זלצברגר יולנדה
גבריאלה

 1103829/1זכרי אבשלום

 25/03/2015זכרי תמר

 1103858/3אגאבבה ששון

 11/11/2016אגאבבה ירדנה

 1104162/1ברוך יצחק

 11/11/2016ברוך שבתאי

 426319/5אלבכר משה

 11/05/1998אלבכר יוסף

 1080706/2פרלמן פרידה

 25/04/2016פרלמן עופר

 1102604/3פינצי ראובן
אלברטו

 20/11/2016פינצי איתן

 1104173/3פינצי מניה

 22/11/2004פינצי איתן

 1104595/1ספוזניקוב אגנס

 16/11/2016ורשבסקי מקס

 1104717/2ויסבאום סוניה

 29/09/2016אורן יצחק

 1101970/1אמנו מזיאנה

 17/04/2016אמנו אורלי

 1101985/1מנטקה ריקה

 18/10/2016מנטקה יוסף

 1102009/1איזאק יצחק

 27/04/2000איזיק אליהו

 1102021/1איזאק רובי

 25/03/2016איזיק אליהו

 1102023/1ותארי מזל

 26/02/1999רצבי תמר

 1102108/2כפיר אביבה

 04/10/2016כפיר אורי

 1102199/2קריספין לאה

 17/10/2016בלכר בלה

 1102207/2אנדאלאו בוסנה  03/10/2016אנדאלאו
טספאהון
 1102399/1דואניס ברוך

 17/12/2005דואניאס ראובן

 1102416/2וולד חנה

 28/09/2016דוכובני וולד אוה

 1103487/1נפתלי חנה

 22/01/2016נפתלי עירן

 1103573/1כהן גרטרוד

 18/09/2016ויינר חנה

 1103235/1בילבסקי חיה

 07/11/2016בילבסקי ליאור

 1102920/1אגבר אברהם

 08/08/2016אגבר ברוריה

3 522

 1104380/1גולדשטיין חיים  13/01/2016גולדשטין זהר
יצחק
 1104398/1גולדשטיין
נחמינה

 24/05/2013גולדשטין זהר
יצחק

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1104548/1כהן אסתר

 13/10/2016תורגמן בטי

 1104685/4שמס אבל מהדי  29/10/1978שמש יעקב

 1104614/1מעודד שלום

 16/06/2016מעודד גל

 1104629/1מעודד מאיר

 20/10/2016מעודד גל

 1105732/3דויטיאשוילי
מיכאל

 27/09/2016דויטיאשוילי
לובה

 1104746/1שאער מרים

 06/06/2015שאער דוד

 1105775/1אשפיז מינה

 17/10/2016אשפיז צלה

 352822/3זמורסקי
ריטה(רבקה)

 16/05/1993עטר גילי

 1105801/1אפשן יהודה

 06/11/2016אפשן מרים

 1105829/1שלום זכריה

 10/10/2016שלום אביגיל

 1104764/1קובלר פסיה

 12/11/2011עטר גילי

 1105875/2רישפן חנה

 27/08/2016צרצס אורית

 1104792/1מנדל רבקה

 04/10/2016מנדל יוסף יהודה

 1106069/1סירק שושנה

 09/11/2016סירק סיגל

 1104823/1פייזקוב ציון

 28/07/2016פיזקוב בנימין

 1106088/2אלמן מנחם

 20/11/2006אלמן שלמה

 1104875/3אסיג מאיר

 23/11/2016אסיג צקרוב פנינה

 1106090/2אלמן חנה

 15/11/2016אלמן שלמה

 1104903/1זרובבל אריה

 30/11/2016זרובבל גסי

 1106291/4שמש אבל מרברי  14/11/1989שמש יעקב

 1104932/1גרמן ארקדי

 19/02/2016גרמן מיכאל

 1106299/1קליין אליהו

 31/10/2016קליין מרדכי

 1104937/3צירולניקוב
ארקדי

 09/11/2016צירולניקוב לינה

 1106317/1יסינה סופיה

 11/08/2009יאסין זאב

 1106419/1סלע עמירה

 1105031/1שמילוביץ
איזרונל

 19/11/2014שמילוביץ דלי

 03/12/2016סלע ציקי צבי
יעקב

 1105051/1שטרוכמן יוסף

 17/11/2009סער צפורה

 1106468/2מדמוני יעקב
יאיר

 21/10/2016מדמוני שלום

 1105195/1מרנץ ראובן

 10/10/2016מרנץ אסתר

 1106490/1בן יוסף בנימין

 04/10/1991בן יוסף שרה

 1105267/2ישראל יעקב

 07/11/2016ישראל זקלין

 1106500/1חסון צדקה

 04/11/2016חסון ישי

 1105435/1לסרי שמעון
יוחאי

 12/06/2016לסרי מכלוף

 1106514/1מבורך אניטה

 20/10/2016מבורך דבורה

 1106522/1שורץ שושנה

 09/02/2016שורץ זאב

 1106567/1מיסק רחל

 12/06/2012מיסק יהודה

 1105473/2גונטר בוריס

 31/03/1995גונטר גנאדי

 1105521/1פטלוק אנה

 14/04/2016פטלוק יעקב

 1105565/1רוטר תמר

 01/11/2016רוטר יצחק

 1106572/1טהר-לב יוסף

 11/11/1999טהר-לב רויטל-
טלי

 1104373/2אלעזר מטי

 13/11/2008מני סניה

 1106637/1כהן מלכה

 12/11/2011כהן אליהו

 1105822/1נורני אפרין

 05/08/2015יוסף מדלן-מרים

 1106647/1כהן משה

 02/10/2016כהן אליהו

 1106660/2סגיס דוד

 04/12/2016סגיס אושרה

 1106695/1וולמן נחמן

 27/11/2016וולמן ישראל

 356136/2סופר טוני

 28/01/2016סופר חיים

 1106789/1לוי סעד

 18/11/1988לוי אסתר

 1106114/2שניצר זופיה

 25/11/2016קראץ יהודית

 1106866/1זיתוני רחל

 16/11/2016זיתוני שמואל

 1106883/1זילברמן רבקה

 1105892/3סדרה נאוה

 03/10/2016שלום אורנה
לביאה

 07/12/2016רוטנברג נאוה
הניה

 1106893/1גואטה ברוך

 25/10/2016גואטה סיגל

 904883/2גורליק זינובי

 09/10/2016גורליק יגאל

 1106995/1אסולין חנניה

 13/12/2016אסולין אסתר

 1102117/2איזק דבורה

 09/10/2016רוט חנה

 1107119/1אזורה מאיר

 27/03/2010אזורה בתיה

 1104489/2בן בסט סוזנה

 16/11/2016בן בסט אליק
אלברט

 1107399/1ברגר רבקה

 07/10/2016ברגר משה

 1107418/1ויינשטיין דיטה

 15/08/2016ויינשטיין גפן
דורון

 1106347/1ברוך יעקב מוריס  02/10/2016ברוך יחזקאל

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

3523

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

תאריך
שם המבקש

 1107543/1אלון אברהם

 05/08/2015אלון גררד

 1107608/1רוטה אסתר
יהודית

 29/04/2014בירנשטוק חיה
רות

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
שם המנוח
מס' תיק
 1099320/1גרינברג מאיר

שם המבקש
פטירה
 08/10/2016גרינברג בן הרוש
בר

שם המנוח
מס' תיק
 1101595/1מלקביץ אסתר

שם המבקש
פטירה
 06/10/2016מלקביץ שמואל

 1101710/1מנוביץ קלרה

 22/01/2002מנור יוסף

 1101717/1מנוביץ לייב

 31/10/2016מנור יוסף

 1101919/1סירו כרמן

 01/10/2016מן ליליאן

 1101934/1ווסה טגנייץ

 09/03/2016ווסה יצחק

 1102631/1גבאי מכלוף

 07/06/2001גבע צפורה

 1102412/1לופוביץ פרידה

 04/02/2013לופוביץ אליעזר

 1103827/1ברומי רפאל

 30/08/2016ברומי עובדיה

 1103758/1חייצינה ליובוב  08/10/2016ובר סבטלנה
אורה
 11/11/2016נבו אטי
 1104317/1הרשקוביץ
חיה ש
 1101999/1מילייה עמנואל  10/11/2016מילייה סוזאנה
 1102088/1שביידל מריה

 30/05/2012קריבולין אירינה

 1102093/1שביידל לב

 19/05/2004קריבולין אירינה

 1102112/1נצר אלכסנדר

 16/08/2016נצר יוסף

 1102118/1נרוז'ני גאורגי

 26/10/2016נרוז'ני תמרה

 1102391/1שפירא חנה

 23/08/2016שפירא יצחק

 1102404/2בלישה ישראל

 08/02/2014בלישה ארלט

 1102440/1שמטר ניקולאי

 07/10/2016חוליס רגינה

 1102557/1קוט בלה

 30/09/2016קוט יהודה

 1102632/1גבאי מזל

 30/10/2016גבע צפורה

 1102855/1פורת רחל

 04/10/2016קליין מיכל

 19/11/2013בני ניסים

 1103125/1גוטמן מריה

 19/11/2005גוטמן שמעון

 1100236/1רוזנטל נחמן

 08/11/2001רוזנטל חיה לאה

 1103322/1לוי אברהם

 08/08/2016לוי שרה

 1100315/1שטיינר לילי

 11/07/2016שטיינר דניאל
שלמה
 21/06/2004יובל רות (מרתה)

 1103579/2כהן שאר ישוב
יוסף
 1103675/1טולדנו אלברט

 05/09/2016קראוז אלירז חיה
 21/06/2004טולדנו אלי

 1100451/1גריסריו פרידה

 20/08/2016גריסריו יהודה

 1103690/1אסייג אסתר

 25/09/2016אסייג סמי

 1100556/1דרור יצחק

 14/09/2016דרור שולמית

 1103686/1טולדנו רבקה

 15/09/2016טולדנו אלי

 1100599/1פפיאשוילי
ריבה
 1100606/1זאב שלומית

 23/07/2009פאר יעקב

 1103753/1מקייבסקי גלינה  05/06/2016מיחייב מרינה

 1099340/1בעזוב לזר

 10/05/2014באזוב אלכסיי

 1099521/1דובדבני רוזה

 04/09/2016דובדבן רחל

 1099958/1גדנקן יחיאל

 28/09/2016גדנקן אהוד

 1099965/1לוינשטין ברכה

 30/04/2016סדן יפה

 1099986/1שמאילוב אקיף

 13/08/2016שמייב חנום

 1100554/1שמחון קלרה

 12/10/2016אהרן ורד

 1100402/1גורפיין נחמה
נינה
 965733/2בני לבנה

 15/09/2016פרנקל חיה

 1100324/1וולף יולנה

 30/08/2016זאב יפת

 1101684/1זריהן צפורה

 06/08/2016אילן אביגיל

 1101845/1שורץ עקיבא

 31/10/2016טל-שורץ אסתר

 1101519/1שושן אליס

 03/04/2016שושן משה

 1100779/1רוח ליזט

 29/08/2016אלקריף פנינה

 1100569/1אפט רבקה

 31/08/2016אפט צבי מאיר

 1100755/1קדוש חנניה

 23/10/2016קדוש מרי

 1101179/1קוזניוק פרידה

 20/09/2007קוזניוק פליקס

 1101353/1גלר שמעיה

 08/09/2016זמסקר ליליה

 1101496/1רדלי צבי

 02/11/2016רדלי עופר

3 524

 1103963/2גנדלמן אלקה

 04/04/2001נקריטין פאניה

 1104159/1חתינה יוסף

 10/08/2016חתונה מרגריט

 1104225/1בן דוד חיים

 28/10/2016בן דוד מרי

 1104357/1רון יוסף

 13/11/2016רון שולמית

 1104451/1פרל לזר

 30/06/2016פרל יניק

 1104464/1פרל בתיה

 09/10/2007פרל יניק

 1104494/1קרקליס מלכה

 27/11/2016קרקליס ירון

 1104517/1חיהייב אבדלין

 10/10/2016חיים טל

 487489/2כהנא שרונה

 01/12/2016כהנא יואב משה

 1105878/1בן חמו יוסף

 20/09/2015בן חמו זהבה
ימנה

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

בית הדין הרבני האזורי בנתניה

תאריך
שם המנוח
מס' תיק
 1106394/1כתבן יעקב

שם המבקש
פטירה
 11/10/2014כתבן אברהם

 1106929/1אשר חביבה

 16/08/2016אשר יוסף

 1106655/1כהן מוריס

 13/11/2016כהן ג'וזיאן

 1107412/1שטרית משה

 26/11/2016שטרית מרדכי

 1104556/1קוגן רעיסה

 07/04/2016קופנגאוז פולינה

 1106764/1סלודש שלמה

 08/12/2016ברגר פנינה

474905/5
1106397/1
1104596/1

לופוביץ יהושע  15/12/1994מארק צפורה
רבקה
 28/11/2016שטרית דליה
עמנואל
אלברטין
גולדנברג קוקה  19/11/2008גולדנברג סני
סטרול
 18/11/2016בן ארוש גרסיה
בן ארוש יוסף

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1099365/1שהלה קלימי
עליזה

 25/07/2016שהלה קלימי
מרדכי

 1099431/1עטיה ניסים

 26/09/2016עטיה שלום

 1095140/2כלפון משה

 20/02/2016חלפון אלפונסו
אילן

 1099442/1פינקס מרים

 07/10/2016פנקס ליאון אריה

 1099594/1ג'ליקס חיה

 17/08/2016ג'ליקס ישראל

 1099592/1זורחוב בוריס

 31/05/1998זורחוב אלכסנדרה

 1099636/1גיאת לאה

 06/10/2016גיאת אביחי
נחמיה

 1099232/2דבר עזרא

 22/09/2016דבר נדיה

 1105904/1קוזיקרו יהודית  08/12/2013קוזוקרו אהרון

 1099807/1ביבס אודת

 10/09/2010ביבס תמר

 1105915/1סוקולינסקי אלה  19/08/2016סוקולינסקי לב

 1100265/1דגן רומייה

 27/09/2016ברזלי פנינה

 1100268/1ביטאו טדגה

 05/05/2007ביטאו שטה

 1100273/1ברוסילובסקי
בוריס

 22/03/2016ברוסילובסקי
גדעון
 28/09/2016ברוסילובסקי
גדעון

1104643/1

 1105095/1בן עמי אסתר

 10/11/2016אסרף שלום

 1105409/1בחבוט דוד

 29/08/2015בחבוט שולמית

 1105455/1רהט שמואל

 27/11/2016רהט עמיר נתן

 1105555/1מלכה דוד

 04/11/2016מלכה יפה

 1105918/1שחר מאיר

 07/05/2015שחר לאה

 1106081/1כץ אליזבטה

 05/12/2013שאר ישוב
ציפורה
 10/12/2016שאר ישוב
ציפורה
 16/10/2016כספי צבי

 1100275/1ברוסילובסקי
ילנה

 1106323/1מרדכייב סוניה

 11/12/2016מתתיהו תמי

 1100357/1נחום שולמית

 20/03/2014נחום יונתן

 258688/2הלפרין דבורה

 31/12/1994רייך פרידה-גילה

 1101827/1הלפרין יצחק

 01/02/2016רייך פרידה-גילה

 1101531/1גראי יהודית

 04/09/2016רזמוביץ דליה

 288989/2טן ברינק אלקס

 31/05/2016עובד ורדה

 1100436/1חננאיב עזריה

 08/02/1998חננאיב דינר

 1100505/1בן נתן משה

 04/06/2016הרץ דבורה

 1100686/1סרולביץ מינה

 29/08/2016סרולביץ שעיה

 1101018/1שמעון סעדיה

 03/01/2012בן טוב דינה

 1101295/1טרן ברוך

 28/10/2016טרן צפורה

 1106089/1כץ צבי
 1106264/1כספי דב

 21/04/2015שמליקשוילי
 1106404/1שמליקשוילי
אברהם
יוסף
 1106584/1דוידוב ולנטינה  26/09/2016דוידוב פנחס
 1106983/1אדז'יאשוילי
יעקב
 1107045/1פורטנוי ישראל
אפריים
 1107385/1בן שושן חיים

 16/12/2016אדז'יאשוולי
מרים
 04/09/2016פורטנוי יורי
 03/11/2016בן שושן שושנה

 1107580/1כספי זלמן

 11/12/2016כספי הלנה

 1107596/1שורץ איתן

 12/12/2016שורץ יצחק

 1107627/1סייג רחל

איזיק
 19/05/2016סייג שמואל

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
יצחק היקינד ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

 1101306/1אבדלימוב סיין

 06/08/2016אבדלימוב משלום

 1101528/1נאניקאשוילי
תמרה

 28/05/2016נאור חיים

3525

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1101779/1שמחי רחמים

 11/10/2016שמחי לאה

 1104217/1מולא אורי דוד

 27/10/2016מולא אורי

 1101815/1זבלונוב בסנדה

 06/11/2015זבלונוב רפאל

 1101818/1דאדי מרגלית

 10/03/2016דאדי מנשה
מוריס

 1104250/4אספלר איסר
ישראל

 15/11/2016אספלר אדיט

 1104263/1יזראילסקי אהרון  23/09/2012פבזנר בוריס

 1101969/1פלח רפאל

 24/10/2016חכימי גני

 1104419/1אסולין אסתר

 10/10/2002אסולין מאיר

 1102030/1נבט אלי

 27/05/2016זרביב מרטין

 1104540/1נחום מיצה

 26/10/2016סויסה דבורה

 1102816/1ברזאני שלום

 09/08/2012ברזאני אירית

 1104584/1ברנמוב דרור

 1102705/1נחום יחיא

 24/10/2016שישפורטיש טל
אודט

 15/10/2016ברנמוב דבורה
יהודית

 1105582/1פלפלי רבקה

 13/11/2013פלפלי יגאל

 1102500/1מאושר יוסף

 13/10/2016מאושר מזל

 283165/6פנחס חיים

 21/01/2006פנחס לולו

 1103830/1זוארץ גבריאל

 11/09/2016זוארץ רחל

 1106631/1אדר עדי

 27/11/2016ערד אילנה

 1103581/1גורל מגדלנה

 01/10/2016נוי תמר

 1102969/1ברסלואור דינה

 18/06/2016בר סלע יהושע

 1105291/1אורן יוסף יצחק
שמחה

 16/11/2016אורן קורין

 1105094/1ביתן רונית

 02/10/2016ביתן יוחנן

 1103122/1בנמרגו מאיר

 02/11/2016בנמרגו אסתר

 1102040/1נבט מלקה נינה

 13/11/2015זרביב מרטין

 1102042/1רופא פורטונה

 02/05/2013סבן אסתר

 1102043/1רופא נסים

 31/08/2004סבן אסתר

 1102095/1נגוסה מלקמה

 11/02/2014קסה אבבה אליהו

 1102719/1סאסי שמעון

 03/12/2015סאסי ניצה

 1102937/1מולו צ'קליט

 18/06/2016מולו גובה

 1102972/1אלמו פיטיב

 21/01/2014קפטיי יעקב

 1103108/1רוזמן ניוסיה

 14/05/2003וינרוב זינאידה

 1105487/1אקושוילי רימה  12/09/2016אקוש מתיו
 1104816/1מאצקובסקי
בוריס

 14/09/2016מאצקובסקי
אולגה

 1104606/1שטרן טאני

 31/10/2016שטרן ברוך

 1104676/1זערור אברהם

 14/11/2016זערור רחל

 1104693/1רוזנבאום רחל

 21/08/2016רוזנבאום יעקב

 1104712/1ביזאי מזל

 19/10/2016ביזאי רחמים

 1104735/1נועם שושנה

 02/11/2016נועם עמוס

 1104752/1אלפסי יחיאל

 26/01/2016אלפסי שמעון
אליהו

 06/11/2016הרוש גלוריה

 1104770/1קודנר נחום

 18/08/2016מושקוביץ אינה

 1103264/1דוידסון יורי

 29/10/2015דוידסון לאוניד

 1104777/1בוארון זבולון

 04/11/2016בוארון מלכה

 1103352/1ביטון אבשלום

 17/11/2016ביטון אורלי

 1104960/1לוי רחל

 18/11/2016לוי אברי

 1103373/1פרי רימונד
סלומון

 31/08/2011פרי שמואל

 1105000/1אריאנה יחיאל

 05/11/2016אריאנה שרון

 1105172/1סלע רחל

 23/12/2014קורן טליה

 1103424/1פרידמן רבקה

 01/09/2016ויליאן מיכל
מינדה

 1105907/1תורג'מן אסתר

 11/11/2016ארגמן בן ציון

 1103793/1ברוך יוסף

 01/11/2016מצליח רינה

 1106238/1אסטרוגו יצחק

 1103851/1קוריאל זוליה

 05/09/2009קוריאל
ורוצלבסקי אידה
מלכה

 06/12/2016וילמובסקי
אסטרוגו קלרה
דורה

 1106310/1לוי יחזקאל

 22/11/2016טובי אפרת

 1103994/1גיאת עמרם

 18/09/2016גיאת תמר

 1106488/1יודוביץ משה

 30/10/2016שמיר שרה

 1104013/1גרינרוט אנטולי

 09/11/2016ליטבינסקי אלה

 1106511/1יוסף סביח

 28/09/2016מחפוד יפה

 1104060/1גבאי מזל

 13/06/1996גבאי אלי

 1106649/1חי יוסף

 15/02/1997חי צדוק רוני

 1103207/1גולדשטיין יפית  08/10/2016גולדשטיין איתן
 1103240/4הרוש אהרון
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ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1106842/1חן ליזה

 04/12/2016ויסוצקי דינה

 1106882/1ז'רמן זרביב
אסתר

 26/11/2015זרביב גסטון
מכלוף

 1101001/1פופוביץ פריל

 1106889/1הרשקוביץ
דרגיצה

 27/11/2004כהן נעמי

 1101071/1אנקווה פרח

 23/07/2016אנקווה מאיר

 1101092/1ליפשיץ אתאל

 27/09/2016ליפשיץ צבי

 1107039/1ברוגר מינה

 23/10/2016הולינגר רודולף

 1107041/1אנגל מיכאל

 17/03/2015אנגל שרה

 1107051/1ליברמן פנינה

 03/10/2016גרינברג צפורה

 1107067/1ליברמן דוד

 24/12/1983גרינברג צפורה

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
אלון ארביב ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1100810/1איצקוביץ
מתתיהו

 09/03/2016שרעבי אביבית
 24/10/2016פופוביץ אליהו

 1101103/1ויזל ישראל יוסף  26/09/2016ויזל מזל
 1101301/1רפאל אריה

 12/09/2016רפאל רבקה

 1101331/1האילו טגה

 25/10/2015קסה זוול

 1015119/3לוזון דינה

 05/12/2014בכר שאול ניר

 1101816/1עשרי בוניה

 11/07/1993עטרי שלמה

 1101878/1פויכטונגר אהרון  23/07/2016פויכטונגר
שולמית רות
 1101944/1עתרא גזל

 19/06/2016עתרא יעל

 1101996/1חרלפ נפתלי צבי  13/07/2016חרלפ יאיר
יהודה
 1102197/1פדל אליהו

 09/10/2016פדל שרון

 1102271/1נתנזון לאוניד

 07/08/2016נתנזון יוליה

 1102295/1פנקר רות

 19/05/2016פנקר יעקב

 09/09/2016דורון נירה

 1102574/1גינח נסים

 18/10/2016גינח אסתר

 1099486/1עזר חקמט

 09/05/2016עזר תקוה

 1102630/1דהרי אהרן

 07/03/2006דהרי אסתר

 1099603/1קרמר שרה

 18/01/2014קרמר גיל

 1102759/1דריבן פאינה

 12/12/2015דריבן רודיסלב

 1099682/2רחמים רחל

 17/09/2016רחמים דוד

 1102782/1רנרט יונה

 13/12/1998טיגר הדסה

 1099787/1רחמים סלים

 16/02/1991רחמים דוד

 1102804/1מושקוביץ הלנה  27/10/2016קלדרון טליה

 1099335/1כרמלי לאה

 1099795/1פויכטונגר יעקב  01/10/2016פויכטוונגר רבקה
אריה
 1099853/1עמבר אילנה

 11/10/2016עמבר נסים

 1099877/1נוימן קלרה

 23/09/2016אנגלמן יעקב

 1099972/1סעאת אליהו

 02/09/2015סעאת אליסיה

 1099974/1הומסיגיל יצחק

 01/01/2016קסטרו מירב

 1102945/1מחפוד משה

 18/10/2016מחפוד חבצלת

 1102993/1רוזנצויג ליפה

 25/09/2004רוזנצויג שלמה

 1103005/1רוזנצויג ליזה

 17/09/2016רוזנצויג שלמה

 1103131/1מנחם אברהם

 14/10/2016מנחם רות

 1103517/1אפשטיין אנליזה  11/11/2016אפשטיין אלפרד
דוד

 1100189/1וינטר מרים

 03/10/2016פוקס עשורה

 1103589/1אברג'ל רבקה

 1100249/1וידיסלבסקי
פנחס

 05/09/2016וידיסלבסקי נילי

 1103759/1גליסקו אבשלום  14/04/2016גליסקו שחר

 1100261/1גורגי יוסף

 26/10/2016גורגי איל

 1100522/1שמש משה

 20/04/2016שמש אייל

 1100530/1שמש שושנה

 20/03/2016שמש אייל

 1100625/1הדר גדעון

 23/12/2015הדר מינה

 1100712/1כהן ציון

 23/09/2016כהן מוניר

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

 29/10/2016אברגיל חנן

 1103997/1רפאל פנינה

 08/11/2016רפאל קורן רלי

 1104016/1יעקובסקו בטי

 30/10/2016רושו סילביה

 1104188/1גרזי יונה

 21/06/2016גרזי רוגר שלמה

 1104216/1שר דורית

 28/09/2016שר שמעון בן-
ציון
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מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1104498/1פלדמר פרנטישק  14/09/2016פלדמר צפורה
( דב )
 1104775/1זק רומה

 11/10/2016ז'ק אנה

 1105129/1זגייה נברט

 13/08/2015זגייה סטין'

 1105257/1אפנזר מכלוף

 18/10/2016אפנגר יהודה

 1105549/1כהן אסתר

 26/03/2016כהן יעקב

 1105803/1פרידמן נחמיה

 31/08/2016פרידמן חנה

 1105913/1גלעד דוד

 13/06/2016גלעד בת שבע

 1105928/1יהודה תפחה

 26/02/2011יהודה אבי

 1105963/1פדלד שרה

 06/06/2016מזרחי שלמה

 1106173/1כהן שושנה

 25/11/2016כהן דדי

 1106256/1לוי יחיאל

 30/04/2003לוי רינה

 1106772/1אסודי שרית

 12/11/2016אסודי איתי

 1107408/1ממן שלום

 02/08/2016ברדה חנה

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1101784/1רחמילוב רומן

 11/07/2016רחמילוב איליה

 1101367/1שלומי ראובן

 30/08/2016שלומי יפה

 1101402/1בכר יוסף

 13/10/2016פרנקו רינה

 1101483/1בוטבול משה

 26/09/2016בוטבול חיים

 1101712/1חיימסון ולרי

 30/10/2016חיימסונוב יבגני

 1101829/1יקובסון שאול

 30/09/2016יקובסון פרומה

 1101930/1לוי רון

 08/11/2016לוי עטרי רחל

 1101942/1יושע אהוד

 09/11/2016יושע דפנה

 1100304/1פוקס חנה

 01/10/2016רודניק יהודית

 182581/2אלוק מסעוד

 05/09/1992אלוק שלמה

 1099930/1אלבז נזמה

 16/02/2016אלבז חיים מרדכי

 1099927/1אלבז יישועה

 18/11/2004אלבז חיים מרדכי

 1099914/1טויטו ורדה

 05/09/2016טויטו שמואל

 1106508/1דסקל חנה

 11/11/2016דסקל דב

 1099508/1אנקרי שמחה
)מימי(

 09/10/2014אנקרי יוסף-זאב

 1106512/1מולדזאנוב
אלכסנדר

 27/08/2014נחום אנג'לה

 1099799/1ריטרבנד מנחם
דוד

 05/10/2016ריטרבנד אריאלה

 1106520/1שטינברג רבקה

 21/11/2016שטיינברג שאול

 1100007/1נגוסה זנבה יואב  31/08/2016אברה אורית

 1107508/1כוממי סעיד

 18/11/2016כוממי מיכאל

 1107535/1שפיגל רוזליה

 12/12/2016שפיגל ארנולד

 1100194/1בלצ'ו
אנקואהונה

 16/11/2015בלצ'ו אדיסה

 1107587/1דדון שולה

 27/07/2016אלימלך יהודית

 1100617/1מושקוביץ דוד

 11/02/2011מושקוביץ אברהם

 1100621/1מושקוביץ פייגה  09/09/2016מושקוביץ אברהם
ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
יצחק אפשטיין ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1100778/1אלי אילנה

 25/02/2010אלי סמי שמואל

 1100834/1חלאויה רחמים

 16/09/2016חלאויה סמירה

 1100853/1נוי אברהם

 08/10/1997נוי שמשון

 1100889/1קטלן יוסף

 28/09/2015גורן נעמי מזל

 1100898/1קוזלוב חיה

 02/10/2016קוזלוב לאוניד

 1101347/1אלוק חנה

 12/10/2008אלוק שלמה
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 1102114/1גפן שרה

 03/10/2016גפן דב

 1102150/1יוסף טובה

 25/10/2016טולדו פרחה

 1102378/1פולישצוק סלובה  05/12/1992פולישצוק סמיון )
שמואל נח
 1102395/1בבאי כרמלה

 27/11/2015ארביב אורית

 1102441/1וולאנסקי מרים

 06/09/2016וולאנסקי יוסף

 1102545/1נקר משה

 21/10/2016נקר דוד

 1102582/1טביב זכריה

 10/08/2016טביב יאיר

 183384/2קירזנר אברהם

 09/09/2016קירזנר רובינשטיין
מרים

 1102946/1גרינפלד פסיה

 13/04/2008אביטן נורית

 1103177/1לוין דינה

 06/11/2016לוין יוסף

 1103285/1אלקיים אסתר

 09/10/2016אלקיים גד

 1103378/1חדד יצחק

 21/11/2012חדד לידיה

 1103415/1פינקלר חיים

 20/10/2016פינקלר תמר
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מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

שם המבקש

 1103423/1אוחיון אברהם

 23/10/2016אוחיון הונריט

 1103436/1סעדי דוד

 22/03/1999סעדי מלכה

 1103622/1הרשקוביץ
אליזבטה

 27/10/2016רוזנפלד יהודית

 1103643/1ענבר יגאל

 22/11/1962זומר עמליה

 1103646/1ענבר גאולה

 18/07/2013זומר עמליה

 850557/2שפילמן אירן

 16/09/2016שפילמן רוברט

 1104133/1גמליאל זהבה

 01/11/2006גמליאל מנחם

 1104182/1יחזקאל סביחה

 06/10/2016אליה ענת

 1104236/1בלניצקי סטלה

 05/02/2006בלניצקי אלכסנדר

 1104239/1סלבין זינאידה

 09/08/2016סלבין איגור

 1104553/1חייל בן סוסי

 22/10/2016חייל יהודית

 1104576/1צוקרמן ברטינה

 18/11/2016צוקרמן זאב

 1104590/1נוה אילן

 27/11/2016נוה פנינה

 1105016/1גרוס גולה יהודה  25/10/2016צווייג יהודית
 1105054/1כוכבי אריאלה

 01/09/2016כוכבי יהודה

 1105217/1סגל דבורה

 15/03/2016סגל אריה

 1105116/1קטורזה אנדריאה  15/11/2016קטורזה דני
אלברט
רבקה
 1105665/1פנחס טוביה

 27/09/2016פנחס יונית

 1105840/1חן עמנואל

 22/07/2016חן יעל

 1105869/1רז מאי

 02/07/1990רז רבקה

 1105902/1מנשה אברהם

 06/11/2016מנשה אלישע

 1106034/1זילברשטיין
יהודית

 10/04/2009בנימין בלהה

 1106237/1איינהורן מנחם

 06/12/2016איינהורן רבקה

 1107048/1הרשקוביץ שרה  03/12/2016הרשקוביץ
ליאוניד

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1099533/1וקולקר שמואל

 28/09/2016וקולקר סגולה

 1099582/1בן שימול מקס

 21/09/2016בן שימול מגי

 1099604/1כהן אלי

 03/05/2016כהן ימנה

 1099620/1אלמלם אביעד

 10/10/2016אלמלם מיכאל

 1099737/1אייסו תדלה

 19/03/2016סבהט אושרי

 1099758/1דובינסקי איגור

 22/07/2016דובינסקי זויה

 1099833/1מולר סוניה

 30/09/2016מולר שעיה

 1100009/1מושיאשוילי
דבורה

 04/08/2016מושל מרבי

 1100175/1ואנונו אברהם

 10/10/2016ואנונו מירב

 1100206/1אמויאל שלמה

 03/03/2016עמר שושנה

 1100228/1אמויאל אסתר

 22/08/2015עמר שושנה

 1100246/1בוחבוט סלומון

 25/06/2016בוחבוט דורה

 1100301/1רחימיאן מורד

 22/08/2016רחימיאן יעקב

 1100323/1קנטור עדה

 15/10/2016יאסטרבוב ורה

 1100354/1בר סילביה

 15/07/2016בניזרי סגלית

 1100524/1סדון משה

 18/10/2016סדון יגאל-ג'יל

 1100528/1בצלאל רינה

 01/10/2016בצלאל רחמים

 1100577/1אלמלח אלי

 12/09/2016אלמלח דוד

 1100790/1שוקראני
באחמאן

 23/07/2016שוקראני שהין

 1100975/1שנקר שולין

 18/08/2016זילברג מרגריטה

 1101083/1שלומה יעקבי

 24/09/2016שלומה שרה חייה

 1101087/1בן אמליה

 11/10/2016בן יוליה

 1106740/1בראונר קרול

 27/11/2016בראונר ברוך

 1001864/2גאלרשטיין לובה  04/08/2014ליבשיץ נלה

 1107648/1כרמלי לאה

 06/12/2016כרמלי יוסף אהרון

 1101320/1שליאפרוק מניה  26/09/2016מורדוכוביץ' איגור

 1106917/1צייזלר משה

 08/11/2016צייזלר קלרה

 1101362/1צרויה זהרית

 26/10/2016צרויה שם טוב

 1106656/1בובלצקי יהודית  06/01/2015בובלצקי אורי

 1101466/1בנישתי משה

 20/07/2016בנישתי רובי

 1106979/1גרינברג שמריהו  21/10/2016גרינברג חנה

 1101527/1יואלס רפאל
ריימונד

 12/09/2016יואלס דורותי רות

 1101636/1בטלין לב

 12/09/2015בטלין דורה

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
משה מור ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

3529

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1101683/1פלדהיים בנימין  30/09/2016פלדהיים דביר

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

 1105196/1אזרואל מאיר

שם המבקש

 01/01/1974אזריאל יצחק

 1101931/1בוידיקמן סרגיי

 02/07/2016ליבשיץ סופיה

26759/2

 1102122/1לבדב יורי

 18/11/2015לבדב יבגני

 1102249/2מצליח מדלן

 28/10/2016מצליח שלום

 1102249/1מצליח מדלן

 28/10/2016מצליח שלום

 1105877/1מוסאי נהית

 12/03/2015כץ אסתר

 1096972/2איזיק סימה

 10/01/2016יצחק רפאל

 1105911/1ספרי יעקב

 20/02/2013ספרי תמרה

 1102566/1לנדה אולגה

 27/03/2014לנדה רוזה

 1105931/1סעיד והב

 12/02/2003עוגן אפרים

 1102609/1אפללו מיסה

 06/04/2015אפללו אנט

 1105941/1סעיד גזל

 12/03/2015עוגן אפרים

 1102800/1ארש אבן הרצל

 09/04/2007ארש אבן מיטל

 1106027/1ריבקין שמואל

 17/01/2004ריבקין דריה

 1102811/1קגנס קלרה

 14/08/2016קגנס נינה

 1106031/1ריבקין ילנה

 14/10/2016ריבקין דריה

 1102846/1סגל ברכה

 09/10/2002קופפרמן שרית
אסתר

 1106086/1אלז'ם שולמית

 10/10/2016אלז'ם מאיר מישל

 835199/2הראל לאה

 04/11/2016הראל אברהם

 1102892/1ליבלינג אליהו

 22/10/2016גרוסמן שולמית
שולי

7422/2

צ'יקבשוילי
סיפורה

 1103112/1לוברסקי איגור

 19/11/2016ביניאשוילי
טינטין
 20/02/1999לוברסקי אלה

 1103532/1שרמן אלכסנדר

 29/09/2016שרמן פאינה

 1103575/1פינגלה ציפורה

 27/06/2016פינגלה אהרן

 1103682/1וונמג'ן איאל

 28/09/2012וונמג'ן מרי

 1103733/1לביאד מניני

 04/01/1989לביאד ססיה

 1103739/1זלצמן רחל

 20/10/2016סימוביץ אינסה

 1103879/1גולדנברג אסתר  03/08/2016הרפז אשר
 1103892/1לוין גינדה

 18/10/2016לובוצקי רימה

 1104499/1יחזקאל אליהו

 08/10/2016יחזקאל נוי

 1104219/1רפופורט רוזה

 07/11/2016גרבוב אנה

 25/06/2016שגב שער נעמי

שער אבשלום

 1106579/1רואימי אליהו

 14/11/2016אייזנברג פנינה

 1106598/1פלדמן סופיה

 19/02/2016ברגר אלכסנדרה

 1107097/1שם טוב רבי
מאיר

 15/09/2015שם טוב בנימין

 1107101/1שם טוב טובה

 07/05/2016שם טוב בנימין

 1107426/1בריסקין גלינה

 15/08/2016לכט יפים

 1107615/1כהן חגית
ג'וליאט

 09/11/2016כהן משה דקר

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
סיילס יחזקאל ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1104355/1סהר יצחק

 21/10/2016סהר הילה

 1098894/1אלטר יעקב

 19/09/2016אלטר דוד

 1104404/1מנשרוב פירה
(אסתר)

 25/11/2015מנשרוב מנשה

 1099169/1נגר אנט

 22/09/2016אטלי ויליאם

 1104578/1בן לולו מויס

 31/10/2016זמיר שלומי

 1104961/1שמואלי מרינה

 29/11/2016שמואלי יצחק

 1099375/1מרדו דוד

 1105629/1שוימר בנימין

 19/11/2015שוימר מיכאל

 1099300/1מוסקוביץ ליאה  17/03/1998מוסקוביץ חיה

 1104486/2ברכץ לוסי
מסעודה

 22/07/2016ברקת יחזקאל

 1099407/1מזל טרים רבקה

 26/09/2016מזל טרים מוריס

 1104768/1סנדלר אליק

 18/12/2015קפלון מרגריטה

 1097546/8בן לולו מזל

 23/08/2016בן לולו שלמה

 1099648/1בסון סמי

 23/10/2016בסון יצחק

 1099735/1בישנקביץ'
מיכאל

 09/05/2015גולובב איזבלה

 1104798/1בן גרשון יחזקאל  03/11/2016בן גרשון אליזבט
 1104889/1כהנא גדעון

3 530

 11/11/2016כהנא אורלי

63454/2

אומיד סלים

 10/05/2002דוידאן(אומיד)
משה
 10/09/2016מרדו אילנה

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1099762/1אהרוני אורי

 16/03/2016אהרוני ציון יגאל

 1105434/1דיין ריקה

 25/11/2015דיין משה

 1100070/1מוגס אסמרה

 20/10/2016מוגס אווקה

 1105721/1ביטון יוסף

 27/11/2016ביטון זקלין

 1100216/1אבבה אבוהיי

 14/07/2016אבבה אבג'ו

 1105905/1כהן אהרן

 24/03/2016כהן מיכאל

 1100445/1ששוקוב
אלכסנדר

( 10/04/2013ששוקוב)
איסחרוב טטיאנה

 872327/3חכמון חכמון

 22/12/2006פלאח גלית
(גוליה)

 1100611/1פרג' כנרת

 08/09/2016פרג' מאיר

 1106253/1שחנזרוב אנאידה  04/12/2000שחנזרוב דמיטרי

 1101043/1פראג יצחק

 06/10/2016גיאת יפה

 1106265/1גאן מזאלה

 21/08/2016גאן שלום

 924687/3אברהם גטה

 15/09/2012יעקב תקוה

 1107120/1יונה משה

 16/03/2016יונה אסתר

 1107177/1פיינגנבלום לב

 14/05/2016פינקס אנה

 1101882/1קמחי ויקטוריה

 31/10/2016קמחי מאיר

 1107482/1ויצמן סריטה

 08/12/2016ויצמן משה ניסים

 1102313/1נגר עמית

 21/08/2016נגר אסתר

 1102437/1דזויצקי רוזה

 06/09/2016דזויצקי הנריך
צבי

 1107483/1צ'אנדגאוקר דוד  22/11/2016צ'אנדגאוקר בת-
שבע

 924680/3אברהם אלמיטו  27/05/2012יעקב תקוה

 1102779/1נחמנסון אנטולי  09/11/2016נחמן יורי
 1103010/1עזיזה יצחק

 19/10/2016יפרח אושרת

 1103133/1מגן דוד רחל

 15/10/2016מגן דוד יחזקאל
חיים

 1103172/1אביטבול תמר

 03/10/2016אביטבול עמרם

 1103214/1סעדה מסעוד

 24/02/2015סעדה משה

 1103298/1יוסקוביץ יעקב
זאב

 06/10/2016יוסקוביץ דרורית

 1103430/1חיון מאיר

 18/11/2016חיון אמילי

 1103592/1ליבין לזר

 02/10/2016ליבין רומן

 1103666/1גולדנברג צפורה  06/11/2016גולדנברג רלו
 1103676/1גולדנברג שמויל  27/04/2012גולדנברג רלו
 1103760/1גלבוע מיכאל

 14/11/2016גלבוע סולונג

 1104154/1אסייג פרוספר

 10/08/2016אסייג מרדכי

 1107513/1טסמה זומה

 29/09/2016דסטה רחל

 27/11/2016ציבולסקי
 1107528/1בלישב לולה
ויקטוריה
ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
יהודה דוקס ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1100372/1נפתלי קרולינה

 24/03/2008נפתלי-צ'סלר
אמירה בלנש

 1100559/1זנון אליעזר

 07/02/2016קטן ישראלה

 1101229/1אזולאי אלברט

 30/07/2016ענוים פיבי

 1101291/1דיין דוד

 16/09/2015דיין אלברט

 1102805/1גל דינה

 29/05/2015גל יצחק
 24/08/2016כרסנטי ירדנה

 1104327/1צרפתי משה

 05/01/2016סרפתי אלגריה

 1104411/1מגידוב אינה

 17/10/2016צין מריאנה

 1104561/1בונן אסתר

 10/08/2015מוראלי יפה

 1102889/1זמיר בידה

 1104921/1גזל סלימה

 17/11/2016ברק מונה

 1103542/1ברוך נזירה

 30/10/2015ברוך שמעון

 1104944/1מעודי זוקרה

 14/08/2016מעודי שאול

 1103863/1איטאית מאיר

 24/09/2000איטאית חנה

 1104438/2אפללו רוברט

 08/05/2016חזן אושרת

 1103905/1שטיינברג חיים

 1105216/1הדרי שושנה

 06/10/2016הדרי רמי

 26/10/2016שטיינברג
אריאלה

 1105370/1מניץ' סרגיי

 14/09/2016מניץ' בלה

 1105432/1אברגל אליהו

 03/03/2016אברגל ארלט

 1103920/1סמון שמעון
שלמה

 26/12/2015סמון זהבה

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

3531

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1104094/1בן כליף יעקב

 26/09/2006בן כליף פנחס-
משה

 1106459/1פלשלר מניה

 01/12/2016פלשלר שלמה

 1106739/1וויסגולד מרק
אליוט

 17/11/2016וויסגולד אירית

 1106968/1בוחבוט אודט

 27/09/2014מסאס אסתר

 1107383/1דנילוף דוד

 13/12/2016דנילוף ריטוב
נעמה

 1106998/1בוחבוט רפאל

 05/12/2016מסאס אסתר

 1107663/1טבול שלמה

 14/12/2016טבול זהרה

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1099534/1רוש שלום

 12/02/2016רוש עישה

 1099722/1קזס יהודה

 20/07/2015קזס דוד ליאת

 1099859/1בן שבת שמחה

 01/04/2015בן שבת ארז

 1099963/1גולודנר דוד

 03/10/2016גולודנר אליה

שם המנוח

 1107564/1ברששת חיים

 25/04/2016וינשטיין יעל

 1105404/1חונונוב ולדימיר  03/08/2015חונונוב ילנה
ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שלמה דידי ,המזכיר הראשי

שם המנוח

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המבקש

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1099412/1גואטה בן

 07/04/2013גואטה נאור

 1099421/1גואטה רואי
רפאל

 10/03/2015גואטה נאור

 1011426/2צ'צלניצקי
רוסליאקוב
סופיה

 14/10/2016רוסליאקוב אולג

 1099778/1אבוזגלו מסעודה  23/04/2016אבוזגלו יורם
 1099535/1הרשקוביץ משה  06/10/2016ביטון איריס
 1099756/1זלטר בוריס

 26/08/2016שמוביץ' מרינה

 1100321/1אברמוב יורי

 23/09/1997אברמוב רוזל

 1101464/1זלמן פאולה

 02/11/2016זלמן סרגיו

 968269/2מזלתרים אלברט  19/10/2013מזלתרים חיים
 1099884/1לוסטיגר שמואל  18/10/2016לוסטיגר נועה

 1100463/1הלאל חואתו

 05/10/2016הלאל גזלה

 1100469/1כהן דניאל

 10/10/2016כהן רוג'ה עופר

 1100351/1כהן אוסייף
שלמה

 27/09/2016כהן ציון

 1100562/1זומר מאי

 17/09/2016זומר דניאלה

 1100597/1ברלר הנרי

 10/11/2012בלב אחד ירוחם
ע”י טיברגר אהד

 1100639/1איבגי אליהו

 11/06/2016איבגי פריחה

 1100857/1פרטנוב לים

 01/11/2016אקרמן יבגניה

 1100934/1סלמון אברהם

 19/04/2016סלמון מרים

 1101145/1תורגמן שמעון

 10/11/2013תורגמן אניטה

 1102560/1כהן עלג'יה

 16/10/2016כהן שמעון

 1103530/1יצחקי ברוך

 09/07/2016יצחקי ניסים
אופיר

 1102930/1תמאם יצחק

 17/10/2016תמאם עמית-
משה
 06/10/2016פנקאר הילה

1103268

אלון אדיתה

 08/10/2014קראל סטפן

 1104127/1חטואל יוסף

 09/11/2016אברגל מרים

 1104713/1קבילו אלי

 12/10/2016קבילו מזל

 1102039/1פנקאר יוסף

 1106230/1פלור דבורה

 10/12/2016פרמינגר איתי

 1102264/1ממן מכלוף

 28/10/2016ממן תמר

 1101822/1אלבז רפאל

 01/03/2016אלבז חנה

3 532

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1101907/1כץ לזר

 04/10/2016כץ דמיטרי

 1107035/1נבון מירב (מרסל)  05/11/2016נבון יוסף

 1101913/1חליוא מסעוד

 11/10/2016חן דוד

 1107367/1בבי יוסף

 1102148/1סאסי סימונה

 02/01/2016אוקנין מזל

 1107380/1בבי אסתר

 1102192/1דזאנאשוילי
מיכאל

 20/10/2016דזאנאשוילי לילה

 1107603/1סרוסי שלו

 1103208/1כהן אברהם

 22/10/2016כהן יוסף

 1103500/1אוזנה יגאל

 04/10/2016ואזנה אודי
יהודה

 1103688/1גרוס חיה

 19/10/2016גרוס דורון
(בנימין)

 1103838/1שמעוני אליהו

 08/10/2016שמעוני אודט

 05/05/2002באבי אברהם
באבי אברהם
 19/11/2016סרוסי גלית

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

 1104157/1קארילקר אליעזר  31/10/2016קארילקר ספיר
 1097053/2פינטו יוסף

 05/11/2016פינטו מיכאל

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1104353/1טייו גדם

 11/09/2016דגו אדיס

 1099355/1לוי שרה

 07/09/2016סיידל שרל

 1104382/1אלוש חיים

 27/11/2016אלוש קרן אורית

 1101493/1גרינר אוסקר

 18/05/2000גרינר מירה

 1104445/1כהן רבקה

 27/10/2008כהן יגאל

 1104138/1רז זמירה

 23/11/2015רז אמיר

 1104470/1כהן ברוך

 15/11/2016כהן יגאל

 1104426/1קדנר איזבלה

 26/10/2016קדנר ולדימיר

 1104899/1אלימוב אליק

 26/10/2016אלימוב רוזה

 1101716/1לויטן בוריס

 05/11/2016כץ סופיה

 1101913/2חליוא מסעוד

 11/10/2016שוקרון שולמית

 1104832/1גולניק מיכאל

 28/06/2016אלברט תמרה

 1104461/1קהת בת-שבע 13/11/2016 -קהת אסף אלעזר
חנה

 1104931/1בן סלומון שמעון  18/10/2016בן סלומון לונה
 1105145/1סויסה חנה

 25/11/2016סויסה אליהו

 1104691/1שירמן אלכסנדר  10/11/2016שירמן לודמילה
 1104828/1בלאיש פורטונה  23/09/2016בלאיש ישראל-
פרנק

 1105206/1ממן שלמה

 21/10/2016מן עדנה

 1104856/1נוי אליעזר

 11/11/2016נוי נעמי

 1106098/1חזוט (חזות)
ז'אקוב

 23/09/2011חזות(בנסדון)
מרלן

 1106519/1אנג'ל רחל

 31/10/2016אנג'ל שם טוב

 1106333/1שמואל מלכה

 23/11/2016שמואל אהרן

 137831/2דבורקין ברטה

 15/04/2016דבורקין גנדי

 1104353/2טייו גדם

 11/09/2016סלומון קאסוו
פנחס

 1106628/1דיין דוד

 21/03/2016דיין משה

 1106437/1קרואני רנה

 06/12/2016סאני שלומית

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

 1107322/1שלי גולן

 21/06/2016שלי אליזבט

 105925/3קדוש ארמונד

 16/01/2002קדוש ציפורה

מס' תיק

 1106460/1ברוסילובסקי
פליקס

 27/12/2010ברוסילובסקי לנה

 1562/16נאיף קנג' דאהר  14/08/2016הנא דאהר

 1106795/1אלון שמחה

 23/07/2016אלון יגאל

 1106837/1פרייר שאול

 09/12/2016פרייר שריס

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1591/16תאמר פאיק
ביסאן

 20/09/2016פאיק ביסאן

 1593/16אלמאזה סלים
פארס

 08/10/2016כמאל פארס

3533

 1594/16סלמאן שחאדה
פיאד

 13/02/2009שחאדה שחאדה

 1595/16יוסף פארס אבו
שאח

 01/07/2016האני אבו שאח

234/16

 1603/16סלימאן פהד
עווד

 01/12/2013פהד עווד

 1625/16סלאח חוסיין
שופאנייה

 27/08/2013ריא שופאנייה

 1606/16מחמוד סלים
גאנם

 14/05/1998סלים גאנם

 1628/16סאמיה
עבדאללה ביבאר

 17/08/2016עפיף ביבאר

 1609/16פארס מחמד
בכריה

 20/05/2006יוסף בכריה

 1629/16יוסף חוסין
ח'ניפס

 27/09/1988נגיב ח'ניפס

 1612/16ליאלי תאופיק
עסאקלה

 24/09/2016נאדיה עסאקלה

 1633/16חמאדה סלמאן
גאנם

 17/12/2013נורה גאנם

 1618/16יאסר זיידאן
זיידאן

 31/08/2013אמירה זיידאן

 1634/16פדלאללה סלמאן  07/07/2015בדיעה גאנם
גאנם

249/16

יוסף סלמאן
בטחיש

 27/10/2016מנהל בטחיש

 1635/16מרזוק נעים
עאמר

252/16

סולימאן נאיף
מרעי

 01/05/2016לילא מרעי

 1636/16זידה אמל רבאח  06/11/2014אמל רבאח

מס' תיק

כמאל קבלאן ,קאדי מדהב

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1368/16מונירה מונהאל  25/06/2015בושרא סלימאן
עאמר
מנסור
 1477/16כאיד נואף
עותמאן

 04/07/2016יוסר נעים
עותמאן

 1485/16עזאם אחמד
עזאם

 22/04/2010אניסה קאסם
עזאם

 1488/16סאבר סעד פרו

 23/12/2011אימנה פרו

 1491/16עפאף קאסם
עסאף

 19/04/2016סמיר עסאף

 1497/16חוסין חי'ר עביד  30/08/2016תגריד עביד
 1543/16נדים סלמאן
פארס

 04/01/2013שיחה נסיב פארס

 1553/16נופל סלימאן
אסד

 25/10/1999היפאא אסד

227/16

3 534

נג'אח עבאס
בריר

שם המנוח
תאופיק מחמוד
עבד אל ולי

 1660/16קאסם מוחמד
טריף

כ"ב בחשוון התשע"ז ( 23בנובמבר )2016

 24/08/2015דינא חמד בריק

251/16
256/16

תאריך
פטירה

שם המבקש

 29/10/1994זריפה סאלח עבד
אל ולי

 15/07/2016נעים עאמר

 12/08/2016נביה טריף

מג'ד נג'יב כחלוני  08/12/2015נאהדה כחלוני
נסיב פדלאללה
פרחאת

 28/08/2016זהיה פרחאת

ז' בכסלו התשע"ז ( 7בדצמבר )2016
עמאד אבו ריש ,קאדי מדהב

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 1495/16חיסין אסעד
ארבראהים

 11/02/2008סאלח איבראהים

 1560/16מג'יד סלמאן
קזאמל

 19/07/2016שרהבאן קזאמל

 1575/16נג'יב רגא סרחאן  12/08/2016איאד נגיב סרחאן
 1558/16עפיף מוחמד
פדול

 30/06/2016עלי מחמד פדול

 1567/16עלי דוקאן קבלאן  06/08/2016דוקאן עלי קבלאן
 1571/16תורכי יחיא אבו  31/08/1998סלימאן תורכי
אבו שאח
שאח
 1578/16יוסף מוחמד
מנדוה

 16/04/2016פייסל יוסף מנדוה

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 1579/16חסן סלמאן
ח'רבאוי

 25/06/1990נאיף אחמד גאנם

 1709/16סעיד סלימאן
אבו ג'דעאן

 1588/16נאיפה מוחמד
סראחנה

 25/06/1990נאיף אחמד גאנם

 1711/16מאלכ פדלאללה  06/08/2016אמאל פארס
פארס

 1589/16אחמד גאנם
גואנמה

 22/06/1957נאיף אחמד גאנם

 1714/16נורה חמוד
מוראד

246/16

סולימאן חסן
טריף

 25/08/2016וספיה טריף

 03/11/2016סלימאן אבו
ג'דעאן

 26/10/2016פואד מוראד

כ"ט בכסלו התשע"ז ( 29בדצמבר )2016
ענתיר מועדי ,קאדי מדהב

 1637/16פנדי סעיד פלאח  25/04/2016עפיפה פלאח
 1648/16מנוה מלחם אבו  05/10/2008כמאל אבו סלאח
סלאח
 1653/16סלים חמאדה
נסראלדין

 18/11/2016רכאן נסראלדין

 1654/16חמוד פארס אבו  22/10/2016פארס אבו שאח
שאח

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 67692-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פנורמה הסעים ראס אל עמוד בע"מ,
ח"פ ,51-434084-3

 1659/16כנג עבדאללה
סרבוח

 25/10/2005חסן סרבוח

והמבקש :מרואן עווד ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד יונס ,מרח'
צלאח א–דין  ,22ירושלים ,טל'  ,02-6266900נייד .058-6266900

 1669/16ג'מאל סלמאן
ח'טיב

 24/08/2014סארי ח'טיב

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.4.2017בשעה .9.45

 1672/16חסין עזאם חלבי  06/10/2006ג'ואד עזאם
 1673/16נימר סאלח חרב  23/09/2016סאלח חרב
 1675/16ג'מיל נאיף קאסם  20/04/2016אמין קאסם
259/16

יוסף סלימאן
זהווה

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.

260/16

מנסור עלי זהוה  18/02/2016פואד זהוה

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.25.4.2017

262/16

עלי ג'אדאללה
פרחאת

 05/11/2015גמיל זהווה

 01/03/2013חיאת פרחאת

 1687/16מאדי תאופיק
שחאדה

 28/05/2012חסן שחאדה

 1688/16עפיפה פיאד
שחאדה

 16/03/2015חסן שחאדה

 1689/16גאלב מחמוד
כיוף

 18/09/1997מחמוד כיוף

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוחמד יונס ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 1820-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

 1690/16אחמד עבדאללה  19/06/2014זכי סעב
סעב
 1698/16נביל נסר אלדין
נסר אלדין

 19/03/2010עקאב נסר אלדין

 1701/16רשראש סלמאן
אבו ג'נב

 15/10/2016סלמאן אבו ג'נב

 1708/16דיב זידאן נסר
אלדין

 18/03/1993אמלה נסר אלדין

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

ובעניין פירוק חברת סיגם מוצרי צרכה בע"מ ,ח"פ
,51-211603-9
והמבקש :מרדכי וובר ,דרכון בלגי  ,EN351586ע"י ב"כ
עו"ד אשר אביטן ו/או יונתן וסרטייל ,מרח' בית הדפוס ,12
ירושלים ,טל'  ,077-5089001פקס' .077-5089002
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.4.2017בשעה .9.15

3535

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.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.3.2017בשעה .8.30

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  15.00ביום
.27.3.2017

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.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אשר אביטן ,עו"ד
בא כוח המבקש

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 13.00
ביום .15.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

יניב קורדובה ,עו"ד
בא כוח אגף מס הכנסה
ומיסוי מקרקעין

פר"ק 17309-10-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ב.א.ז.ו  -מימון והשקעות בע"מ ,ח"פ
 ,51-195147-7מרח' הרצל  ,37בת ים ,5932613
והמבקש :אחמד אקרע ,תושב כפר קבלאן שבשטחי הרשות
הפלסטינית ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד חלף ,רישיון מס'  ,49755מרח'
בשביס זינגר  ,30פתח תקווה  ,49779טל'  ,03-9210387פקס'
.03-9247268
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.10.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,5.3.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משבעה ימים לפני
מועד הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
.

מוחמד חלף ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 25749-01-17

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 28895-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ש.ל.פ מעדניות בע"מ ,ח"פ
,51-389578-9
והמבקש :משה טישלר ,ע"י ב"כ עו"ד רפאל דיין ,מרח'
שניאור  ,8תל אביב .6332614
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.3.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה  17.00ביום
.16.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .9.3.2017
רפאל דיין ,עו"ד
בא כוח המבקש

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גיאור מיטב יזום בע"מ ,ח"פ
 ,51-396141-7מרח' פיארברג  ,23תל–אביב-יפו ,6382718
והמבקשים :משרד האוצר  -רשות המסים ,אגף מס הכנסה
ומיסוי מקרקעין משרד פקיד שומה כפר סבא ומשרד מיסוי
מקרקעין תל אביב ,באמצעות היחידה לפירוק ,כינוס נכסים
ופש"ר ,ע"י ב"כ עו"ד מזי רנצלר או אריק שמיר-ברוכשטיין או
ג'ריאס פאנוס או יעל בן משה בוך או שלומית הרץ או זכריא
קאסם או רוסלן ביקנוב או נינה פריימן או יניב קורדובה (כולם
ביחד וכל אחד לחוד) ,מדרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל'
 ,03-7633180פקס' .03-7633285
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 62253-12-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דורות שירותי רכב בע"מ ,ח"פ
,51-427997-5
והמבקשים :יוסף נחמיאס ,אריק ליאון אמריליו ,הילה
גורפל אמריליו ,אברהם הדר ,יעקוב גילאני ,מוחמד עליאן,
ראפת מוגרבי ,מורד מוגרבי ,שוקי אמריליו ,מוחמד סליימה ,ע"י
ב"כ עו"ד מיטל דקל ,מרח' דרך מנחם בגין  ,23מגדל לוינשטיין,

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

קומה  ,27תל אביב ,טל'  ,03-5662030פקס'  ,03-5662255דוא"ל
.meitald@zeevi-battash.com
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.12.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.3.2017בשעה .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 24.00
ביום .28.2.2017

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.3.2017בשעה .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.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד הרשקוביץ ,עו"ד
בא כוח המבקשת

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיטל דקל ,עו"ד
באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 23068-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 9499-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ברגו שילוח בינלאומי בע"מ ,ח"פ
,51-505454-2
והמבקשים :אסף ראובני ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד
ו/או עדי כהן ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר ( 1קומה  ,)18רמת גן
 ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.3.2017בשעה .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 .26.2.2017

ובעניין פירוק חברת יבולי טירה שיווק פירות וירקות
בע"מ ,ח"פ ,51-347066-6
והמבקשים .1 :נאסר סאקר .2 .מנצור אחלאס .3 .בשרה
שאדי ,ע"י ב"כ עו"ד ראאד ותד ,רישיון מס'  21942ו/או עו"ד
ראאד אבומוך ו/או עו"ד מראם עומר ו/או עו"ד וסים גרה
ו/או עו"ד וסים עומר ,מת"ד  ,362באקה אלגרבייה  ,30100טל'
 ,04-6281295/6פקס' .04-6281297
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.3.2017בשעה .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 .1.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 19194-01-17

ראאד ותד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 42518-01-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק עמותת בינת יובל ,ע"ר .58-056299-9

ובעניין פירוק חברת ויינר את שרמן חברה למסחר ושיווק
בע"מ ,ח"פ ,51-111720-2

המבקשים :ג'קלין סבג ,אפרת אירינה ,פרחן יפה ,שליל
אפרת ופרין הילה ,ע"י ב"כ עו"ד ד"ר נתן מולכו ,מרח' המלאכה
 ,2ת"ד  ,8499נתניה  ,4250537טל' .09-8655995

והמבקשת :נ .קיסנר בע"מ ,ח"פ  ,51-271125-0ע"י ב"כ
עו"ד דוד הרשקוביץ ,מרח' העמל  ,11ת"ד  ,11720ראש העין
 ,48092טל'  ,03-9016033פקס' .03-9016044

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
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בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.3.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה ,12.30
ביום .27.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ד"ר נתן מולכו ,עו"ד
בא כוח המבקשים

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  26/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
יעקב ראובן ,מרח' יהודה הלוי  ,31הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/06/2017
בשעה  ,18:30אצל 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.
יעקב ראובן ,רו"ח ,מפרק

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 66753-01-17

גברת ז'וליה וארי בע"מ

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

(ח"פ )513291559

ובעניין פירוק חברת שירן אביזרי רכב בע"מ ,ח"פ
,51-099691-1

(בפירוק מרצון)

והמבקשת :פולינה גרינשפון ,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 ,3 .קומה  ,)4בני ברק ,5126237
טל'  ,03-6911808פקס' .03-6957591
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.3.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .19.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .12.3.2017
אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
תדמית שירותי שינוע בע"מ
(ח"פ )512888488
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  07/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
יעקב ראובן ,מרח' יהודה הלוי  ,31הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/06/2017
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.
יעקב ראובן ,רו"ח ,מפרק

בא לי גן בע"מ
(ח"פ )513403097
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  08/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידית
לרנר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

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

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 07/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורון אביקסיס ,מרח' אריה דולצ'ין  ,22רחובות  ,7651682למפרק
החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/04/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
עידית לרנר ,מפרקת

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

אי.סי.איי מיריקלס

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

(ח"פ )514112218
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  08/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר
אהרון ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/04/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמיר אהרון ,מפרק

אורון אביקסיס ,עו"ד ,מפרק

אנג'לס המוסיקה בע"מ
(ח"פ )513072124
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 07/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורון אביקסיס ,מרח' אריה דולצ'ין  ,22רחובות  ,7651682למפרק
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.
אורון אביקסיס ,עו"ד ,מפרק

דוראקרב (ישראל) בע"מ

אדוונסד קואטינגס אינטרנשיונל בע"מ

(ח"פ )511536922

(ח"פ )512611260

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 07/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז
מזרחי ,מרח' דרך השלום  ,4תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 08/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז
לבנת ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן  ,5251107למפרק 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 מזרחי ,מפרק

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

אשכול מערכות קול ואור בע"מ

כלי יהלום מיוחדים בע"מ

(ח"פ )511168536

(ח"פ )511874216

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

3539

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 08/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז
לבנת ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן  ,5251107למפרק החברה.

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 05/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורי ששון ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,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.
רז לבנת ,עו"ד ,מפרק

לייט ספין בע"מ

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

נמדר בניה ( )2003בע"מ

(ח"פ )512457334
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 08/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז
לבנת ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן  ,5251107למפרק 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.

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  26/03/2017בשעה  ,10:00בחנין ,משרד
עורכי דין ,רח' שד' רבין יצחק  ,6באר יעקב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

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

סטרונג סטפס בע"מ
(ח"פ )512725797

פרומס בע"מ
(ח"פ )513357020
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 08/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז
לבנת ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן  ,5251107למפרק 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.
רז לבנת ,עו"ד ,מפרק

קאזאיירוס בע"מ
(ח"פ )514302140
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
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אייל חנין ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  26/03/2017בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שי מרגולין ,מפרק

מרגולין  -שורק ניהול פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )512231747
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  26/03/2017בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
נתן מרגולין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

הגן של ערן הגנן בע"מ

אפמאת' בע"מ

(ח"פ )514899285

(ח"פ )513694554

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  09/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
גרדינגר ,מרח' דישראלי 30א ,חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  12/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ברק כובשי לוי ,מרח' הנגר  ,10כפר סבא ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/04/2017
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/06/2017
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.

ערן גרדינגר ,מפרק

ברק כובשי לוי ,עו"ד ,מפרק

פירנצה עבודות פיתוח בע"מ

המרכז להשתלות שיניים ושיקום הפה -
עמוס רוט בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )515017606

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

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )515098077

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  11/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
וסאם עזאם ,מרח' פלי"ם  ,2חלונות הסיטי (בניין אורן) ,חיפה,
למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  05/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ערן פנחס הלר ,מרח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/06/2017
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/06/2017
בשעה  ,09:00אצל 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.

וסאם עזאם ,עו"ד ,מפרק

ערן פנחס הלר ,עו"ד ,מפרק
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שגיא טובי פתרונות בשוק ההון בע"מ

בינת הפצה ( )1985בע"מ

(ח"פ )514748201

(ח"פ )511052268

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  07/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ערן פנחס הלר ,מרח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  12/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
זיסאפל ,מרח' ראול ולנברג  ,24תל–אביב-יפו  ,6971923למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/06/2017
בשעה  ,11:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ערן פנחס הלר ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/06/2017
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.
יהודה זיסאפל ,מפרק

בינת רשתות מקומיות ( )1981בע"מ
(ח"פ )510896277

וויז-רד תקשורת מחשבים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )512559543

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

(בפירוק מרצון)

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  12/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
זיסאפל ,מרח' ראול ולנברג  ,24תל–אביב-יפו  ,6971923למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  12/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
זיסאפל ,מרח' ולנברג ראול  ,24תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/06/2017
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/06/2017
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.

יהודה זיסאפל ,מפרק

יהודה זיסאפל ,עו"ד ,מפרק
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ארכיובל בע"מ

להבות מערכות כיבוי אש בע"מ

(ח"פ )515303493

(ח"פ )514100551

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  12/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
בכור ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/04/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אליהו בכור ,מפרק

לומשה החזקות  2000בע"מ
(ח"פ )512936436
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  12/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר
זיסאפל ,מרח' ראול ולנברג  ,24תל–אביב-יפו  ,6971923למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  27/10/2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמוס חכמון,
מרח' קויפמן יחזקאל  ,6תל–אביב-יפו ,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.
עמוס חכמון ,עו"ד ,מפרק

להבות ישראל אמ אקס בע"מ
(ח"פ )514424381
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 13/11/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמוס חכמון ,מרח' קויפמן יחזקאל  ,6תל–אביב-יפו ,6081298
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.
עמוס חכמון ,עו"ד ,מפרק

טלבר ניהול חניונים בע"מ
(ח"פ )513943282
(בפירוק מרצון)

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/06/2017
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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  15/01/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון טטרו,
מרח' גבורי ישראל  ,20נתניה  ,4250420למפרק החברה.

זהר זיסאפל ,מפרק
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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.

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.

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

אהרון טטרו ,עו"ד ,מפרק

גלי סלע וולפמן ,עו"ד ,מפרקת

ניו קופל בטוחות (סדרה  )12בע"מ

ניו קופל בטוחות (סדרה  )15בע"מ

(ח"פ )513755447

(ח"פ )514062884

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 08/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלי סלע
וולפמן ,מרח' קריית שלמה ,קריית שלמה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 08/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלי סלע
וולפמן ,מרח' קריית שלמה ,קריית שלמה ,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.

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.

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

גלי סלע וולפמן ,עו"ד ,מפרקת

גלי סלע וולפמן ,עו"ד ,מפרקת

ניו קופל בטוחות (סדרה  )13בע"מ

ג'יאומטריקס בע"מ

(ח"פ )513802496

(ח"פ )513018457

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 08/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלי סלע
וולפמן ,מרח' קריית שלמה ,קריית שלמה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 06/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריאל נסים ,מרח' בית הדפוס  ,12ירושלים  ,9548317למפרק
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.
גלי סלע וולפמן ,עו"ד ,מפרקת

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.
אריאל נסים ,עו"ד ,מפרק

ניו קופל בטוחות (סדרה  )14בע"מ
(ח"פ )513802504
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )515438729

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 08/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלי סלע
וולפמן ,מרח' קריית שלמה ,קריית שלמה ,למפרקת החברה.
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סנדיט 54בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 09/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי
יוסיפוב ,מרח' כ"ג יורדי הסירה  ,2טירת כרמל ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

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

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

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

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

גדי יוסיפוב ,עו"ד ,מפרק

יהודה גולדברג ,עו"ד ,מפרק

הוסטר בע"מ

פשה-טל אחזקות בע"מ

(ח"פ )514742923

(ח"פ )512451030

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 12/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן מרוז,
מרח' ירמיהו  ,12ירושלים ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 24/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רועי בכר ,מרח' הסדנאות  ,11הרצליה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

רן מרוז ,מפרק

רועי בכר ,עו"ד ,מפרק

רון מעצבים בע"מ

ממו מייקאפ בע"מ

(ח"פ )515236966

(ח"פ )514362003

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 12/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא חסין,
מרח' קדמת צבי  ,15ראשון לציון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 01/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איתן גליק ,מרח' התדהר  ,17רעננה  ,4366519למפרק החברה.

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

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

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

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

גיא חסין ,מפרק

איתן גליק ,עו"ד ,מפרק

פריסקופ פיננסים בע"מ

תלתן ברכ יזמות בנין והשקעות בע"מ

(ח"פ )514273143

(ח"פ )514043074

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 01/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יהודה גולדברג ,מרח' מנורת המאור  ,8תל–אביב-יפו ,6744835
למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 12/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלון משקוביץ ,מרח' הבריגדה היהודית  ,3נתניה ,4201906
למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

3545

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

תתכנס ביום  26/03/2017בשעה  ,10:00במשרדי בנאי עזריאל
שטרן ,משרד עורכי דין ,רח' הרכבת  ,58תל–אביב-יפו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.

אלון משקוביץ ,עו"ד ,מפרק

אבי נתנאלי ,מפרק

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

הבאניו בע"מ

אדיסונס מסחר בישראל בע"מ

(ח"פ )514343003

(ח"פ )514697267

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  26/03/2017בשעה  ,10:00אצל מ .פירון ושות' ,רח'
לינקולן  ,20תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  02/04/2017בשעה  ,13:30אצל חזקיה חכמון,
משרד עורכי דין ,רח' יחזקאל קויפמן  ,6תל–אביב-יפו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.
ג'יימס פוסטר ,מפרק

הדר חלווה ,עו"ד ,מפרקת

אדרים בטחון שירותים וכח אדם בע"מ
(ח"פ )512837089

קם  2סי טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )515283026

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  26/03/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
החלמונית  ,29ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

ג'ני סיומה ,מפרק

רמות מערכות חנוך בע"מ
(ח"פ )510754849

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  05/04/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
החרצית  ,2חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יריב וינשטיין ,מפרק

קליאו סחר וטכנולוגיות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-482665-0

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  26/03/2017בשעה  ,10:00במשרדי בנאי עזריאל
שטרן ,משרד עורכי דין ,רח' הרכבת  ,58תל–אביב-יפו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

אבי נתנאלי ,מפרק

גרינפיולסל בע"מ
(ח"פ )513193458
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.3.2017בשעה  ,11.00במשרדי הרצוג פוקס נאמן
ושות' ,רח' ויצמן  ,4בית אסיה ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

אורקס תעשיות נעליים בע"מ
(ח"פ )51-324491-3
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

תתכנס ביום  ,16.3.2017בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' עומר בן
אלח'טאב  ,82כפר קאסם  ,48810לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שידלובסקי  ,1יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק אנג'ל ,מפרק

אגבריה מג'די ,עו"ד ,מפרק

יוניטופ בע"מ

קולנוע גת בת"א בע"מ

(ח"פ )51-174309-8

(ח"פ )51-012558-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.3.2017בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח'
הנביאים  ,18חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,15.00במשרדה הרשום של החברה,
רח' קצנשטיין  ,9חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון סמואל ,מפרק

ארז יוסקוביץ ,מפרק

לסרי שלמה  -שירותי הפצה בע"מ

מונטה שירותים בע"מ

(ח"פ )51-342009-1

(ח"פ )51-537516-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2017בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' דרך מנחם
בגין  ,125תל 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  ,27.3.2017בשעה  ,18.00במשרד המפרק,
שד' דואני  ,49יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה כהן ,עו"ד ,מפרק

עומר עידו ,עו"ד ,מפרק

החברים של ניקית בע"מ

אורפיול בע"מ

(ח"פ )51-214882-6

(ח"פ )51-157940-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.3.2017בשעה  ,9.30במשרדי אורמת מערכות בע"מ,
רח' שידלובסקי  ,1יבנה ,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  ,28.3.2017בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,רח'
הדקל  ,15חרב לאת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון ציבולסקי ,עו"ד ,מפרק

יצחק אנג'ל ,מפרק

ש.כ .מאגרי תוכנה ותקשורת בע"מ

אור-תעש בע"מ

(ח"פ )51-262228-3

(ח"פ )52-003846-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
מסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,22.3.2017בשעה  ,10.00במשרדי אורמת מערכות בע"מ ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.3.2017בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח'
המשביר  ,12חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון כהן ,מפרק

טל מייק ,עו"ד ,מפרק

אם.או.בי הפקות בע"מ

כהן אחים חברה לשחרור סחורות בע"מ

(ח"פ )51-268057-0

(ח"פ )51-034859-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2017בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח'
גדעון  ,5רמת 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  ,3.5.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' קרליבך ,10
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

שי אזולאי ,מפרק

בן חור עובדיה ששון ,עו"ד ,מפרק

בריאות זה אנחנו בע"מ

פליפ2מייל בע"מ

(ח"פ )51-280777-7

(ח"פ )51-515210-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2017בשעה  ,8.00אצל המפרק ,רח'
חביבה רייך  ,5קריית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל שהרבני ,מפרק

נ.ו.י - .נעשה ונדבר ירוק בע"מ
(ח"פ )51-491847-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,קיבוץ עין כרמל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
גיל בירן ,מפרק

א.ג.מ .מזנונים בע"מ
(ח"פ )51-175878-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2017בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' ברקוביץ' ,4
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנת את רון אוליבר ,מרח'
העלייה  ,12מושב בצרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.6.2017בשעה
 ,8.00בבית משפחת אוליבר ,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.
רון אוליבר ,מפרק

יקבים  365בע"מ
(ח"פ )51-429068-3
(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  ,29.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
כהן ,מרח' אלעזרי  ,9ירושלים ,טל'  ,054-7414155למפרק 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  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.6.2017בשעה
 ,10.00אצל עו"ד אריאל רובין ,רח' קרן היסוד  ,25ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמואל כהן ,מפרק

נלי שפר בע"מ
(ח"פ )51-224862-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עמנואל שפר ,מרח' היסמין  ,53נתניה ,טל' ,050-6501446
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.6.2017בשעה
 ,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.
עמנואל שפר ,מפרק

אשר הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-1069914-3
(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
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שולמית דרבינסקי ,מרח' הר סיני  ,26רעננה ,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  ,4.6.2017בשעה
 ,10.00אצל עו"ד עדית זמר ,רח' טשרניחובסקי  ,16כפר סבא ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שולמית דרבינסקי ,מפרקת

כ.מ .אחזקות ירושלים בע"מ
(ח"פ )51-156186-2
(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  ,30.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד
את אורלי און ,מרח' דרך מנחם בגין  ,52תל אביב  ,6713701טל'
 ,03-7914774למפרקת 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  ,5.6.2017בשעה
 ,11.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורלי און ,עו"ד ,מפרקת

משתלת השלום החדשה בע"מ
(ח"פ )51-470250-5
(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  ,28.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
פרחאת קאסם ,מת"ד  ,1436מג'ד אלכרום  ,2019000טל'
 ,052-6197052למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.6.2017בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פרחאת קאסם ,מפרק

סרפלסט בע"מ
(ח"פ )51-275116-5
(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
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של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ביום ,28.1.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את סרחאן אחסאן ,ממג'ד אלכרום  ,2019000טל' ,052-6197052
למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.6.2017בשעה
 ,11.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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.

אורלי און ,עו"ד ,מפרקת

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.6.2017בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחס הזהב בע"מ
(ח"פ )51-447297-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

סרחאן אחסאן ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה דב מושקוביץ ,מרח' עוזיאל  ,14רמת גן  ,5238234טל'
 ,052-2845762למפרק החברה.

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

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

א.ת.ב.א .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-500046-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אופיר בן אברהם ,ממושב גן שומרון ,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  ,6.6.2017בשעה
 ,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.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

הד-מיש בע"מ
(ח"פ )51-378955-2
(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  ,30.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד
את אורלי און ,מרח' דרך מנחם בגין  ,52תל אביב  ,6713701טל'
 ,03-7914774למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,11.6.2017בשעה
 ,9.00אצל מושקוביץ רואי חשבון ,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 דב מושקוביץ ,מפרק

רדי-מייד  )1999( 37בע"מ
(ח"פ )51-282621-5
(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  ,29.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צליל וינשטיין,
אצל ד"ר י' שגב ושות' עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,6423806
טל'  ,03-5441417למפרק 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 ,14.6.2017
בשעה  ,11.00אצל ד"ר י' שגב ושות' עורכי דין ,בכתובת הנ"ל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
צליל וינשטיין ,מפרק
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ב.א.ר נתניה יזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-393727-6
(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  ,30.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד דוד סופיר ,מרח' הרטום  ,16בניין מיניקום ,קומת כניסה,
ת"ד  ,45151ירושלים  ,91450טל'  ,02-5713552למפרק 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 ,15.6.2017
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.
דוד סופיר ,עו"ד ,מפרק

דרגסטור מלונות בע"מ
(ח"פ )51-367058-8
(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  ,25.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלמוג נוריאל ,מרח' רכטר  ,7אילת ,טל'  ,08-6371114למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.6.2017
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.

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל ארציאלי,
ממושב יפית  ,9068500טל'  ,052-3867521למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.6.2017
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,מושב פדאל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל ארציאלי ,מפרק

נס טלקום בע"מ
(ח"פ )51-450042-0
(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  ,8.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נועם סקוזה ,מרח' שגיא  ,59שוהם ,טל'  ,054-5617155למפרק
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  ,2.7.2017בשעה
 ,10.00אצל צבר ושות' ,רואי חשבון ,רח' אסתר המלכה  ,8נתניה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
נועם סקוזה ,מפרק

אל בל דיאם בע"מ
(ח"פ )51-409364-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אלמוג נוריאל ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גרגורי וייץ ,מרח' יעבץ  ,33תל אביב ,טל'  ,077-7571241למפרק
החברה.

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

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

אגרונע חקלאות וציוד בע"מ
(ח"פ )51-166096-1
(בפירוק מרצון)

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  ,1.8.2017בשעה
 ,8.30במשרדי 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.
גרגורי וייץ ,עו"ד ,מפרק

פייבוריט בראנדס בע"מ
(ח"פ )51-483130-4
(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  ,1.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם בן גיגי ,מרח' שד' יצחק בן צבי  ,37ירושלים ,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 ,17.8.2017
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם בן גיגי ,מפרק

יוסי דנציגר ניהול ופרדסים בע"מ
(ח"פ )51-292831-8
(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  ,30.10.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד,
רו"ח ,אברי זיו-אלבז ,מבניין גילת  ,49כיכר פ"ז ,קריית גת
 ,82000טל'  ,08-6889893למפרק 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 ,15.3.2017
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברי זיו-אלבז ,עו"ד ,מפרק
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קורנר טריידנג קומפני ( )2010בע"מ
(ח"פ )51-443495-0
(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  ,30.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מאיר הלר ,מרח' נחל דולב  ,37בית שמש ,טל' ,02-5609379
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 ,15.3.2017
בשעה  ,17.00במשרדי פוגל את הלר ,רח' נחל דולב  ,19בית שמש,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מאיר הלר ,מפרק

חנניה טפירו קמעונאות בע"מ
(ח"פ )51-493982-6
(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  ,30.10.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנניה טפירו ,מרח'
השעורה  ,31גבעת עדה ,טל'  ,050-4227743למפרק 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 ,20.3.2017
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.
חנניה טפירו ,מפרק

בראזה מערכות בע"מ
(ח"פ )51-440254-4
(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  ,2.1.2017התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ג'ואן גאוי ,מרח' דרך בן צבי  ,2תל אביב ,טל'  ,03-9219990למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.5.2017בשעה
 ,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.
ג'ואן גאוי ,עו"ד ,מפרק

א.מ .ניהול בית האלה בע"מ
(ח"פ )51-384838-2
(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  ,24.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יעקב תנעמי ,מרח' היצירה  ,15רחובות ,טל'  ,08-9477555למפרק
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 ,26.5.2017
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.
יעקב תנעמי ,עו"ד ,מפרק

חורב שיווק ואפיה בע"מ
(ח"פ )51-498243-8
(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  ,30.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבי ממן ,מרח' סול בלו  ,40ראשון לציון ,טל'  ,03-5255301למפרק
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  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.6.2017בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי ממן ,עו"ד ,מפרק

דיקינסון את פרייס בע"מ
(ח"פ )51-317440-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נועה טלבי לייפנברג ,מרח' דרך מנחם בגין  ,55תל אביב ,טל'
 ,03-6548548למפרקת 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  ,2.6.2017בשעה
 ,12.00במשרדי 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.
נועה טלבי לייפנברג ,עו"ד ,מפרקת

חיים ברכה החזקות בע"מ
(ח"פ )51-323396-5
(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  ,2.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים ברכה ,מרח'
הארז  ,208כפר הנגיד  ,7687500טל'  ,054-6766233למפרק 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  ,3.6.2017בשעה
 ,10.00אצל שבלת ושות' ,רח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,קומה ,8
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים ברכה ,מפרק
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קסם להנדסה בע"מ

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צליל וינשטיין,
אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,6423806
טל'  ,03-5441417למפרק החברה.

(ח"פ )51-444173-2
(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  ,30.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
והבי טהה ,מת"ד  ,2893כפר קאסם  ,4881000טל' ,052-4593155
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.6.2017בשעה
 ,14.00במשרדי 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.

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 ,14.6.2017
בשעה  ,11.00אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צליל וינשטיין ,מפרק

רדי-מייד  )1999( 34בע"מ
(ח"פ )51-282618-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

והבי טהה ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צליל וינשטיין,
אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,6423806
טל'  ,03-5441417למפרק החברה.

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

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

רדי-מייד  )2000( 48בע"מ
(ח"פ )51-295484-3
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צליל וינשטיין,
אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,6423806
טל'  ,03-5441417למפרק 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 ,14.6.2017
בשעה  ,11.00אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.6.2017
בשעה  ,11.00אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צליל וינשטיין ,מפרק

רדי-מייד  )1999( 36בע"מ
(ח"פ )51-282620-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

צליל וינשטיין ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צליל וינשטיין,
אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,6423806
טל'  ,03-5441417למפרק החברה.

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

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

ווי פוינט נויגיישן בע"מ
(ח"פ )51-265298-3
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה החלטה
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.6.2017
בשעה  ,11.00אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צליל וינשטיין ,מפרק

רדי-מייד  )2002( 55בע"מ
(ח"פ )51-319094-2
(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  ,29.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צליל וינשטיין,
אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,6423806
טל'  ,03-5441417למפרק 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 ,14.6.2017
בשעה  ,11.00אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צליל וינשטיין ,מפרק

רדי-מייד  )2003( 60בע"מ
(ח"פ )51-339897-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צליל וינשטיין,
אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,6423806
טל'  ,03-5441417למפרק 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 ,14.6.2017
בשעה  ,11.00אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צליל וינשטיין ,מפרק

גלי רדיו קול ירושלים ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-210637-8
(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  ,29.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צליל וינשטיין,
אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,6423806
טל'  ,03-5441417למפרק 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 ,14.6.2017
בשעה  ,11.00אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צליל וינשטיין ,מפרק

רדי-מייד  )1998( 33בע"מ
(ח"פ )51-265300-7
(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  ,29.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צליל וינשטיין,
אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,6423806
טל'  ,03-5441417למפרק 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 ,14.6.2017
בשעה  ,11.00אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צליל וינשטיין ,מפרק

רדי-מייד  )2002( 57בע"מ
(ח"פ )51-319087-6
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צליל וינשטיין,
אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,6423806
טל'  ,03-5441417למפרק 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 ,14.6.2017
בשעה  ,11.00אצל ד"ר י' שגב ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צליל וינשטיין ,מפרק

אגוס ביוטק בע"מ
(ח"פ )51-346233-3
(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
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יפעת הררי ,מרח' חיים אורבך  ,15רחובות ,טל' ,054-7891690
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 ,15.6.2017
בשעה  ,8.00אצל משרדי ווב ושות' ,רח' פקריס  ,3פארק המדע,
רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יפעת הררי ,מפרקת

דיגניטי לטיפוח אמנות ואומנות בע"מ (חל"צ)
(ח"פ )51-475477-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רויטל
ריקליס ,מרח' ניסים אלוני  ,19תל אביב ,טל' ,050-5787804
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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הודעה זו ,למען 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  ,18.6.2017בשעה
 ,13.00במשרדי 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.
רויטל ריקליס ,מפרקת

סארה דנטל סנטר בע"מ
(ח"פ )51-400421-7
(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  ,7.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מוחמד יונס ,מרח' צלאח א–דין  ,22ירושלים ,טל' ,02-6266900
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 ,18.6.2017
בשעה  ,13.00אצל 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.
מוחמד יונס ,עו"ד ,מפרק

האני חדיד בע"מ
(ח"פ )51-266609-0
(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  ,30.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שפיק רפול ,מרח' דרך יפו  ,51ת"ד  ,9402חיפה ,טל' ,077-4408928
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 ,30.6.2017
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.
שפיק רפול ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

דורוני עיצובים לבית בע"מ
(ח"פ )51-395380-2
(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  ,2.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אליהו עמר ,מרח' הלל יפה  ,11חדרה ,טל'  ,073-2655555למפרק
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  ,3.7.2017בשעה
 ,13.00אצל 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.
אליהו עמר ,עו"ד ,מפרק

דיווח בטוח בע"מ
(ח"פ )51-533120-5
(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  ,1.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאור פרי ,מרח' התעשייה  ,5רעננה ,טל'  ,09-8916080למפרק
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  ,3.7.2017בשעה
 ,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.
ליאור פרי ,עו"ד ,מפרק

אגוד חברות אוטובוסים צפון ירושלים להסעה
ציבורית בע"מ
(ח"פ )51-384420-9
(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  ,5.12.2016התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוחמד יונס ,מרח'
צלאח א–דין  ,22ת"ד  ,55031ירושלים  ,91550למפרק 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.
מוחמד יונס ,עו"ד ,מפרק

אקטיביוז בע"מ
(ח"פ )51-387953-6
(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  ,16.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל פפר ,מרח' דרך
אבא הלל סילבר  ,16רמת גן  ,5250608למפרק 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.
ישראל פפר ,עו"ד ,מפרק

אסיקום  2005בע"מ
(ח"פ )51-375704-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי חן ,מרח' מעלה
השחרור  ,9חיפה ,טל'  ,04-8664678למפרק 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 חן ,עו"ד ,מפרק

ווקסיסופט בע"מ
(ח"פ )51-460100-4
(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  ,16.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן רותם ,מרח'
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דרך השלום  ,53מגדל הורד ,קומה  ,23גבעתיים  ,53454למפרק
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 המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

צבי צברלינג ,מפרק

ת.ת.ת תקשורת טלביזיה ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-179520-5

גו אקטיב מכבי בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-365466-5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(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  ,3.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועה בר יעקב ,מרח' יהודה
מכבי  ,15קריית אונו ,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.
נועה בר יעקב ,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  ,24.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל שחר ,אצל ש'
פרידמן ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,2תל 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.
אריאל שחר ,עו"ד ,מפרק

עדשות חניתה השקעות  1993בע"מ

רואדמאפ ר.ד .ג'י.פי .בע"מ

(ח"פ )51-186424-1

(ח"פ )51-534570-0

(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  ,29.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זאבי כהן,
מרח' ויצמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-7700222למפרק 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  ,18.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ליבר ,מרח' גיחון  ,4רמת
השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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.
זאבי כהן ,עו"ד ,מפרק

דוד ליבר ,מפרק

קייטרינג צביקה בע"מ
(ח"פ )51-240774-3
(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  ,22.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי צברלינג,
מרח' ההגנה  ,21/3קריית ביאליק ,למפרק החברה.
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ראש פלוס שרותים בע"מ
(ח"פ )51-268150-3
(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  ,29.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי שואף ,ממושב בית
עזרא  ,204מיקוד  ,7928500למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

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

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

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

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

רפי שואף ,מפרק

יהודה בוקוולד ,עו"ד ,מפרק

מסנוי מולאוי בע"מ

גיום רחובות בע"מ

(ח"פ )51-121861-2

(ח"פ )51-238015-5

(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  ,30.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נורית ביינרט ,מרח' יבנה ,15
תל אביב ,טל'  ,03-5663222למפרקת 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  ,1.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבשלום צומן,
מרח' הירדן  ,12רחובות ,למפרק החברה.

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

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

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

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

נורית ביינרט ,מפרקת

אבשלום צומן ,מפרק

יובנק חיתום וייעוץ בע"מ

הנציגות החדשה של שחקני ושחקניות הכדורגל
המקצועניים בישראל בע"מ (חל"צ)

(ח"פ )51-055159-1

(ח"פ )51-505415-3

(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  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביאל שטרנשוס ,משד'
רוטשילד  ,42תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר רונן,
מרח' כנרת  ,5בני ברק ,טל'  ,03-6911808למפרק 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.

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.
אביאל שטרנשוס ,מפרק

אופיר רונן ,עו"ד ,מפרק

רובקון בקרה תעשיתית ואוטומציה בע"מ
קרפטינג נתן כהן בע"מ

(ח"פ )51-168613-1

(ח"פ )51-102420-0

(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  ,1.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומית פניכל ,מרח'
אלימלך 12א ,רמת גן  ,5242411למפרקת 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  ,31.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה בוקוולד ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,
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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 המפרקת הנ"ל.

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.

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

שלומית פניכל ,מפרקת

נועה מזרחי ,עו"ד ,מפרקת

מעדני צורי דניאל בע"מ

מרכז הדרכה נגבה בע"מ

(ח"פ )51-266627-2

(ח"פ )51-460688-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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  ,1.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,מת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק 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  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נועה מזרחי ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,11רמת גן ,למפרקת 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 המפרקת הנ"ל.

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

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

טל מייק ,עו"ד ,מפרק

נועה מזרחי ,עו"ד ,מפרקת

פילייק בע"מ

חברה לנאמנות של הבנק הבינלאומי הראשון
לישראל בע"מ

(ח"פ )51-465898-8

(ח"פ )51-025202-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דוד קאופמן ,מרח'
לסל  ,13כפר סבא ,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  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנה גב זיברסקי ,משד'
רוטשילד  ,42תל אביב ,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.

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.
דוד קאופמן ,רו"ח ,מפרק

ארנה גב זיברסקי ,מפרקת

אס אי סי ג'וינט ונצ'ור בע"מ

(ח"פ )51-010039-9

(ח"פ )51-309932-5

(בפירוק מרצון)

(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  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נועה מזרחי ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,11רמת גן ,למפרקת החברה.

3 560

אטמקו (ישראל) בע"מ

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  ,6.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רנה באום ,מרח' שלמה
בן יוסף  ,30תל אביב  ,6912529טל'  ,03-5244457למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

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.
רנה באום ,עו"ד ,מפרקת

טגון אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-305314-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי כהן ,מרח' אבן
גבירול  ,2תל אביב ,למפרק החברה.
מרדכי כהן ,עו"ד ,מפרק

ציפויים דקים בע"מ
(ח"פ )51-175920-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נמרוד ערב ,מרח' בית
שאן  ,19חיפה ,טל'  ,04-8699673למפרק 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.
נמרוד ערב ,עו"ד ,מפרק

אקו-ויז ג'יי.פי.אר בע"מ
(ח"פ )51-479045-0
(בפירוק מרצון)

אלף שמשות בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-404349-6
(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  ,30.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב רביב ,מרח'
חיל חימוש  ,8ראשון לציון ,למפרק החברה.
דב רביב ,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  ,8.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן עזורי ,מרח'
פרלוק  ,11/12תל 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.
רונן עזורי ,מפרק

איי.אס.אייצ' אימו בע"מ
(ח"פ )51-415788-2
(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  ,12.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה כאהן ,משד'
שאול המלך  ,35תל 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.
משה כאהן ,עו"ד ,מפרק

הגלריה  -בית מלאכה לשיווק בע"מ
(ח"פ )51-503318-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי קרטה,
מרח' הגליל 10ב ,הרצליה ,טל'  ,053-2460807למפרק 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.
יוסי קרטה ,עו"ד ,מפרק
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אור שווק נכסים ו.ז .בע"מ

ש.ר .סופר התזה בע"מ

(ח"פ )51-256433-7

(ח"פ )51-451578-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקות

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  ,15.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שולמית וייס,
מרח' האמונה  ,9קריית שמואל ,חיפה ,ואת ענת לוינגר ,אצל
טובה פדנס ,רח' רנס  ,9קריית מוצקין ,למפרקות 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  ,17.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד (רו"ח) ששי לוי ,משד'
רוטשילד  ,3תל אביב  ,6688106למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק ,באמצעות פקס  ,153-3-5442241עם העתק
בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל.

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

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

שולמית וייס ענת לוינגר
מפרקות

ששי לוי ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

		
			

י.ס .שחקים פתרונות פיננסים בע"מ

באזטייפ מדיה בע"מ

(ח"פ )51-514195-0

(ח"פ )51-521529-1

(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  ,15.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שניר חסין ,מרח'
נתן אלתרמן  ,21הרצליה  ,4636414למפרק 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.
שניר חסין ,מפרק

טיים סופט פתרונות בע"מ
(ח"פ )51-499433-4

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.1.2017התקבלה 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ד.ח.ע.ש .יצור ושווק מוצרי חקלאות בע"מ
(ח"פ )51-161973-6
(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  ,17.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן לנדסברג ,מת"ד ,172
מושב אילון ,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.
רן לנדסברג ,מפרק
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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  ,18.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רון שוורץ ,מרח'
ירושלים  ,2ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רון שוורץ ,עו"ד ,מפרק
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י.מ.א.ר השקעות וייזום מזון בע"מ

כינור החזקות בע"מ

(ח"פ )51-498295-8

(ח"פ )51-416268-4

(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  ,22.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא ברק,
מרח' פקריס  ,3פארק המדע ,רחובות ,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  ,21.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי אחיעזר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,טל'  ,03-6339526למפרק 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 ,או בטלפון הנ"ל.

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

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

גיא ברק ,עו"ד ,מפרק

רועי אחיעזר ,עו"ד ,מפרק

דנ-מט חומרים מסוכנים בע"מ

טל חי מוצרי איכות בע"מ

(ח"פ )51-243182-6

(ח"פ )51-244446-4

(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  ,22.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר יעקב,
מרח' רש"י  ,6רמת גן ,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  ,22.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן נימני ,מרח'
סוקולוב  ,21רמלה ,טל'  ,08-9155992למפרק החברה.

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

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

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

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

יאיר יעקב ,עו"ד ,מפרק

אילן נימני ,עו"ד ,מפרק

מאגרקול בע"מ

ג.ש .נכסי גיא בע"מ

(ח"פ )51-281873-3

(ח"פ )51-319675-8

(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  ,21.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי אחיעזר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,טל'  ,03-6339526למפרק 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  ,23.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי גראוס ,אצל שבלת
ושות' ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806למפרק 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 ,או בטלפון הנ"ל.

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

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

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

רועי אחיעזר ,עו"ד ,מפרק

גדי גראוס ,עו"ד ,מפרק
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אמ.פי.וי .מכרזים בע"מ

היי-טק גרופ הנדסת חשמל בע"מ

(ח"פ )51-236094-2

(ח"פ )51-360601-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יערה רויכמן ,ממשרד
זהבי בלאו ושות' ,רח' יגאל אלון  ,96תל אביב  ,67891למפרקת
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  ,24.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זאהר ג'ובראן ,מרח'
 ,5058ת"ד  ,6888נצרת ,טל'  ,050-2200677למפרק 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.
יערה רויכמן ,עו"ד ,מפרקת

מארס אסטרטגיות אבסלוט ריטרן בע"מ
(ח"פ )51-406439-3
(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  ,23.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון מנשה לוי ,מרח'
ראול ולנברג  ,18תל 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.

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.
זאהר ג'ובראן ,עו"ד ,מפרק

גל ואמיר כץ בע"מ
(ח"פ )51-271304-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רענן כץ ,מרח' הגפנים ,0030
כפר סירקין ,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.
רענן כץ ,מפרק

דורון מנשה לוי ,עו"ד ,מפרק

שיא זכס בע"מ
(ח"פ )51-527212-8
(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  ,23.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רינה בובליל קדש,
מרח' ה"א באייר  ,8תל אביב ,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.
רינת בובליל-קדש ,עו"ד ,מפרקת
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חברה לרפת לחלב ,בקר לבשר וחקלאות בע"מ
(ח"פ )51-353476-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי פרידמן ,מרח'
שמשון  ,5פתח תקווה ,טל'  ,03-6039467למפרק 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.
שי פרידמן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

יסעור נ.מ יזמות ובניה בע"מ

ב.מ .גליק השקעות

(ח"פ )51-453554-1

(ח"פ )51-270297-8

(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  ,26.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל שאשא,
מרח' הרצל  ,13ראשון לציון ,טל'  ,03-9506716למפרק 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  ,29.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם יהודה
גליק ,מרח' וולפסון  ,14בני ברק ,למפרק החברה.

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

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

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

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

גיל שאשא ,עו"ד ,מפרק

אברהם יהודה גליק ,מפרק

אדום  -בריאות ויופי מים המלח בע"מ

קיוטייל בע"מ

(ח"פ )51-208394-0

(ח"פ )51-534771-4

(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  ,29.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא הורביץ ,מרח'
השחפים  ,29רעננה ,טל'  ,052-4513311למפרק 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  ,30.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפי שפטר ,מרח'
היצירה  ,3רמת גן ,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.

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

גיא הורביץ ,עו"ד ,מפרק

רפי שפטר ,עו"ד ,מפרק

גולדווייבס מדיה בע"מ

אסים בינלאומי בע"מ

(ח"פ )51-516664-3

(ח"פ )51-114899-1

(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  ,29.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גולן קאשי ,מרח'
מנחם בגין  ,88ת"ד  ,57121תל אביב  ,61570טל' ,03-5445233
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  ,30.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחמים כדורי ,מרח' מגדל
דוד  ,25מודיעין-מכבים-רעות ,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.
גולן קאשי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7448י"ז בשבט התשע"ז13.2.2017 ,

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.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה
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כהן עזרא  -עבודות חשמל בע"מ

צימר וילג' בע"מ

(ח"פ )51-244230-2

(ח"פ )51-283593-5

(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  ,30.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזרא כהן ,מרח' אברהם
בוייר  ,6תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידן קמרי ,מרח'
סוקולוב  ,34רמת השרון ,טל'  ,03-9301177למפרק החברה.

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

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

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

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

שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

עידן קמרי ,עו"ד ,מפרק

בי.יו .אפ .יזמות בע"מ

ש.ת .שליש אחזקות ( )2010בע"מ

(ח"פ )51-449558-9

(ח"פ )51-445908-0

(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  ,31.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל חיון ,מרח'
פלי"ם  ,2חיפה ,טל'  ,050-5575717למפרק 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.

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  ,1.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,מת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק 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.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

מיכאל חיון ,עו"ד ,מפרק

ג'יפולוג בע"מ

נקסט ברידג' בע"מ

(ח"פ )51-379234-1

(ח"פ )51-525628-7

(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  ,1.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,מת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק 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  ,31.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברוך סאוטה ,ממשרד
גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי ,1
תל אביב  ,6701101טל'  ,03-6074463למפרק 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.

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.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

ברוך סאוטה ,עו"ד ,מפרק
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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.

(ח"פ )51-540033-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור אדר ,מרח' דיזינגוף ,5
תל 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.
אור אדר ,מפרק

תשמישי קדושה חיים בע"מ
(ח"פ )51-123385-0
(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  ,25.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן גיאת ,מרח' דרך
התפוצות  ,54רמת גן ,למפרק החברה.
רונן גיאת ,עו"ד ,מפרק

רמי תעשיות קרמיקה ( )1991בע"מ
(ח"פ )52-004396-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
פרופ' רואי אהרון ,מפרק

אי.פי.די.סי בע"מ
(ח"פ )51-235703-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.3.2017בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' העצמאות
 ,93/228אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פרופ' רואי אהרון ,מפרק

גל אופיר הנדסת בנין תכנון וביצוע
(ח"פ )51-294294-7
(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  ,11.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר
אבוקרט ,מרח' התאנה  ,52צלפון ,טל'  ,050-4307714למפרק
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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,14.3.2017בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' "Les Miroirs", 18
 ,avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, Franceלשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.3.2017
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.

שיר דיין ,עו"ד ,מפרקת

אופיר אבוקרט ,מפרק

אי.פי.די.סי בע"מ
(ח"פ )51-235703-9

נטלי משען  -זכאי  -חברת עורכי דין
(ח"פ )51-453442-9

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -הפקודה) ,כי אסיפת
נושים של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,10.4.2017בשעה ,10.00
ברח' אבא הלל  ,3קומה  ,17רמת גן.

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 ,30.3.2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרופ'
רואי אהרון ,מרח' סיני  ,1/11באר שבע ,למפרק החברה.
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על סדר היום :החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של
החברה בהתאם להוראות סעיף  )2(319לפקודה; הצגת דוח על
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מצב עסקיה של החברה בהתאם להוראות סעיף (323ג) לפקודה
ומינוי מפרק עסקי החברה בהתאם להוראת סעיף (325א) לפקודה.
עמית שטילמן ,עו"ד
באת כוח החברה

			

"רמות חפר" מוסד חינוכי של השומר הצעיר
(ע"ר )58-004811-4

אסיסטנס (ישראל) ה.ה .בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-218896-2

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

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  ,10.4.2017בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' אבא הלל  ,3רמת גן.
על סדר היום :החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של
החברה בהתאם להוראות סעיף  )2(319לפקודה; הצגת דוח על
מצב עסקיה של החברה בהתאם להוראות סעיף (323ג) לפקודה
ומינוי מפרק עסקי החברה בהתאם להוראת סעיף (325א) לפקודה.
עמית שטילמן ,עו"ד
באת כוח החברה

			

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (46א) לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,8.1.2017התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד סיגל כהן ,מרח' תובל  ,11רמת גן,
למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה 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.
סיגל כהן ,עו"ד ,מפרקת

עמותת קרן ד"ר פריץ מאי-ישראל

מ.א .מובילים אנרגיות מתחדשות

(ע"ר )58-045396-7

(ש"מ )55-026627-4

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר שינויים בשותפות

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (46א) לחוק העמותות ,השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותף המוגבל
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל ,הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ,ח"פ  ,51-175151-3העביר ביום
שהתכנסה ביום  ,10.1.2017התקבלה החלטה לפרק את העמותה  0.467% ,1.1.2017מסך הזכויות במ.א .מובילים אנרגיות
מרצון ולמנות את עו"ד יאיר פייגלין ,מרח' רבי עקיבא  ,1ירשולים מתחדשות ,ש"מ  ,55-026627-4אשר כוללות השקעה בהון
השותפות בסך של  467,000שקלים חדשים ,לידי אקסלנס
 ,9458201טל'  ,02-5371777למפרק העמותה.
נשואה גמל בע"מ ,ח"פ  ,51-302648-4מרח' דרך השלום ,53
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
גבעתיים .5345433
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה
גל ששון ,עו"ד
זו ,למען המפרק הנ"ל.
באת כוח החברה
			
יאיר פייגלין ,עו"ד ,מפרק
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