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תיקון סעיף 42

בסעיף 42)ב()2( לתקנון הכנסת, במקום הסיפה החל במילה   .1
"התנהגות" יבוא "כהפרה חמורה התנהגות בניגוד להוראות 
חבר  שאינו  מי  דברים  נשא  שבו  בדיון   - וכן  41)ה(,  סעיף 
הכנסת, שר או סגן שר כאמור בסעיף 22 - גם בניגוד לשאר 

הוראות סעיף 41".

א' באב התשע"ז )24 ביולי 2017(
יולי יואל אדלשטיין )חמ 3-468-ה1(  
    יושב ראש הכנסת

תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 146 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון 
התשע"ז  באב  א'  ביום  בישיבתה  אישרה  שהכנסת   הכנסת, 

)24 ביולי 2017(:

תיקון סעיף 129

בסעיף 129)ב( לתקנון הכנסת, במקום "לא יעלה על תשעה"   .1
יבוא "לא יעלה על 11".

א' באב התשע"ז )24 ביולי 2017(
)חמ 3-468-ה1(   יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת  

י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ז, עמ' 5612.  1

הודעה על הענקת תעודות הוקרה לעובדי ציבור
לפי חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992

טוהר  לעידוד  לתקנות  6)ג(  תקנה  לפי  הסמכות  בתוקף 
כי  בזה  מודיעים  התשנ"ד-11994,  הציבור,  בשירות  המידות 
בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק לעידוד טוהר המידות בשירות 
הציבור, התשנ"ב-21992, ולאחר שקילת חוות דעתה של שרת 
המשפטים, ההמלצות וחומר הרקע שצורף אליה, החליט נשיא 
המדינה להעניק לשנת 2016 תעודות הוקרה על תרומה לטוהר 

המידות במוסדות הציבור בישראל לעובדי הציבור האלה:

אפרים ארליך  

שלומית בוסקילה.  

ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(
)חמ 3-5190(         הראל טובי

המנהל הכללי של בית הנשיא  
ק"ת התשנ"ד, עמ' 1008.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 134.  2

הודעה להעלאת מחירי עמילן וגלוקוזה
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996

מחירי  על  פיקוח  לחוק  15)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996 )להלן החוק(, אני מתיר את 
העלאת מחירי עמילן וגלוקוזה מתוצרת חברת גלעם בע"מ, מעל 
 ,2)2016 במאי   23( התשע"ו  באייר  ט"ו  ביום  שנקבעו  המחירים 

בשיעור שאינו עולה על 12.31%.

תחילתו של היתר זה ביום י"ג באייר התשע"ז )9 במאי 2017(.

י"ג באייר התשע"ז )9 במאי 2017(
)חמ 3-2722-ה1(        דוד שטיינמץ

המפקח על המחירים  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

הצו לא פורסם ברשומות והוא נמסר באופן אישי לפי סעיף   2

23)ב( לחוק.

תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 146 לתקנון הכנסת, מתפרסם בזה תיקון לתקנון 
התשע"ז  באב  א'  ביום  בישיבתה  אישרה  שהכנסת   הכנסת, 

)24 ביולי 2017(:

תיקון סעיף 1

בסעיף 1 לתקנון הכנסת -  .1

)1( אחרי ההגדרה "חוק משכן הכנסת" יבוא:

  "חוק הקאדים" - חוק הקאדים, התשכ"א-21961;";

)2( אחרי ההגדרה "מושב" יבוא:

  ""מפלגה" - כהגדרתה בחוק המפלגות, התשנ"ב-31992;".

תיקון סעיף 62

בסעיף 62 לתקנון הכנסת -  .2

)1( בסעיף קטן )א(, במקום פסקה )2( יבוא:

לחוק   4 סעיף  שלפי  קאדים  לבחירת  ")2( הוועדה   
הקאדים;";

בסעיף קטן )ב()3(, בסופו יבוא "ואולם לעניין הוועדה   )2(
רק  מועמדותו  את  להציע  רשאי  קאדים,  לבחירת 
נציג  חבר  שבה  מהמפלגה  אחרת  במפלגה  שחבר  מי 

הממשלה או נציג הכנסת בוועדה;";

בסעיף קטן )ד()7(, אחרי פסקת משנה )ג( יבוא:  )3(

)ד( על אף האמור בפסקת משנה )א(, לא נבחרו לוועדה   
לבחירת קאדים שני חברי כנסת מוסלמים כאמור בסעיף 
4)א( לחוק הקאדים, יראו את המועמד המוסלמי שלא 
שנבחר  כמי  המרבי,  הקולות  מספר  את  וקיבל  נבחר 
מספר  את  שקיבל  מוסלמי  שאינו  הכנסת  חבר  במקום 

הקולות השני או השלישי בגודלו, לפי העניין;

)ה( על אף האמור בפסקת משנה )א(, נבחרו לוועדה   
לבחירת קאדים יותר מחבר כנסת אחד מאותה מפלגה 
בניגוד להוראות סעיף 4)א1( לחוק הקאדים, יראו כמי 
את  שקיבל  זו  ממפלגה  הכנסת  חבר  את  רק  שנבחר 
הנוסף  מפלגתו  חבר  ובמקום  המרבי,  הקולות  מספר 
שקיבל  אחרת  ממפלגה  מועמד  יבוא  כאמור  שנבחר 

את מספר הקולות הבא בגודלו;".

תקנון  בתיקון  כנוסחו  הכנסת,  לתקנון   62 סעיף  הוראות   .3
זה, יחולו על בחירת חברים לוועדה לבחירת קאדים החל 

בכהונתה של הכנסת ה–21.

א' באב התשע"ז )24 ביולי 2017(
)חמ 3-468-ה1(   יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת  

י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ז, עמ' 5612.  1

ס"ח התשכ"א, עמ' 118.  2

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  3

תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 146 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון 
הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום א' באב התשע"ז )24 

ביולי 2017(:
 

י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ז, עמ' 5612.  1



8373 ילקוט הפרסומים 7562, ט"ו באב התשע"ז, 7.8.2017 

חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 
חפ/ 229/ י/ 5 כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 
חפ/ מק/ 948/ ב כפיפות 
חפ/ 1400/ שש כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: לבונה 7.

מערבית  כבירים  ורח'  רענן  לרח'  בהמשך  נמצאת  התכנית 
לשכונת אל כבביר, הר הכרמל ברח' לבונה 7.

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 10756 חלקי חלקות: 112, 113.

גוש: 12135 חלקות במלואן: 25, 31.
גוש: 12135 חלקי חלקות: 30.

גוש: 10755 חלקות במלואן: 111.
גוש: 10755 חלקי חלקות: 119.

מטרת התכנית:
תוספת 2 בניינים מגורים חדשים הכוללים 64 יח"ד תוך הגדלת 
זכויות הבנייה וגובה הבנייה המותר, שינוי קווי בניין וקביעת 

הוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
א. תוספת זכויות בנייה.
ב. תוספת של 64 יח"ד.

ג. תוספת קומות.
ד. שינוי קווי בניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4662 עמוד  התשעז,   ,7474 הפרסומים  ובילקוט   17/03/2017

בתאריך 27/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, 
ביאליק 3 חיפה טלפון:04-8356807, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':302-0358861

שם התכנית: תוספת יחידות דיור ברחוב ארזי הלבנון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

302-0358861, גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חד/ במ/ 793/ א שינוי 
חד/ מק/ 450/ ח שינוי 
חד/ מק/ 793/ ד שינוי 

חד/ 2020 כפיפות 
חד/ מק/ 450/ ו כפיפות 

חד/ 450/ ה כפיפות 

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא בהיצף
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

היטלי  לחוק  32לג)א()1(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיע  אני 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן- החוק(, כי בתוקף 
סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק, החלטתי ביום ג' בתמוז התשע"ז 
סינרג'י  חברת  תלונת  בעניין  בחקירה  לפתוח   )2017 ביוני   27(
נמוך  למתח  נחושת  כבלי  של  בהיצף  יבוא  על  בע"מ  כבלים 

מטורקיה )להלן - התלונה(.

המכס  בפרט  המסווגים  טובין  הוא  החקירה  נושא 
על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  צו  לפי   85.44.4990

הטובין, התשע"ב-22012.

מעוניין  צד  רשאי  לחוק  ו–27)א(  26)ד(  לסעיפים  בהתאם 
כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לפנות אלי, בתוך 7 ימים מיום פרסום 
וכן  ומהחלטתי,  מהתלונה  העתק  לקבל  בבקשה  זו,  הודעה 
מיום  ימים   30 בתוך  לתלונה,  בכתב  תגובתו  לידי את  להגיש 

שהומצאו לו העתקים כאמור.

כהגדרתו  מיודע,  צד  רשאי  לחוק,  30)ג(  לסעיף  בהתאם 
אשר  מידע  למעט  החקירה,  בחומר  לעיין  לחוק,  28)ג(  בסעיף 

ייקבע לפי סעיף 32ב לחוק כי הוא חסוי.

פתיחה  על  ומההחלטה  מהתלונה  גלוי  עותק  לקבלת 
בחקירה, להגשת תגובה או לכל בירור אחר, ניתן לפנות לחתום 
מטה לפי המען: משרד הכלכלה והתעשייה, רח' בנק ישראל 5, 

ירושלים 91036, טל' 02-6662621/2, פקס' 02-6662939.

ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(
)חמ 3-383-ה5(      דני טל

הממונה על היטלי סחר   
מנהל מינהל יבוא  

ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662.  1

ק"ת שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41.  2

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0183319

שם התכנית: חפ/948/ה - תכנית בינוי ברח' לבונה 7
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

304-0183319, גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חפ/ 317 שינוי 
חפ/ 948/ א שינוי 

חפ/ מק/ 1400/ גב כפיפות 
חפ/ 1400/ יב כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 כפיפות 
מק/ חפ/ 948/ ב/ 1 כפיפות 



ילקוט הפרסומים 7562, ט"ו באב התשע"ז, 7.8.2017  8374

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ל"שטחים פתוחים ומבנים  א.  
קהילתי/ למרכז  ל"חניון"  מהשטח  וחלק  ציבור"  ומוסדות 

מתנ"ס.
קביעת הוראות בנייה ופיתוח השטח. ב.  

5 מ'  קביעת קווי בנין, קווי בניין קידמי - 22 מ', אחורי-  ג.  
וקווי בניין צידיים - 5 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1227 עמוד  התשעז,   ,7414 הפרסומים  ובילקוט   06/01/2017

בתאריך 04/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון:04-8715291, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה-כרכור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':308-0406462

שם התכנית: מסחר ומשרדים ברחוב הנדיב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס 

חנה-כרכור מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
308-0406462, גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 5

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ש/ 1106/ א שינוי 

ש/ 1 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: הנדיב 72.

ממזרח לרח' הנדיב ומצפון לדרך הבנים.
X: 198061 קואורדינטה
Y: 709188 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 10102 חלקות במלואן: 201.
גוש: 10102 חלקי חלקות: 185, 186, 187, 198, 199, 200, 208.

מטרת התכנית:
הקמת פרויקט הכולל מסחר ומשרדים ברח' הנדיב.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. קביעת זכויות והוראות בנייה.

2. קביעת הסדרי חניה פריקה וטעינה.
3. קביעת זכות מעבר.
4. הריסת מבנה קיים.

5. בנייה בקיר משותף בחלקות 198 ו- 199.
6. תוספת מעבר מקורה בחלק הצפוני של חלקה 199.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חדרה רחוב: ארזי הלבנון .

גושים וחלקות:
גוש: 10573, מוסדר, חלקי חלקות: 150.

מגרשים:
79 - 80 בהתאם לתכנית חד/ מק/ 793/ ד

מטרת התכנית:
תוספת יחידת דיור לכל מגרש, הגדלת שטחי הבנייה המותרים 

ושינוי קווי בנין.

עיקרי הוראות התכנית:
 3 בכל מגרש. סה"כ  ל-2 המאושרות  דיור  יחידת  תוספת  א(  

יחידות דיור בכל מגרש, וסה"כ 6 יח"ד בתחום התוכנית
תוספת 160 מ"ר מעל לקרקע ו-80 מ"ר מתחת לקרקע שטח  ב(  
 720 תוספת   סה"כ  מגרש.  בכל  המאושרים  ל-320  עיקרי 

מ"ר שטח עיקרי.
שינוי קוי בנין לפי המפורט: ג(  

קו בנין אחורי מ-6 מ' ל-5 מ'.   
קו בנין צידי מ-4 מ' ל-3 מ'.   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2773 עמוד  התשעז,   ,7435 הפרסומים  ובילקוט   13/01/2017

בתאריך 31/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חדרה, 
הלל יפה 9 חדרה 38100 טלפון:04-6303113, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0380444

 שם התכנית: מרכז קהילתי ברחוב הגליל 
בקריית ביאליק

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

352-0380444, גרסת התכנית: הוראות - 28 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ 146/ ב שינוי 
ק/ 130 שינוי 
ק/ 290 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית ביאליק רחוב: הגליל .

בקריית   20 הגליל  לבין   18 הגליל  ברחוב  תא שטח  על  מדובר 
ביאליק דרום.

גושים וחלקות:
גוש: 11589, מוסדר, חלקות במלואן: 188.

מטרת התכנית:
הקמת מרכז קהילתי/מתנ"ס לרווחת התושבים.
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ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
 37000 חנה-כרכור  פרדס   20 הבנים  דרך  חנה-כרכור,  פרדס 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:077-9779903, 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומית קריות

הודעה בדבר אישור בקשה מס': שלביות/ק/ 425
ביחס לתכנית מס' ק/ 425

שם התכנית: שכונת מגורים אפק - קרית ביאליק
התכנון  לחוק  )ג/1()4(   145 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור בקשה מס' שלביות/ק/425 
מס'  בתכנית  נקבעו  אשר  בדרישות  לעמוד  מבלי  היתר   למתן 

ק/ 425.

הבקשה מתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ק/ 293/ ב/ במ

שינוי ק/ 177
שינוי ק/ 130
שינוי ק/ 316

שינוי ק/ 172/ א
שינוי ק/ 203
שינוי ק/ 340

שינוי ג/ 4901
שינוי ק/ 371/ ב

כפיפות ג/ ד/ 991/ ג
כפיפות ק/ 313/ א

כפיפות ק/ 313
כפיפות ג/ 7672
כפיפות ג/ 8396
כפיפות ג/ 4270

כפיפות תמא/ 35
כפיפות תממ/ 6

כפיפות תמא/ 34/ ב/ 3
כפיפות תמא/ 34/ ב/ 4

אישור עפ"י תמ"א תמא/ 3 

השטחים הכלולים בבקשה/בתכנית ומקומם
ישוב: קרית ביאליק

גושים וחלקות הכלולים בבקשה:
גוש 10419 חלקות במלואן: 8
גוש 10419 חלקי חלקות: 16

גוש 10422 חלקות במלואן:60
גוש 10422 חלקי חלקות: 113

גוש 10431 חלקי חלקות: 215, 323, 334
גוש 10432 חלקי חלקות: 39, 59, 64

גוש 10433 חלקות במלואן: 2, 9, 14, 16, 18 
גוש 10433 חלקי חלקות:8, 11
גוש 10441 חלקי חלקות: 3, 6

גוש 10442 חלקות במלואן: 3, 12, 21
גוש 10445 חלקות במלואן: 2, 257
גוש 10445 חלקי חלקות: 235, 256

גוש 10446 חלקי חלקות: 105, 106, 112, 113, 118
גוש 10160 חלקות במלואן: 6 - 12

גוש 18076 חלקי חלקות: 3

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
 37000 חנה-כרכור  פרדס   20 הבנים  דרך  חנה-כרכור,  פרדס 

טלפון:077-9779903

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה-כרכור

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
308-0368753

שם התכנית: שינוי ייעודי קרקע מאזור מלכה 
ותעשיה זעירה לאזור מגורים א' - כרכור

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 308-0368753, 

גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 18 שינוי 
ש/ 170 שינוי 
ש/ 17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב:.

גושים וחלקות:
גוש: 10075, מוסדר, חלקות במלואן: 67, 71.

X: 199940 קואורדינטה
Y: 708640 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי יעודי קרקע מאזור מלכה ותעשייה זעירה לאזור מגורים א'

עיקרי הוראות התכנית: 
לאזור  זעירה  ותעשייה  מלכה  מאזור  קרקע  יעודי  שינוי    .1

מגורים א'.
קביעת קווי בנייה.   .2

קביעת הוראות בינוי.   .3
קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב וברגל.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4663 עמוד  התשעז,   ,7474 הפרסומים  ובילקוט   17/03/2017

בתאריך 27/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז  ולבנייה 
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X: 210190 קואורדינטה
Y: 571984 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100752 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100753 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100754 חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
ומלאכה  קלה  תעשייה  אזור  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 
בכסיפה אשר יכלול, בין היתר: מתקנים הנדסיים, גן-אירועים, 

קרקע חקלאית, מוסדות ומבני ציבור, שצ"פים ודרכים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תאי שטח לתעשיה קלה ומלאכה, מתקנים הנדסיים  א.  
וחניה, גן אירועים, מבנים ומוסדות ציבור, שצ"פים, דרכים 

וקרקע חקלאית.
קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד. ב.  

קביעת הנחיות כלליות לתשתיות והנחיות לאיכות הסביבה. ג.  
קביעת הנחיות מגבלות וזכויות בנייה. ד.  

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה.  

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

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
602-0426379

שם התכנית: מגרש 307 ערמון 11 שחמון רובע 4 אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת 
התכנית:  גרסת   ,602-0426379 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 12 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
2/ במ/ 151 שינוי 
2/ מק/ 306 שינוי 
209 /03 /2 כפיפות 

בבקשה  דנה  חיפה  המחוזית  הוועדה  של  א'  משנה  ועדת 
בישיבה מס' 2017015 מיום 19.7.17 והחליטה לאשר את הבקשה.

להלן נוסח החלטת הועדה:
"החלטה:

פורסמה  145ג)1  סעיף(  לפי  בשלביות  לשינוי  הבקשה    -
בעיתונות ביום 2.6.17 וביום 23.6.17 ע"פ החלטת הוועדה 

המחוזית ביום 06.03.2017.
לבקשה לא הוגשו התנגדויות.   -

את  לאשר  מניעה  אין  כי  וציינה  בבקשה  דנה  הוועדה    -
המשך הוצאת היתרי הבנייה בשכונה, ללא הקמת תחנת 
השאיבה לביוב בתא שטח 801, זאת מהנימוק כי בנייתה 
התכנון  בשלב  שנעשה  במפלסים  השינוי  בשל  מתייתרת 

המפורט טרם ביצוע העבודות בשטח. 
עוד מציינת הוועדה כי השינוי אושר ע"י משרד הבריאות   

לאחר שהוצגה לו תכנית ביוב עדכנית.
את השינוי  לאשר  הוועדה  מחליטה  לעיל  לאור המפורט    -

בשלביות ע"פ סעיף( 145ג )1 .
החלטת הועדה תפורסם ברשומות".   -

במשרדי  התכנית  בתיק  נמצאות  וההחלטה  האמורה  הבקשה 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' פל ים 15, 
חיפה 33.95, טלפון 04-8633455 וכן במשרדי הוועדה המקומית 
 26114 מוצקין  קרית   ,4 העברי  הגדוד  קריות,  ולבנייה  לתכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   .04-8715291 טלפון: 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
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ליאת פלד  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: נגב מזרחי, גלילית

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0280974

שם התכנית: אזור תעשיה קלה ומלאכה צפונית לכסיפה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0280974 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

התכנית: הוראות - 41 תשריט - 24
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

9 /248 /02 /7 שינוי 
13 /248 /02 /11 שינוי 

תמא/ 23 כפיפות 
תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
התכנית נמצאת בשטח הסמוך לכסיפה, ממזרח לעיר הקיימת 

וממערב לכביש 80 ותוואי הדרך המוצע לרכבת ב"ש ערד.
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
206 /102 /02 /5 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע רחוב: חבצלת הנגב 102.

תא שטח )מגרש( 158, שכ' נווה נוי , באר שבע.

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 38047 חלקי חלקות: 5.
גוש: 38054 חלקי חלקות: 1.

X: 179591 קואורדינטה
Y: 570796 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוכנית זו מטפלת במגרש חד-משפחתי , הנמצא ברח' הלילך 9 

בשכ' נווה נוי, באר שבע.
זכויות בנייה בקומת  התוכנית המוצעת באה לאפשר הגדלת 
שינוי  הבניין,  בקווי  שינויים  א',  וקומה  קרקע  בקומת   , מרתף 

גובה המבנה.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה מסה"כ- 350 מ"ר ל–469 מ"ר כמפורט    .1

להלן:
שטחים עיקריים-מ-250מ"ר ל-327"ר   - 

שטחי שירות מתחת למפלס הכניסה הקובעת-מ-50    - 
מ"ר ל-75מ"ר.

שטחי שירות מעל מפלס הכניסה הקובעת מ-50 מ"ר    - 
ל- 67 מ"ר )30 מ"ר לחניה מקורה, 12 מ"ר לממ"ד, 17 
הבנוי  למחסן  מ"ר   8 הארכיטקטוניות,  בליטות  מ"ר 

כחלק מהבית.(.
שינוי קווי בניין עבור גגון, בליטות ארכיטקטוניות ובריכת    .2

שחייה.
שינוי בגובה המבנה.   .3

הגדלת תכסית קרקע מרבית מ-45% ל-55%.   .4
שינוי הוראות בדבר עיצוב או בינוי.   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10260 עמוד  התשעו,   ,7351 הפרסומים  ובילקוט   29/09/2016

בתאריך 26/09/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
שבע, בגין מנחם 2 באר שבע טלפון:08-6463807, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: מצפה רמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
613-0347112

שם התכנית: בית מלון , רח' נחל מישר, מצפה רמון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 613-0347112 

גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב: משעול ערמון 11.

X: 193700 קואורדינטה
Y: 384650 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 40082 חלקות במלואן: 28.
גוש: 40082 חלקי חלקות: 109, 118.

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה, הסבת שטחי שירות לשטח עיקרי, שינוי 
גובה, תכסית, קווי בנין, הגדרת קווי בנין לבריכה ושינוי מפלס 

ה-+-0.00 עפ"י היתר בנייה למפלס לפי מדידה המעודכנת.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי זכויות בנייה: שטח עיקרי מאושר - 200 מ"ר, מוצע -    )1
333 מ"ר שטח שירות מאושר - 30 מ"ר למקלט ומחסן ו-30 

מ"ר לחניה מקורה, מוצע - 20 מ"ר למקלט ולמחסן.
שינוי תכסית: מאושר - 150מ"ר, מוצע - 215 מ"ר.   )2

רעפים  וגג  מ'   7.0 עד  גג שטוח   - מאושר  גג:  גובה  שינוי    )3
משופע עד 7.50 מ', מוצע - גג עד גובה מרבי 8.0 מ'.

 84.89+  - מוצע   ,85.70+  - מאושר   :0.00-+ מפלס  שינוי    )4
)אושר בהיתר מס' 8809, מוצע לפי מדידה המעודכנת(.

שינוי קווי בנין: קו בנין קדמי מאושר - 5.0 מ', מוצע - 4.60    )5
מ' למצללה,

קו בנין צידי-ימני מאושר ומוצע - 4.0 מ',   
מ'   2.30  - מוצע  מ',   4.0  - מאושר  צידי-שמאלי  בנין  קו   

למבנה ולמצללה,
קו בנין אחורי מאושר ומוצע - 5.0 מ'.  

קווי בנין כמצוין בתשריט ונספח בינוי המחייב בעניין.  
קביעת קו בניין לבריכת שחייה 1.0 מ' לגבולות המגרש.   )6

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

חטיבת הנגב 1 אילת טלפון:08-6367114

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
605-0332627

 שם התכנית: מגורים במגרש 158, רח' הלילך 9, 
שכ' נווה נוי, באר שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 605-0332627 

גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 7
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100491 חלקות במלואן: 21.
גוש: 100491 חלקי חלקות: 47.

X: 176395 קואורדינטה
Y: 588329 קואורדינטה

מגרשים:
50 - 50 בהתאם לתכנית 377/03/17

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה, מס' יחידות דיור ושינוי קווי הבניין.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש.    -

ל–100% שמתוכם 735 מ"ר שטח עיקרי ו–148 מ"ר שטח שירות.   
שינוי קווי בנין.   -

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   -
קביעת התכליות והשימושים.   -

קביעת 3 יח"ד במגרש.   -
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.   -

תוספת 1 קומות.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3513 עמוד  התשעז,   ,7448 הפרסומים  ובילקוט   28/04/2017

בתאריך 13/02/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0263004

שם התכנית: מגרש 59 שכונה 29, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0263004 

גרסת התכנית: הוראות - 5 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
402 /02 /17 שינוי 
196 /03 /7 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 
17/ מק/ 2155 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 59, שכונה 29

גושים וחלקות:
גוש: 100593, מוסדר, חלקות במלואן: 61.

גוש: 100593, מוסדר, חלקי חלקות: 86.
X: 177915 קואורדינטה
Y: 588370 קואורדינטה

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
2 /114 /03 /27 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מצפה רמון רחוב: נחל מישר .

גושים וחלקות:
גוש: 39592, מוסדר, חלקי חלקות: 14, 15, 16, 60, 73, 74, 81.

X: 180804 קואורדינטה
Y: 501850 קואורדינטה

מגרשים:
 1A - 1A2/114/03/27בהתאם לתכנית תשריט חלוקה ל

מטרת התכנית:
תכנון אזור מולנאי ברחוב נחל מישר8 מגרש 1A, מצפה רמון.

עיקרי הוראות התכנית: 
א - שינוי ייעוד ממגורים ג' למולנאות.

ב - קביעת שטחי הבנייה למטרות עיקריות ושטחי שירות.
ג - קביעת התכליות והשימושים המותרים. 

ד - קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה -קביעת הנחיות לבנוי ועיצוב אדרכלי.

ו - קביעת שלבי ביצוע התוכנית.
ז - קביעת מס' קומות ל- 4 קומות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4681 עמוד  התשעז,   ,7474 הפרסומים  ובילקוט   20/04/2017

בתאריך 27/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טל' 08-6263795. 
וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מצפה רמון, שד בן 
גוריון 8 מצפה רמון 80600 טל' 08-6586493, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0181958

שם התכנית: מגרש 50 שכונה 32 רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0181958 

גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

17/ מק/ 2155 שינוי 
377 /03 /17 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 
402 /02 /17 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 50, שכונה 32
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100011 חלקי חלקות: 6, 16.
גוש: 100218 חלקי חלקות: 23, 28, 30.

גוש: 100864 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,33 ,32 ,31 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14

.40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34
גוש: 100864 חלקי חלקות: 29, 30.

גוש: 100865 חלקות במלואן: 7, 8, 9, 10.
גוש: 100865 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 6.

גוש: 100871 חלקות במלואן: 8, 9, 13, 14.
גוש: 100871 חלקי חלקות: 7, 10, 11.

גוש: 100876 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400611 חלקי חלקות: 1.
גוש: 999999 חלקי חלקות: 9999.

מטרת התכנית:
ביעודי  ולשינויים  הקיבוץ  להרחבת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

קרקע בתחומו, כמפורט להלן:
הגדלת מס' יחידות הדיור עד 350 יח"ד, ע"י תוספת שטחים  א.  
לגבולותיו  מעבר  הקיבוץ  מהרחבת  כתוצאה  למגורים 
המאושרים במזרחו, ושינויים ביעודי קרקע בתוך הקיבוץ 

)שטח פרטי פתוח, אזור תעשיה( ליעוד של מגורים. 
הגדלת מגרש למתקנים הנדסיים. ב. 

קדם  מכינה  עבור  וחינוך  ציבור  למבני  מגרשים  הקצאת  ג. 
צבאית, גני ילדים, מקווה ובית כנסת, על ידי הקטנת אזור 
ואזור  פתוח  פרטי  ועל חשבון שטח  ספורט במרכז הישוב 

מגורים בצפון הישוב. 
הגדלת מגרש לאזור משולב מבני ציבור ומסחר על חשבון  ד. 

מגרש לתעשיה ושטח למבני משק.
הקצאת מגרש לתעשיה במזרח הישוב במקום שטחי התעשיה  ה. 

במרכז הישוב שהומרו למגורים ולמבני ציבור ומסחר.
הגדלת השטח לאירוח כפרי )תיירות( עקב הזזת כביש הגובל  ו. 

בחלקו הדרומי- על חשבון חלק מאזור הספורט הדרומי.
הגדרה חדשה למגרש החניון ליד המרכז הוותיק של הקיבוץ. ז. 

שינוי נתיבו של הכביש המפריד בין אזור הספורט הצפוני  ח. 
לאזור המגורים.

הצמוד  במגרש  משקי  לאזור  משפ"פ  קרקע  ייעוד  שינוי  ט. 
לתחנת התדלוק בדרום.

יצירת אזור ספורט )אתגרי( עבור הפיינטבול ואורוות הסוסים  י. 
לרכיבה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח שלא חלה עליו תכנית מקומית, מאזורי  א.  
מאזור  פתוח,  פרטי  משטח  ציבור,  לבניני  משטח  מגורים, 
ציבורי  משטח  ספורט,  מאזור  משק,  לבניני  מאזור  תעשיה, 
פתוח, מדרך מאושרת, מאזור תיירות, נופש וארועים, מחניה 
ומקרקע חקלאית- למגורים, לתעשייה, למתקנים הנדסיים, 
למבני משק, למבנים ומוסדות ציבור, לאירוח כפרי, לשטח 
לדרך  ונופש,  לספורט  פתוח,  פרטי  לשטח  פתוח,  ציבורי 

מוצעת, לחניון ולמסחר ומבנים ומוסדות ציבור. 
קביעת שטחי הבנייה המרביים בייעודי הקרקע המיועדים  ב.  

לבנייה. 
קביעת התכליות והשימושים במגרשים. ג.  

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ד.  

מגרשים:
59 - 59 בהתאם לתכנית 196/03/7

מטרת התכנית:
תוספת מס' יחידות דיור , הגדלת זכויות בנייה למגורים, שינוי 

קוו בניין במגרש מס' 59 שכונה 29 רהט.

עיקרי הוראות התכנית: 
 59 קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש מס'   .1
ע"י שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב' מ–50% ל–132.8% 
שמתוכם 914 מ"ר למגורים המהווים שטחים עיקרים ו–414 

מ"ר המהווים שטחי שירות.
שינוי ייעוד מאיזור מגורים א' למגורים ב'.  .2

תוספת יח"ד מ 2 ל 4 יח"ד במגרש.  .3
תוספת קומה שלישית במגרש.  .4

קביעת התכליות ,השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.  .5
קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.  .6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8983 עמוד  התשעו,   ,7309 הפרסומים  ובילקוט   10/10/2016

בתאריך 27/07/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: בני שמעון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
625-0183616

שם התכנית: הרחבת קיבוץ כרמים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,625-0183616 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שמעון 

התכנית: הוראות - 56 תשריט - 42
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
2 /286 /02 /7 שינוי  

286 /02 /7 שינוי  
56 /305 /02 /7 שינוי  

תממ/ 4/ 14/ 23 אישור ע"פ תמ"מ 
תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 34/ ב/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמים. 

כ-4 ק"מ צפונית לצומת שוקת.
X: 192272 קואורדינטה
Y: 582261 קואורדינטה
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קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה לכל תא שטח.  ג.  
הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי. ד.  

קביעת הוראות בדבר תשתיות מים, חשמל, ביוב וניקוז. ה.  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ו.  

קביעת הוראות לפיתוח והנחיות נופיות למתחמי מגורים  ז.  
מתאריים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9054 עמוד  התשעו,   ,7320 הפרסומים  ובילקוט   18/08/2016

בתאריך 15/08/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
בני  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
שמעון, בית קמה בית קמה 85300 טלפון:08-6257920, וכל המעוניין 
פתוחים  האמורים  ובשעות שהמשרדים  בימים  בה  לעיין  רשאי 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':30/ 03/ 324
שם התכנית: אתר לטיפול בפסולת אורגנית 
)קומפוסטציה( ופסולת יבשה - ערבה תיכונה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  תכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ערבה 

תיכונה מופקדת תכנית מפורטת מס': 30/ 03/ 324 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
285 /02 /30 שינוי 
תמא/ 16/ 4 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תממ/ 4/ 14/ א כפיפות 

30/ ני/ 100 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תיאור המקום: האתר המוצע ממוקם מדרום מזרח למרכז ספיר 

ומערבית לכביש 90.
X: 219500 קואורדינטה
Y: 500750 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 39044, מוסדר, חלקי חלקות: 2, 15.

מטרת התכנית:
פסולות  של  מבוקרת  בטכנולוגיה  קומפוסטציה  אתר  הקמת 

אורגניות ואתר להטמנת פסולת יבשה.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי משטח "ללא ייעוד בתכנית מקומית" ליעוד ''פסולת''. 

- קביעת התכליות והשימושים המותרים. 
- קביעת זכויות ומגבלות בנייה. 

- קביעת הנחיות סביבתיות. 
- קביעת מועדי ביצוע. 

- קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב.
- קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.

קביעת קווי בנין במגרשים. ה.  
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכליים.  ו.  

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

שמעון, בית קמה בית קמה 85300 טלפון:08-6257920

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: בני שמעון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
625-0362343

שם התכנית: הרחבת מושב תאשור
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 625-0362343 

גרסת התכנית: הוראות - 31 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

56 /305 /02 /7 שינוי 
14 /305 /02 /7 כפיפות 

141 /03 /7 כפיפות 
1 /141 /03 /7 כפיפות 
7/ מק/ 2036 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תאשור
מושב תאשור

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 100910.
גוש: 3/100236 חלקי חלקות: 2, 6.

גוש: 100390 חלקי חלקות: 3.
גוש: 100237 חלקי חלקות: 9999.

X: 166000 קואורדינטה
Y: 586800 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מושב תאשור

עיקרי הוראות התכנית: 
דרכים  שצ"פ,  א',  למגורים  חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  

ושטח מתארי למגורים.
שינוי ייעוד ממגורים א' עפ"י תכנית 14/305/03/7, ליעוד  ב.  

פארק/ גן ציבורי ע"י ביטול של 36 מגרשים )יח"ד(
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גוש: 100687 חלקי חלקות: 24.
גוש: 100688 חלקי חלקות: 10, 13, 14, 17, 18.

X: 173400 קואורדינטה
Y: 550400 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ליצירת  מפורטת  תכנית  של  הוראות  הכוללת  מתאר  תכנית 
והציבור  הקהילה  המגורים,  אזורי  להסדרת  תכנונית  מסגרת 
המורשת  ושימור  מגורים  שטחי  הוספת  רביבים,  קיבוץ  של 

התרבותית של הקיבוץ.

עיקרי הוראות התכנית:
שינויים בייעודי הקרקע.   .1

קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי    .2
בינוי,  הנחיות  הבנייה,  ואחוזי  שטחי  הקומות,  מס'  בנין, 
עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח 

תשתיות.
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה בייעודי הקרקע כמפורט    .3

בתכנית.
יחידות  מס'  וקביעת  למתחמים  המגורים  שטח  חלוקת    .4

מגורים בכל מתחם.
קביעת מתחמים, מבנים ועצים לשימור.   .5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2678 עמוד  התשעז,   ,7433 הפרסומים  ובילקוט   27/01/2017

בתאריך 26/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,08-6564129 טל'  נגב,  רמת 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
 651-0179499

שם התכנית: אתר קומפוסטציה-קיבוץ עין השלושה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   651-0179499 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מערבי 

התכנית: הוראות - 51 תשריט - 34
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

488 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עין השלשה

שטחים חקלאיים צפון-מזרחית לקיבוץ עין השלושה
X: 144275 קואורדינטה
Y: 584658 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 1/100320, מסודר, חלקי חלקות: 3, 8, 9, 22.

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

ערבה תיכונה, ספיר 86825

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רמת נגב

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
620-0166512

שם התכנית: קיבוץ רביבים- הסדרה והרחבה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

620-0166512, גרסת התכנית: הוראות - 31 תשריט - 25
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
101 /02 /10 שינוי 

20/ מק/ 3007 שינוי 
משד/ 8 שינוי 

106 /03 /20 שינוי 
תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 4/ 14 כפיפות 

5 /106 /03 /20 כפיפות 
4 /106 /03 /20 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רביבים, קיבוץ רביבים.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100184 חלקות במלואן: 85.
גוש: 100184 חלקי חלקות: 66, 75, 88, 90, 125.

גוש: 100323 חלקי חלקות: 10.
גוש: 100685 חלקות במלואן: 14.

גוש: 100685 חלקי חלקות: 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16.
גוש: 100686 חלקות במלואן: 4.

גוש: 100686 חלקי חלקות: 5, 11, 13.
גוש: 100687 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
.53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35
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מגרשים:
35 - 35 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 311/ 1/ ב

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת המצב הקיים ע"י הגדלת זכויות 

בנייה למגורים תוך חלוקה למגרש 35 שכ" 2 ערערה בנגב..

עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת שטחי בנייה המרביים.

- קביעת מס' קומות.
- קביעת מס' יח"ד.

- איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
- שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.

- קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.
- קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי

- קביעת התכליות והשימושים.
- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

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

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0247759

שם התכנית: מגרש 96 שכ' 7 תל שבע
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0247759 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

התכנית: הוראות - 6 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

370 /03 /7 שינוי 
15 /172 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל שבע, מגרש 96 שכ' 7 תל שבע.

X: 186846 קואורדינטה
Y: 573889 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 999999, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9999.

מטרת התכנית:
הקומפוסטציה,  בהליך  הנקלטים  התוצרים  תכולת  הרחבת 

לפסולת אורגנית המפורדת במקור ממשקי הבית וגזם. 

עיקרי הוראות התכנית:
ל–"קרקע  קומפוסט"  לאתר  משולב  מ"שטח  ייעוד  שינוי  א.  

חקלאית ומתקנים הנדסיים".
קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב. ב.  

והנחיות  סביבתיים  מפגעים  למניעת  הוראות  קביעת  ג.  
לתפעול האתר.

קביעת שימושים מותרים, הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה. ד.  
קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ה.  

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

מערבי, טלפון:08-6834700

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0196048

שם התכנית: מגרש 35 שכ' 2 ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0196048 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

התכנית: הוראות - 8 תשריט - 4
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 
7/ 03/ 311/ 1/ ב שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב 35, מגרש 35 שכ' 2 ערערה בנגב

X: 203475 קואורדינטה
Y: 563375 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 5/100084 חלקי חלקות: 9999.

גוש: 10/100084 חלקות במלואן: 4.
גוש: 10/100084 חלקי חלקות: 3.
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מטרת התכנית:
הרחבת שטח הכפר "עלה נגב" מערבה.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. קביעת ייעוד קרקע ל "מבנים ומוסדות ציבור" ול "מתקן הנדסי"

ב. קביעת זכויות הוראות, הנחיות ומגבלות בנייה.
ג. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ד. שינוי קו בנין מדרך ארצית 241.

ה. שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1505 עמוד  התשעז,   ,7400 הפרסומים  ובילקוט   26/09/2016

בתאריך 13/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
וכל המעוניין רשאי לעיין בה  נגב מערבי, טלפון:08-6834700, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0398974

שם התכנית: מגרש מס' 25 שכונה 2 א', ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0398974 

גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /311 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב, שכונה 2 מגרש מס' 25, ערערה בנגב.

גושים וחלקות:
גוש: 100084, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 203761 קואורדינטה
Y: 563735 קואורדינטה

מגרשים:
25 - 25 בהתאם לתכנית 3/311/03/7

מטרת התכנית:
- הגדלת אחוזי בנייה לסה"כ 100%.

- תוספת יח"ד מ-1 ל-4.
- תוספת בניין מגורים שני במגרש.

- תוספת קומה שלישית.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה מ–40% )421.78 מ"ר( ל–100% מתוכם    -

764.46 מ"ר שטחים עיקריים.
הגדלת מס' יחידות הדיור ל-4 יח"ד.   -

קביעת השימושים המותרים והמגבלות.   -
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   -

קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.   -

מגרשים:
96 - 96 בהתאם לתכנית 370/03/7

מטרת התכנית:
במגרש  יח"ד  ותוספת  בנין  קווי  ,שינוי  בנייה  זכויות  הגדלת 

מגורים א' מס' 96 שכונה 7 בישוב תל שבע.

עיקרי הוראות התכנית:
א- קביעת מס' יח"ד ל- 4 יח"ד במגרש.

ב- קביעת התכליות והשימושים המותרים. 
ג - קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ד- קביעת גובה הבנייה עד 3 קומות.

ה- קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה.

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

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 651-0214411

שם התכנית: עלה נגב - הרחבת כפר שיקומי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 651-0214411 

גרסת התכנית: הוראות - 40 תשריט - 30
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4 /194 /03 /7 שינוי 
תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כפר עלה נגב - נחלת ערן

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 4/100213 חלקי חלקות: 1.
גוש: 1/100282 חלקי חלקות: 40.

גוש: 400176 חלקי חלקות: 1.
X: 161250 קואורדינטה
Y: 580535 קואורדינטה

מגרשים:
400 - 401 בהתאם לתכנית 7/ מק/ 2060
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אי.איי.טי תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-229409-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

זוהר חיים לוינגר, מרח' לילך 3, ראש העין, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.9.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זוהר חיים לוינגר, עו"ד, מפרק

קרן אריאל ישראל בע"מ )חל"צ( 
 )ח"פ 514939131(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   27/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
סטיבן רוברט אדרעי, מרח' שדרות רוטשילד 45, תל–אביב-יפו 

6578403, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 27/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

סטיבן רוברט אדרעי, מפרק 

ארי יסודות בע"מ 
 )ח"פ 514385509(

)בפירוק מרצון(

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

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

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9333 עמוד  התשעו,   ,7327 הפרסומים  ובילקוט   01/09/2016

בתאריך 24/08/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   ,4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6230966,  מזרחי,  נגב 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: תמר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
35 /139 /03 /10

שם התכנית:בית כנסת עין בוקק
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 10/ 03/ 139/ 35 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

6 /139 /03 /10 שינוי 
12 /139 /03 /10 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
עין בוקק ים המלח

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100422 חלקות במלואן: 7 - 8.
גוש: 100422 חלקי חלקות: 3, 9.

X: 234600 קואורדינטה
Y: 567650 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדרת תא שטח לבית כנסת בתחום פארק הדקלים בעין בוקק.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ביעודי קרקע משטח ציבורי פתוח למבנים ומוסודת  א.  

ציבור לדת ולחניון. 
קביעת קוי בנין, זכויות ומגבלות בנייה.  ב.  

הוראות בדבר בינוי ועיצוב. ג.  
קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ד.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1559 עמוד  התשעז,   ,7401 הפרסומים  ובילקוט   12/01/2017

בתאריך 15/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   ,84100 שבע  באר   ,4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תמר, 
לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6688841,   86910 זהר  נוה 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  
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 17/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יהושע קסטנבאום, מפרק 

מ.א.ב. גאדג'ט מובייל בע"מ 
 )ח"פ 514726561(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   18/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מלכיאל מיקי בבייב, מרח' ברקן 9, חולון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 17/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מלכיאל מיקי בבייב, מפרק

עידן גרוס ניהול ואחזקה בע"מ 
 )ח"פ 515464345(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
חיים קרמר, מרח' בת מרים יוכבד 17, תל–אביב-יפו 6491117, 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 06/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

חיים קרמר, עו"ד, מפרק 

התקבלה   02/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירון 

אטיאס, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 02/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל 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. 

לירון אטיאס, מפרקת 

טבע 4 יו בע"מ 
 )ח"פ 514229434(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירון 

אטיאס, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 02/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל 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. 

לירון אטיאס, עו"ד, מפרקת 

י.ל.פ. השקעות ויזמות בע"מ 
 )ח"פ 514013184(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   19/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

יהושע קסטנבאום, מרח' קשת 1, קשת, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 
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התקבלה   03/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

צ'רקה, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 03/10/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל 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. 

יעקב צ'רקה, מפרק 

א. כורש נכסים והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 513686774(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   03/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 

עזר כורש, מרח' קדימה 29, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 05/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אבי עזר כורש, מפרק 

חיווט ישיר טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 514537216(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23/07/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,5934120 ים  בת   ,64 העצמאות  שד'  מרח'  בובליל,  ג'קי  יעקב 

למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב ג'קי בובליל, עו"ד, מפרק 

א.י ספירל יזמות בע"מ 
 )ח"פ 514239193(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   04/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ימית אפשטיין בריל, מרח' נווה מבטח 9, נווה מבטח, למפרקת 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 17/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ימית אפשטיין בריל, מפרקת 

סופר סטוק פרדס חנה בע"מ 
 )ח"פ 515369312(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   05/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

חן, מרח' רבי עקיבא 39, נתניה 4244741, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/11/2017 
בשעה 12:00, במשרד בלס, יוקל, פרובק, רואי חשבון, רח' דרך 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,88 בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מרדכי חן, מפרק 

זירוקוד בע"מ 
 )ח"פ 514233667(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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עשרוד בע"מ 
 )ח"פ 514466218(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24/07/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל 

צור, מרח' אלכסנדר פן 2, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל צור, מפרק 

עטלף מערכות 
 )ח"פ 514258698(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/07/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ברק כהן, מרח' תלמי אלעזר 11, תלמי אלעזר, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ברק כהן, עו"ד, מפרק 

פיסטול שרימפ בע"מ 
 )ח"פ 514298363(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/08/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת קצנל, 

מרח' מדינת היהודים 89, הרצליה 4614001, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

עינת קצנל, עו"ד, מפרקת 

בודיקס ספורט בע"מ 
 )ח"פ 515059327(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/07/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי מצביץ', מרח' 

חושן 18, ת"ד 145, שמשית 1790600, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אלי מצביץ', מפרק 

אקסל טרנספרס בע"מ 
 )ח"פ 515332690(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/07/2017 
חיים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שור, מרח' שמעון אגסי 23, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

חיים שור, מפרק 

ודיס השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513117853(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/08/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיוה בראשי, 

מרח' דוד המלך 19, ירושלים 94101, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

זיוה בראשי, עו"ד, מפרקת 
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סיון ואמיר בע"מ 
 )ח"פ 515078517(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/08/2017 
אמיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
בן שטרית, מרח' לוי אשכול 15, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר בן שטרית, מפרק

אנטהיל ניהול בע"מ 
 )ח"פ 514928696(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
עברון  המבורגר  אצל   ,10:30 בשעה   24/09/2017 ביום  תתכנס 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,4 ברקוביץ  רח'  ושות', 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סטיבן קרייג ברלוביץ, עו"ד, מפרק

ג.ל.ר ברק השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512294257(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קובי  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   15/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ליבוביץ, רח' יגאל אלון 92, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קובי ליבוביץ, עו"ד, מפרק 

ג.י.ש נאמנויות בע"מ 
 )ח"פ 513012070(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קובי  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   15/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ליבוביץ, רח' יגאל אלון 92, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קובי ליבוביץ, עו"ד, מפרק

ארגוס מוצרים כימיים בע"מ 
 )ח"פ 512144429(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/08/2017 
ריזנר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אילת, מרח' מזל קשת 4, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

ריזנר אילת, מפרקת 

בי.די.טי ישראל מדיה אוטומיישן בע"מ 
 )ח"פ 515340073(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/08/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
משה גולדברג, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

משה גולדברג, עו"ד, מפרק 

וונדר ליידיס בע"מ 
 )ח"פ 511979270(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

בורטמן, מרח' השושנים 48, כרמיאל, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אדוארדו בורטמן, מפרק 



8389 ילקוט הפרסומים 7562, ט"ו באב התשע"ז, 7.8.2017 

אוריינט י.א. בע"מ 
 )ח"פ 512182478(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שמואל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  הוד   ,36 הנביא 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריאל אלמי, מפרק

פארטו אסטרטגיות בע"מ 
 )ח"פ 513320671(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,09:00 בשעה   17/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,   ,18 רח' המלאכה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מירב פרימו, רו"ח, מפרקת

פי.ג'י.וי קורפ בע"מ 
 )ח"פ 514760362(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,10:30 בשעה   17/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,   ,18 רח' המלאכה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מירב פרימו, רו"ח, מפרקת

ס.פ.ל. מערכות הדרכה )ישראל( בע"מ 
 )ח"פ 510927825(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' יהונתן 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהודה,  אור  3ב',  נתניהו 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה חייק, מפרק

הולוס בע"מ 
 )ח"פ 514661917(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קובי  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   15/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ליבוביץ, רח' יגאל אלון 92, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קובי ליבוביץ, עו"ד, מפרק

תחנת דלק מרכז המפרץ 1 בע"מ 
 )ח"פ 511811259(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/09/2017 בשעה 09:00, אצל משרד עו"ד רולוף-
יונאי, רח' רד"ק 11, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יניב טל, רו"ח, מפרק

וי.טי.יו בע"מ 
 )ח"פ 513890020(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' אבא 
קובנר 1/26, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רפאל ג'ורג' בוכניק, מפרק

תשואה עודפת - ניהול השקעות בע"מ 
 )ח"פ 514275056(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  10:00, אצל המפרק,  24/09/2017 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
שלומציון המלכה 12, מודיעין-מכבים-רעות, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שי חמדי, מפרק 
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לבסקי טריידינג בע"מ 
 )ח"פ 514403443(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הברזל 
38, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורן שפייזר, עו"ד, מפרק

אנדוקרוס בע"מ 
 )ח"פ 513782607(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/10/2017 בשעה 10:00, במשרד פרנקל את קורן, 
רח' ששת הימים 28, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריה רואש, עו"ד, מפרק

ברנע שרותי מוזיקה 
 )ח"פ 513204297(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
יוקל  בלס  אצל   ,08:30 בשעה   17/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פרובק, רח' דרך בגין 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ענת ברנע, מפרקת

ליונס בניה והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 512523895(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהודה אדרי, מפרק 

לקטרה ישראל בע"מ 
 )ח"פ 512336496(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/09/2017 בשעה 10:00, אצל ארבל בראון לנדאו, 
עורכי דין, רח' שלם 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נתאי בראון, עו"ד, מפרק 

סטרט קיו בע"מ 
 )ח"פ 514516970(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18/09/2017 בשעה 16:00, במשרד זילברמן - צדקה, 
רח' דרך העצמאות 84, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב זילברמן, עו"ד, מפרק 

תשבי נכסים 
 )ח"פ 513976845(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/09/2017 בשעה 15:30 אצל המפרק, רח' תלמי 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אלעזר,  תלמי   ,11 אלעזר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ברק כהן, עו"ד, מפרק

טו בי יוניטד בע"מ 
 )ח"פ 515138717(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20/09/2017 בשעה 08:30, אצל המפרק, רח' 
מדינת היהודים 89, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

איתי גור, עו"ד, מפרק
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גלובל אקטסרב בע"מ 
 )ח"פ 514629534(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/09/2017 בשעה 12:00, אצל משרד עו"ד גולן, 
רח' הרצל 25, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ג'ק גלצר, מפרק

אנגל השקעות בבניה ובנדל"ן )94( בע"מ 
 )ח"פ 511947483(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25/09/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 52, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ארז סרי, עו"ד, מפרק 

אנגל קונסטרקשן גרופ גפ תשנ"ח בע"מ 
 )ח"פ 512646977(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25/09/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 52, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ארז סרי, עו"ד, מפרק

בר בריבוע בע"מ 
 )ח"פ 513307546(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25/09/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 52, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ארז סרי, עו"ד, מפרק

גלובאל דיינמיק עסקים בע"מ 
 )ח"פ 514805639(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  16:00, במשרד שבלת  04/10/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
רח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק

דוכיפת אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 515253821(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הולנד 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,39
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמנון נתן רבינא, מפרק

אירוספייס פוליסי ייעוץ בע"מ 
 )ח"פ 513853929(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 3, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מיקל נורמן סולומון, מפרק

אל-שא ייזום והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 512790718(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' חורב 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אשר שטרית, מפרק 
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מ.ד. טיפו - ישראל סחר ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-249533-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
זלמן  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.9.2017 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,8 שז"ר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב קרייזל, מפרק  

ינובסקי יישומים טכנולוגיים בע"מ
)ח"פ 51-366010-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי המפרק,  17.9.2017, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
18, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' דרך חנקין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מזרחי, עו"ד, מפרק  

ג'ימאלייה פיטנס בע"מ
)ח"פ 51-544202-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,58 מכבי  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,17.9.2017 ביום  תתכנס 
דירה 9, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאל דוזדנסטרל בן סוסן, מפרק  

לנדברידג בע"מ
)ח"פ 51-499626-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.9.2017, בשעה 17.00, במשרד עו"ד א' לנדוי, רח' 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף יעקב עמנואל אדלר, מפרק  

מרכז להפצת תורה וחסד "גזע חיים" 
 )ע"ר 580241743(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,21/07/2017 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה יוד, מרח' הרב אונטרמן 

11, פתח תקווה, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה יוד, עו"ד, מפרק 

גולף קפה בע"מ
)ח"פ 51-299971-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,17.00 בשעה   ,11.9.2017 ביום  תתכנס 
גיבורי ישראל 5א, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר אוחנה, עו"ד, מפרק  

ש. פורמן - שיווק וסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-198082-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
חסן  רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,14.9.2017 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,2 שוקרי 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביאל שטרן, עו"ד, מפרק  

אימפורטה דיווני בע"מ
)ח"פ 51-475142-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
זלמן  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.9.2017 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,8 שז"ר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דב קרייזל, מפרק  
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שיקמת איתן בע"מ
)ח"פ 51-237514-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.9.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' כוכב הים 33, 
חופית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל סרנגה, מפרק  

פלייס טו בי בע"מ
)ח"פ 51-514223-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,9 מצדה  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,24.9.2017 ביום   תתכנס 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ולרי אלס סוסו בן מוסא, מפרק  

חוות א.י.ב בע"מ
)ח"פ 51-229873-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.9.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' גילת 96, גילת, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

יוסף בוכובזה, מפרק  

זונדה מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-508536-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.9.2017, בשעה 10.30, במשרדי המחלקה המשפטית 
ראול  רח'   ,10 קומה   ,C בניין  זיו,  מגדל  רד-בינת,  קובצת  של 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,24 וולנברג 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קובי אלעד, עו"ד, מפרק  

רונן מאיר קונספט קומפני בע"מ
)ח"פ 51-280266-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 20.9.2017, בשעה 10.00, במשרד בטי נחום - ערן דויטש, רואי 
חשבון, רח' יגאל אלון 55, תל אביב 67891, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד נחום, מפרק  

ברודסקי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-540291-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.9.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הקשת 42, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק  

אליטל חברה לבנין-עבודות שלד בע"מ
)ח"פ 51-184037-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.9.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הקשת 42, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק  

אלכס מייטליס ונעה קסטיאל בע"מ
)ח"פ 51-531494-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.9.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' חיים ויטל 2, 
תל אביב, אצל המפרק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר ביטון מייטליס, מפרק  
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מנורז מכשירי מדידה ובקרה בע"מ
)ח"פ 51-339537-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.9.2017, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' 
התע"ש 10, קומה א', כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הרצל חלו, עו"ד, מפרק  

קוסטומירד אנג'ין רינג בע"מ
)ח"פ 51-289984-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.10.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' קלאוזנר 6/4, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

פטרוב ולדימיר, מפרק  

ישי אלון הפקות בע"מ
)ח"פ 51-272846-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.10.2017, בשעה 12.00, אצל גולן גולדשמידט ושות', 
רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק צבי פלג, מפרק  

יירוס ספיריטס בע"מ
)ח"פ 51-422853-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לוי  תתכנס ביום 23.10.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, כהן, 
ושות', משרד עורכי דין, רח' שאול המלך 35, בית אמריקה, קומה 8, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רן כהן, עו"ד, מפרק  

דליקסי אלקטריק ישראל בע"מ
)ח"פ 51-416572-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.9.2017, בשעה 12.00, במשרד עו"ד אורי ויזנברג, רח' 
דרך מנחם בגין 154, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צחי שפר, מפרק  

יער - חברה ליבוא ושיווק אביזרים לגן בע"מ
)ח"פ 51-186001-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.9.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' יפו 216, בניין 
שערי העיר, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אמסטר, עו"ד, מפרק  

בית ירוק )גינונים( בע"מ
)ח"פ 51-204616-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.9.2017, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' יפו 216, בניין 
שערי העיר, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אמסטר, עו"ד, מפרק  

עולם הגן בע"מ
)ח"פ 51-358153-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.9.2017, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' יפו 216, בניין 
שערי העיר, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אמסטר, עו"ד, מפרק  
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שפושניק נכסים בע"מ
)ח"פ 51-142488-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון ספושניק, מרח' בן 

גוריון 22, הרצליה 4678525, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלון ספושניק, עו"ד, מפרק

דובדבנים ניהול בע"מ
)ח"פ 51-448529-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  שולמן,  דותן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלח"י 28, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק: ת"ד 1560, רמת השרון.

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

דותן שולמן, עו"ד, מפרק

גיפט בית השקעות אינט בע"מ
)ח"פ 51-449764-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  שולמן,  דותן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלח"י 28, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק: ת"ד 1560, רמת השרון.

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

דותן שולמן, עו"ד, מפרק

ח.י. החברה למרכזי רישום בע"מ
)ח"פ 51-312100-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ירון גונדא, מרח' סביון 7,  לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

מודיעין-מכבים-רעות, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון גונדא, מפרק

חנעז טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-149196-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר נבות, מרח' יעקב כהן 9, 

רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר נבות, מפרק

ישראסוניק בע"מ
)ח"פ 51-353970-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קריסטיאן ג'ק אמסלם, אצל 

עו"ד אילן דהן, רח' בן יהודה 34, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

קריסטיאן ג'ק אמסלם, מפרק
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הדרת מלך בע"מ
)ח"פ 51-395475-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
19.7.2017, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן משה רייך, מרח' 

הקבלן 26, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן משה רייך, מפרק

פילוס )הררי אביטל( בע"מ
)ח"פ 51-059484-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחמיה קייקוב, מרח' 

הקשת 42, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

אולטרג'ין בע"מ
)ח"פ 51-391133-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחמיה קייקוב, מרח' 

הקשת 42, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

מפרץ פולג בע"מ
)ח"פ 51-289795-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרשון קדמוני, מרח' הכדר 8, 

נתניה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גרשון קדמוני, מפרק

יפית הגולן בע"מ
)ח"פ 51-260298-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט גליצנשטיין, משד' 

קק"ל 49, קריית מוצקין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלברט גליצנשטיין, מפרק

דניאל לוגיסטיקה )2013( בע"מ
)ח"פ 51-496102-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר דניאל, מר'ח שפטל 14, 

ראשון לציון, טל' 050-5990950, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דניאל, מפרק
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 ,21.9.2017 ביום  אסיפה סופית של החברה הנ"ל, תתכנס 
בשעה 16.00, אצל 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.

אירית )אירמה( דדון, מפרקת

 ג'י-ניוס מערכות קרקעיות בלתי מאוישות 
)יו ג'י אס( בע"מ
)ח"פ 51-408059-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  ברוך,  חי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חי ברוך, עו"ד, מפרק

כל בו לבנין דוד את דוד בע"מ
)ח"פ 51-287931-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,052-6769010 טל'  העמק,  מגדל   ,16 ירדן  מרח'  אברג'יל,  דוד 

למפרק החברה.

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

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

 ,8.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד אברג'יל, מפרק

פלייפול שרק בע"מ
)ח"פ 51-472880-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד כץ, מרח' משה לוי 8, 

נס ציונה, טל' 050-4651515, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד כץ, מפרק

אורחאן צומת הערבה בע"מ
)ח"פ 51-267311-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ורד שאלתיאל, מרח' 

לינקולן 20, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ורד שאלתיאל, עו"ד, מפרקת

פולפילמנט סטודיו בע"מ
)ח"פ 51-462453-5(

)בפירוק מרצון(

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ביום 31.5.2017, התקבלה החלטה  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  דדון,  )אירמה(  אירית  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 
אדוארד מנה 3א, קריית אתא, טל' 052-6219354, למפרקת החברה.

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

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

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

 ,22.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
גן 5268102,  לשם  גור, רח' בגין 7, רמת  רו"ח  בשעה 10.00, אצל 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
דניאל וייספלד, מפרק

הלת'קאסט אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-515983-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יפעת ניר-כץ, משד' רוטשילד 45-41, תל אביב, טל' 03-7955555, 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.12.2017, בשעה 
11.00, במשרדי 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.

יפעת ניר-כץ, עו"ד, מפרקת

הלת'קאסט קנסירג' ישראל בע"מ
)ח"פ 51-562179-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יפעת ניר-כץ, משד' רוטשילד 45-41, תל אביב, טל' 03-7955555, 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.12.2017, בשעה 
11.00, במשרדי 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.

יפעת ניר-כץ, עו"ד, מפרקת

א.ג. עובד יזמות בע"מ
)ח"פ 51-432469-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן 
גזיאל, מרח' רזיאל 49/9, נתניה, טל' 054-3861514, למפרק החברה.

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

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

 ,12.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.30, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן גזיאל, מפרק

דאטה קורס בע"מ
)ח"פ 51-537679-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ניסים מכלוף, מרח' שחם 30, ת"ד 6859, פתח תקווה, טל'  עו"ד 

050-8876067, 03-9440080, למפרק החברה.

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

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

 ,20.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים מכלוף, עו"ד, מפרק

מ & ו מיילסטון דיאמונד קומפני בע"מ
)ח"פ 51-285062-9(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,20.7.2017 כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
טל'   ,5252138 גן  רמת   ,54 בצלאל  מרח'  וייספלד,  דניאל  את 

03-7521836, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,25.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן ברונשטיין, מפרק

אלנא מרעז חינוך וחברה בע"מ
)ח"פ 51-418601-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,052-5345645 טל'   ,1697200 מעיילבון  מועלם,  סאמר 

החברה.

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

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

 ,30.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סאמר מועלם, מפרק

א. חופש לבניה בע"מ
)ח"פ 51-519932-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לי לוריא, מרח' השלושה 2, קומה 18, תל אביב, טל' 054-6676042, 

למפרקת החברה.

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

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

 ,19.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לוריא, רח' הרכס 10, כפר האורנים, לשם  בשעה 9.00, אצל דוד 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
לי לוריא, עו"ד, מפרקת

סבנה ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-452661-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
 ,09-8823792 טל'  נתניה,   ,25 הנציב  שמואל  מרח'  פרידמן,  גיל 

למפרק החברה.

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

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

 ,6.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל פרידמן, רו"ח, מפרק

ר.ה.ת הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-350945-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 13.7.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון יגר, מרח' 

הסייפן 24, ת"ד 224, תל מונד, טל' 054-4927324, למפרק החברה.

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

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

 ,23.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון יגר, מפרק

אילן ברונשטיין בע"מ
)ח"פ 51-543022-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20.7.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן ברונשטיין, 

מרח' אונקלוס 15, תל אביב, טל' 052-6085070, למפרק החברה.



ילקוט הפרסומים 7562, ט"ו באב התשע"ז, 7.8.2017  8400

ניהול עושר אישי בע"מ
)ח"פ 51-393339-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  עוויד,  עלאא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כנסיה קתולית, אעבלין, טל' 077-5071700, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עלאא עוייד, עו"ד, מפרק

אולאה ייבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-539140-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  חברוני,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
סוקולוב 15, ירושלים 92144, טל' 02-6233344, פקס' 02-6232266, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל חברוני, עו"ד, מפרק

א. גרין )אחזקות( בע"מ
)ח"פ 51-184793-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ענת גרין, מרח' יהודה 

הנשיא 43/53, תל אביב 6939107, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ענת גרין, עו"ד, מפרקת

גלובל 50 בע"מ
)ח"פ 51-285608-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זוהר חיים לוינגר, מרח' 

לילך 3, ראש העין, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 40 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זוהר חיים לוינגר, עו"ד, מפרק

משכנות מעוז הזהב בע"מ
)ח"פ 51-413140-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענבר מעוז, מרח' ויצמן 43, 

נהריה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ענבר מעוז, מפרקת

אילנות גת בע"מ
)ח"פ 51-439841-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן וינשטין, מרח' קרויס 3, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן וינשטין, מפרק



8401 ילקוט הפרסומים 7562, ט"ו באב התשע"ז, 7.8.2017 

דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה להסדר ההימורים בספורט
לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967

ההוצאות  ההכנסות,  על  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם  בספורט, התשכ"ז-11967,  ההימורים  להסדר  לחוק  9)ג(  לסעיף  בהתאם 
וחלוקת היתרות לשנה שהסתיימה ביום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(:

דוחות על הפעילויות 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2016
באלפי שקלים חדשים

2015
באלפי שקלים חדשים

2,843,4722,678,548הכנסות מהימורים ועמלות הימורים

1,801,2061,672,483פרסים לזוכים

1,042,2661,006,065הכנסות בניכוי פרסים

68,31663,140הוצאות תפעול

259,419245,790הוצאות מכירה והפצה

120,156137,965הוצאות שיווק

594,375559,170הכנסה תפעולית, נטו

22,57220,993הוצאות הנהלה וכלליות

571,803538,177הכנסות נטו לפני מימון ואחרות

מוחי מכירות וחכירות בע"מ
)ח"פ 51-035875-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרסלה גולן-סיידמן, 

מרח' האילן 55, ת"ד 394, צורן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מרסלה גולן-סיידמן, עו"ד, מפרקת

אודיטק טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-272634-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2017, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרסלה גולן-סיידמן, 
מרח' האילן 55, ת"ד 394, צורן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מרסלה גולן-סיידמן, עו"ד, מפרקת

אפולג'י לאבס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-529043-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2017, התקבלה החלטה 
דבורה  מרח'  סלמור,  חגי  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 
 ,6944038 תל–אביב-יפו   ,2 בניין  עתידים,  קריית   ,121 הנביאה 

ת"ד 58288, תל–אביב-יפו 6158102, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חגי סלמור, מפרק

   __________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 142.
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לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2016
באלפי שקלים חדשים

2015
באלפי שקלים חדשים

15,55011,488הכנסות מימון, נטו

123,903הכנסות אחרות, נטו

587,365553,568הכנסות נטו מפעילות לפני חלוקת יתרות

587,365553,568הקצבות לגופי הספורט

--      עודף לאחר חלוקת יתרות

דוחות על השינויים בנכסים נטו

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

לשימוש לפעילויות

      סך הכולששימשו לרכוש שיועדו לחידוש ציודשלא יועדו
ם     י ש ד ח ם  י ל ק ש י  פ ל א                                            ב

3,349100,97479,887)24,436(יתרה ליום 1 בינואר 2015

תוספות )גריעות( במהלך השנה:

―)20,905(―20,905סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

―19,146―)19,146(סכומים ששימשו לרכוש

מיון סכומים שהושקעו השנה 
במסגרת ייעוד שבוצע בשנים קודמות

3,349)3,349(--

99,21579,887-)19,328(יתרה ליום 31 בדצמבר 2015

תוספות )גריעות( במהלך השנה:

-)22,317(-22,317סכומים שהועברו לכיסויי הוצאות פחות

-21,180-)21,180(סכומים ששימשו לרכוש

98,07879,887―)18,191(יתרה ליום 31 בדצמבר 2016

דוחות על חלוקת היתרות 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2015                                                2016
                          באלפי שקלים חדשיםהקצבות לגופי הספורט

271,995226,655מוסדות ספורט, התאחדויות ואיגודים

282,867284,412מיתקנים ואצטדיונים

12,500-תכניות לאומיות

18,00016,000שיטור ויעדי ספורט שונים

10,00010,000קידום ספורט נשים

2,5002,000קרן מלגות

2,0002,000קרן למאבק באלימות

31קרן מרוצים

587,365553,568

י"ט בסיוון התשע"ז )13 ביוני 2017(
)חמ 3-315-ה2(                יוסי פילוס

    יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט




