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 הודעה על העברת שטחי פעולה ויחידות 
ממשרד למשרד

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - חוק הממשלה(, כי בהתאם לסעיף 31)ד( 

לחוק–יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה -

הרווחה  למשרד  והתעשייה  הכלכלה  ממשרד  להעביר   )1(
והיחידות  הפעולה  שטחי  את  החברתיים  והשירותים 

כמפורט להלן, לרבות במחוזות:

לשכת המשנה למנהל הכללי והממונה על התעסוקה  )א( 
הפועלת מכוח החלטת הממשלה מס' 1995, מיום י"ד 
באב התש"ע )15 ביולי 2010(, לרבות הפעילות לקידום 
קידום  זה  ובכלל  העבודה,  בשוק  יעד  אוכלוסיות 
בני  מיעוטים,  חרדים,  מוגבלות,  עם  אנשים  תעסוקת 

+45, יוצאי אתיופיה, צעירים בסיכון, הורים יחידים;

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית; )ב( 

מינהל הסדרה ואכיפה; )ג( 

אגף בכיר להכשרה מקצועית; )ד( 

אגף בכיר למעונות יום ומשפחתונים; )ה( 

היחידה ליחסי עבודה; )ו( 

זה  ובכלל  עיסוקים,  לרישום  והיחידה  רישוי  אגף  )ז( 
ההנדסאים  מועצת  והאדריכלות,  ההנדסה  מועצת 
החשמל,  מקצועות  ומועצת  המוסמכים  והטכנאים 
ועדות האתיקה מכוח חוק המהנדסים והאדריכלים, 
חוק  מכוח  משמעת  וועדות  התשי"ח-31958, 

ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-42012;

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה; )ח( 

מכון הכשרה טכנולוגית )מה"ט(; )ט( 

כוח אדם בשעות חירום; )י( 

הממונה על זכויות עובדים זרים; )יא( 

דיני  של  האכיפה  להגברת  חוק  לפי  ערר  ועדות  )יב( 
העבודה, התשע"ב-52011;

קמ"ט תעסוקה; )יג( 

החברתיים  והשירותים  הרווחה  לשר  תעבור  כן,  כמו   )2(
על  והתעשייה  הכלכלה  לשר  נתונה  שהיתה  האחריות 

הגופים האלה:

)א( שירות התעסוקה;  

)ב( המוסד לבטיחות וגיהות.  

הודיעה  הממשלה,  לחוק  ו–)ב(  9)א()11(  לסעיף  בהתאם 
הממשלה על החלטתה הנ"ל לכנסת.

כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(
)חמ 3-3281-ה12(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

 
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשי"ח, עמ' 108.  3

ס"ח התשע"ג, עמ' 18.  4

ס"ח התשע"ב, עמ' 62.  5

הודעה על שינוי שם של משרד
מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה לשנות את שם משרד 
"משרד  מעתה  שייקרא  כך  החברתיים,  והשירותים  הרווחה 

העבודה הרווחה והשירותים החברתיים".

כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(
)חמ 3-3281-ה1(

           אריה זהר
                                            ממלא מקום מזכיר הממשלה

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - חוק הממשלה(, כי בהתאם לסמכותה לפי 
סעיף 31)ד( לחוק–יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה להעביר את 
שטח הפעולה "לשכת הפרסום הממשלתית" ממשרד התקשורת 

למשרד התרבות והספורט.

הודיעה  הממשלה,  לחוק  ו–)ב(  9)א()11(  לסעיף  בהתאם 
הממשלה על החלטתה האמורה לכנסת.

כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(
)חמ 3-3281-ה12(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
בית  של  שופטת  כ"ץ,  יפה  רויטל  את  בזה  ממנה  אני  העליון, 
משפט מחוזי לנשיאה של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, מיום 
ו' באלול התשע"ו )9 בספטמבר 2016( עד יום כ"ב באלול התשפ"ג 

)8 בספטמבר 2023(.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-60-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  84)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה 
בזה את עורכת הדין שלי רוזמן פרקש לרשמת של בתי משפט 
השלום במחוז מרכז, מיום כ"ח באב התשע"ו )1 בספטמבר 2016(.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-64-ה1(

מרים נאור  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1
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הודעה על מינוי חברה בוועדה הציבורית לקביעת 
ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה

לפי נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של 
עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4.1 לנוהל עבודת 
הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה 
והליך קבלת כספי ההקצבות1 )להלן - הוועדה(, מיניתי באישור 
הממשלה2 את תמר טננבוים, לחברה בוועדה הציבורית לקביעת 

ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה.

תוקף המינוי עד יום ב' באב התשע"ט )3 באוגוסט 2019(.

ז' באב התשע"ו )11 באוגוסט 2016(
)חמ 3-4155(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"ב, עמ' 3856.  1

התשע"ו בתמוז  כ"ט  מיום   ,1775 מס'  ממשלה  בהחלטת   2 

    )4 באוגוסט 2016(.

תיקון אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  8)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מכריז,  אני 
 ,4466 ת"י  רשמי  תקן  שינוי  בדבר  באכרזה  כי  התשי"ג-11953, 
חלק 23, בסופה יבוא ")להלן - יום התחילה(. ואולם בתקופה של 
שנתיים מיום התחילה יעמוד בתוקפו גם ת"י 4466, חלק 3, ממרס 

32013, בנוסחו ערב יום התחילה".

י"א באב התשע"ו )15 באוגוסט 2016(
)חמ 3-95-ה4(

משה כחלון  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7972.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 3837.  3

הודעה על מינוי דיינים
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

אני מודיע בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, שנשיא המדינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק, 
)31 ביולי 2016( את הרשומים  מינה ביום כ"ה בתמוז התשע"ו 

מטה לכהונת דיינים בבית הדין הרבני הגדול:

הרב אליהו הישריק הרב יצחק אלמליח  

הרב אהרן כץ הרב יעקב זמיר  

הרב מימון נהרי הר ציון לוז-אילוז  

הרב אברהם שינדלר הרב מיכאל עמוס  

הרב שלמה שפירא

כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(
)חמ 3-403-ה3(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ח, עמ' 431.  1

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

אני  התשט"ו-11955,  הדיינים,  לחוק   24 לסעיף  בהתאם 
אבות  ראש  אליעזרוב,  יעקב  הרב  של  כהונתו  גמר  על  מודיע2 
 5( בית הדין הרבני האזורי בירושלים, ביום ב' באלול התשע"ו 

בספטמבר 2016(, עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(
)חמ 3-403-ה9(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ח, עמ' 431.  1

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעובדים  מטה,  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ו-11966, 

סוציאליים לפי החוק האמור:

איריס שרון, מס' רישום 9057, במחוז חיפה;

אינאס יאסין, מס' רישום 11572, בעיריית טמרה.

כ"ו בתמוז התשע"ו )1 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1769(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.  1

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מס'  תרומי,  מעיין  של  מינוייה  את  משנה  אני  התשכ"ו-11966, 
רישום 23119, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום 

"בעיריית קריית אתא" יבוא "בעיריית קריית גת".

כ"ו בתמוז התשע"ו )1 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1769(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 8038.  2

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21)ג( לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
התשכ"ט-11969, אני משנה את מינויה של ורד לוי חסדאי דוד2,  
מס' רישום 23428, עובדת סוציאלית מחוזית לפי החוק האמור, 

כך שבמקום "בעיריית באר שבע" יבוא "במחוז הדרום".

כ"ו בתמוז התשע"ו )1 באוגוסט 2016(
)חמ 3-228-ה2(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשכ"ט, עמ' 558.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 4398.  2
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מינוי אב בית דין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט"ו-11955,  
אני ממנה את הרב אבירן יצחק הלוי, דיין בית הדין הרבני האזורי 
בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב,  דין  בית  בתל אביב, לאב 
ארבע  של  לתקופה   )2016 באוגוסט   10( התשע"ו  באב  ו'  מיום 

שנים.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-403-ה4(

                                                    יצחק יוסף
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                         נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.  1

מינוי אב בית דין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט"ו-11955,  
אני ממנה את הרב שניאור פרדס, דיין בית הדין הרבני האזורי 
מיום  בנתניה,  האזורי  הרבני  הדין  בבית  דין  בית  לאב   בנתניה, 

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016( לתקופה של ארבע שנים.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-403-ה4(

                                                    יצחק יוסף
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                         נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.  1

הארכת מינוי לאב בית דין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים,  לחוק  8)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשט"ו-11955,  אני מאריך את המינוי2 של הרב יהודה גליק, 
י"ג באלול  יום  לאב בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה, עד 

התש"ף )2 בספטמבר 2020(.

ה' באב התשע"ו )9 באוגוסט 2016(
)חמ 3-403-ה4(

                                                    יצחק יוסף
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                         נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 2120.  2

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי 
לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 

ביטול הכרה במוסדות ובתואר לעניין כשירות 
לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

העובדים  לחוק  9)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  התשנ"ו-11996,  הסוציאליים, 
להשכלה  במוסד  ההכרה  את  מבטל  אני  סוציאלית,  לעבודה 
גבוהה מחוץ לישראל כמפורט להלן, ובתואר הניתן על ידו לעניין 

כשירות לעבודה סוציאלית:

לחינוך  מהאקדמיה  סוציאלית  בעבודה  ראשון  תואר 
סוציאלי, קאזאן, רוסיה2

 Bechelor of Art Social Work from The Academy of
Social Education, Kazan, Russia

כ"ו בתמוז התשע"ו )1 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2795-ה1(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1280.  2

מינוי לראש אבות בית הדין הרבני
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט"ו-11955,  
אני ממנה את הרב אליהו אברג'ל, אב בית הדין הרבני האזורי 
בירושלים,  האזורי  הרבני  הדין  בית  אבות  לראש  בירושלים, 
בספטמבר   6( באלול התשע"ו  ג'  מיום  וחצי,  שנה  של  לתקופה 

2016( עד יום י"ח באדר התשע"ח )5 במרס 2018(.

כ"ט בתמוז התשע"ו )4 באוגוסט 2016(
)חמ 3-403-ה4(

                                                    יצחק יוסף
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                         נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.  1

מינוי לראש אבות בית הדין הרבני
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט"ו-11955,  
אני ממנה את הרב זבדיה כהן, אב בית הדין הרבני האזורי בתל 
אביב, לראש אבות בית הדין הרבני האזורי בתל אביב, לתקופה 
של שנה וחצי, מיום ג' באלול התשע"ו )6 בספטמבר 2016( עד יום 

י"ח באדר התשע"ח )5 במרס 2018(.

כ"ט בתמוז התשע"ו )4 באוגוסט 2016(
)חמ 3-403-ה4(

                                                   יצחק יוסף
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                         נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.  1

                                         
ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.  1
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 7171, ח"ח 132, 133;   
הייעוד: דרך.

כ"ו בתמוז התשע"ו )1 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ח/144ב, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2904, התשמ"ג, עמ' 1369, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבנייה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 209 חלקה   ,6996 כגוש  המזוהה  בחולון,  קרקע  חטיבת   
בשלמותה )לשעבר חלקות 41-1, 54-50, 56, 57, 61-59, ח"ח 

42, 44, 47, 49, 55, 58, 62, 63 בגוש 6996(; הייעוד: שב"צ.

כ"ו בתמוז התשע"ו )1 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 2016 בחודש מאי  לציבור  הניתן  לא צמוד  הממוצעת לאשראי 
היה 3.43 אחוזים.

ט"ו בתמוז התשע"ו )21 ביולי 2016(
)חמ 3-2468-ה1(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי 
לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
 2016 יוני  בחודש  לציבור  הניתן  צמוד  לא  לאשראי  הממוצעת 

היה 3.40 אחוזים.

כ"ח בתמוז התשע"ו )3 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2468-ה1(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.  1

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות זכויות של גושי רישום מס' 
2919 - ניר עקיבא, 39928 - דימונה, 100884 - בית הגדי, 400789 
- נגב )מליחה(, הוצגו ביום כ"ב בתמוז התשע"ו )28 ביולי 2016( 
אזור  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך 
הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, בלשכת 
רח'  הממשלה,  קריית  הפנים,  משרד  הדרום,  מחוז  על  הממונה 
התקווה 4, באר שבע, במועצה האזורית מרחבים, בעיריית דימונה 

ובמועצה האזורית שדות נגב.

כ"ב בתמוז התשע"ו )28 ביולי 2016(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/124,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,857 עמ'  התש"ל,   ,1586
 לתכנון ולבנייה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/435, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 508, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,199 עמ'  התשי"ז, 
 ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' תפוצות ישראל, גוש 4042,   
ח"ח 179, בשטח של 1,573 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

י' באב התשע"ו )14 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רנ/42/ב, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7170, 
התשע"ו, עמ' 2124, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראש העין, בשטח כולל של 102.47 דונם -  

הייעודח"חגוש

דרך מוצעת ושטח לטיפול 549212
נופי

דרך מוצעת ושטח לטיפול 1, 54933
נופי

דרך מוצעת ושטח לטיפול 3, 5, 6, 17, 873918
נופי ושצ"פ

דרך מוצעת ושטח לטיפול 888244
נופי

דרך46

8883 ,31 ,29 ,28 ,13
47 ,39 ,35 ,33

דרך מוצעת ושטח לטיפול 
נופי

דרך וחניות53

כ"ח בתמוז התשע"ו )3 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

חנוך עוז  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/93/1250, 
 ,6627 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,6816 עמ'  התשע"ג, 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות   ולבנייה 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, ח"ח 198, 199.  

כ"ו בתמוז התשע"ו )1 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף  סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
הקרקעות  לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, מוסרת בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, 
הקרקע  את  להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי  הודעה 
לפי  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת 
התשע"א,   ,6201 הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5 סעיפים 

עמ' 2570, בדבר תכנית מס' חד/781 )להלן - התכנית(.

תוספת

גוש 10036, ח"ח 148, בשטח של 263 מ"ר.  

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חדרה, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(
)חמ 3-3(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
התשע"א,   ,6289 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(, 
תיאור   ,2 בסעיף  )חדרה(,  חד/781  תכנית  לעניין   ,6329 עמ' 

הקרקע, השורה:

"ששטחה 263 מ"ר, המזוהה כגוש 10036, חלק מחלקה 148" - 
צריכה להימחק.

)חמ 3-4(

תיקון טעות דפוס
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה 
 ,7328 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
 ,4 בסעיף  )צפת(,  ג/7382  תכנית  לעניין   ,9359 עמ'  התשע"ו, 
תיאור הקרקע, במקום "חטיבת קרקע בצפת, בגוש 13946" צריך 

להיות "חטיבת קרקע בצפת בגוש 13936".

)חמ 3-2(

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי לתכנון ולבנייה בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית 
מפורטת מספר 102-0346379

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מפורטת  לתכנית  שינוי  המהווה  תכנית  מופקדת  שמש  בית 

הנקראת תכנית מספר 102-0346379

המהווה שינוי לתכנית מספר: 
בש/בת/120.

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
 .22 חלקה   29758 גוש  "שורק",  תעשיה  פארק  שמש,  בית  ישוב: 
השטח בין קואורדינטות רוחב 199557 וקואודינטות אורך 629633.

עיקרי הוראות התכנית
1. חלוקת מגרש לשניים.

2. מתן הוראות בנושא הריסה והוראות רישום זכות מעבר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעוניין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
וכל  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  הזכאי לכך ע"פ סעיף 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
המתנגדים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית, נחל שורק 8, 
יומצא  02-9900778, העתק להתנגדות  טלפון:  בית שמש  רמת 
רח'  ירושלים  ולבנייה מחוז  למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

שלומציון המלכה 1 ירושלים טלפון : 02-6290222 . 

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון, אלא אם כן הוגשה 
כל  את  המתאמת  תצהיר  ובליווי  הנימוקים  בפירוט  בכתב 
התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות 
וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה 

עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0248195
נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0248195 

המהווה שינוי לתכנית מספר מי/במ/835 ו– בש/835/ח'.
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השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
 52 גדי  עין  נחל   ,2 ניצנים  נחל  בית שמש,  א', רמת  ישוב: שכ' 
מחלקות  וחלק   15 חלקה   34278 גוש   .10 צאילים  נחל  ושד' 
 198825 רוחב  קואורדינאטות  שבין  השטח   .4,5,11,21,23,47

וקואורדינאטות אורך 624582.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי במערך יעודי קרקע כמפורט להלן:

מגרש 202 מתכנית בש/835ח':    .1
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים. א.  

ל"שטח  ציבור"  לבנייני  מ"שטח  מהשטח  חלק  שינוי  ב.  
ציבורי פתוח".

התאמת קווי בנין למגרש בעקבות השינויים הנ"ל.  ג.  
חלקה 15 בתכנית מי/במ/835:    .2

שינוי שטח מ"ככר עירוניית" ל"מבנים ומוסדות ציבור". א.  
קביעת קווי בנין לבנייה כאמור. ב.  

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה  ג.  
בשטח. 

קביעת הוראות להריסת גדרות. ד.  
קביעת הוראות בנוגע לעצים לעקירה. ה.  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 2.1.15
ובילקוט הפרסומים מספר 6952 עמוד 2148 בתאריך 25.12.2014.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
טלפון שמש  בית  רמת   ,8 שורק  נחל  שמש,  בית   ולבנייה 
ולבנייה,  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן   ,02-9900777
טלפון  ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים:  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   02-6290222

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0337857
נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0337857 

המהווה שינוי לתכנית מספר:
מי/במ/836.

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: שכ' א', רמת בית שמש, נחל איילון 21. גוש 34271 חלקה 
וקואורדינאטות   199463 רוחב  קואורדינאטות  22. השטח שבין 

אורך 624366.

עיקרי הוראות התכנית: 
לפי מבא"ת(  )לא  ב'  קרקע ממגורים  ייעודי  שינוי במערך    .1

למגורים ב'.
הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל–2318 מ"ר )מתוכם 1468    .2

מ"ר שטחים עיקריים ו–850 מ"ר שטחי שרות(.
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת הבנייה.   .3

קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה.   .4
הריסת מבנים.   .5

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 15.4.16 
ובילקוט הפרסומים מס' 7261, עמ' 5937, בתאריך 9.5.2016.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
טלפון שמש  בית  רמת   ,8 שורק  נחל  שמש,  בית   ולבנייה 
ולבנייה,  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן   ,  02-9900777
טלפון  ירושלים   ,  1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים:  מחוז 

ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   02-6290222
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה מונטג  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בית שמש  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית 
מספר 151-0241281

שם התוכנית: מי/777/י מושב אורה שינוי גבולות 
בין מעבר ציבורי למשקים 12 ו–14

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון  התשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  יהודה,  מטה 
ירושלים מופקדת שינוי תכנית מתאר מקומית מס' 151-0241281.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות מי / במ / 777

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מועצה אזורית מטה יהודה

ישוב: מושב אורה
מעבר ציבורי בין משק 12 ו-14

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 30780 מחלקה: 53 עד: 53 שלם
גוש: 30780 מחלקה: 54 עד: 54 שלם
גוש: 30780 מחלקה: 55 עד: 55 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
מגורים  מגרשי  שני  בין  גבולות  ושינוי  שצ"פ  מיקום  שינוי 

}משקים 12 ו–14{
ללא שינוי בסה"כ שטחי הייעודים. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

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

התשמ"ט-1989.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה מטה יהודה מרכז אזורי הר–טוב ד.נ. שמשון טלפון -02

רח'  המחוזית  התכנון  לשכת  ובמשרדי   9958825,02-9958987
שלומציון המלכה 1 ירושלים טלפון: 02-6290200 .כל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל. 

ניב ויזל  
מ"מ יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה מטה יהודה  
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המגורים מכ–8 יח"ד לדונם לכ–32 יח"ד לדונם במתווה 
פינוי בינוי.

כ–80  ליח"ד בשטח ממוצע של  מגוון  קביעת תמהיל   )2
מ"ר.

קביעת שטח ממוצע עבור תמהיל יח"ד )שטח עיקרי(.  )3

כל המעונין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום, התכנית 
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר ברח' 
שדרות בן-גוריון 68 תל-אביב, בימים א',ב',ג' וה' בין השעות 
08:00 - 13:00, קומה ג' חדר 309 טלפון 03-7247254. כל המעונין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש 

התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות 
הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
 507-0243899 מס'  תכנית  הפקדת  בדבר   התשכ"ה-1965, 
תא/מק/4446 - יהודה הימית 39-43 בסמכות הועדה המקומית.

אלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלקות   ,14-16  ,12 בשלמותן  חלקות   ,7023 מוסדר  מגוש  חלק 

בחלקן 13, 146, 149.

מיקום/כתובת: 
יהודה הימית 39, 41, 43, לוינסון אברהם 1,3,5, מיכאל אנג'לו 

9,11 קיוסו אברהם 12,14 תל-אביב-יפו.

מטרת התכנית:
וקביעת  מגרשים  לאיחוד   38 לתמ"א   23 סעיף  לפי  תכנית 
הוראות בנייה לעניין שטחי הבנייה, יחידות דיור, גובה הבנייה, 

קווי הבניין ועיצוב אדריכלי.
קביעת הוראות לשימור והשארת המבנים ברח' יהודה הימית 
ולבנייה חדשה ברח' מיכאלנג'לו. איחוד חלקות 13-16 ו-146 
לתא שטח אחד והשארת חלקה 12 עליה מבנה לשימור כתא 

שטח עצמאי.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות לאיחוד חלקות 13-16 ו–146 למגרש אחד    .1

בהתאם לסעיף 62א)א()1( לחוק.
ולאי– לשימור  הקיימים  למבנים  בינוי  הוראות  קביעת    .2

בתכסית  חלקית  קומה  ולתוספת  קומות   4 בני  הריסה 
מ'   2.5 של  לנסיגה  בכפוף  שמתחתיה,  מהקומה   75% של 
בחזיתות הקדמיות, כמסומן בנספח הבינוי, בהתאם לסעיף 

62א)א()5( לחוק.
הקבועים  משרדים  ו/או  המסחריים  השימושים  הרחבת    .3
לשימור  המבנים  חזיתות  אל  הימית  יהודה  של  בחזית 
את  משנה  שלא  ובאופן  וקיוסו,  לוינסון  הרחובות  לכיוון 
שטחי הבנייה במבנים אלו, בהתאם לסעיף 62א)א(11 לחוק. 

שטחי המסחר הכוללים לא יפחתו מ–500 מ"ר עיקרי.
הימית  ביהודה  לבניין  מ"ר   337 בהיקף של  בנייה  תוספת    .4
43 ע"י שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית 2570 

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות 
הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
 507-0187237 מס'  תכנית  הפקדת  בדבר   התשכ"ה-1965, 
תא/מק/4123 - עיבוי בינוי לה גווארדיה מזרח בסמכות הועדה 

המקומית. 

אלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלק מגוש מוסדר 7098, חלקות בשלמותן 7-12, 19-24, חלקי 

חלקה 167
חלק מגוש מוסדר 6133, 334, 336, 337, 346, 350, 361, 376, 379-382, 
431, 432, 439, 404, 440, 441, 442, 445, 458, 460, 462, 463, חלקי 

חלקות 303, 349, 391, 392, 413, 359, 406

מיקום/כתובת: 
תל אביב - יפו, שכונת יד-אליהו

אלון  יגאל  הרחובות  בין  צדדיו  משני   35-56 גוורדיה  לה  רח' 
אורן  בית  ממזרח,   1115 מצפון,  איילון  ועמק  וינגייט  ממערב, 

ומרגולין מדרום. 

מטרת התכנית:
המגורים  בסביבת  במתחם,  עירונית  התחדשות  תהליך  עידוד 
המגורים  איכות  שיפור  באמצעות  זאת  הציבורי,  ובמרחב 
לאוכלוסייה הקיימת ומימוש הפוטנציאל לתוספת אוכלוסייה. 
בנויה  חזית  יצירת  עיקריים:  מרכיבים  שני  כוללת  התכנית 
בקומת  מסחרית  חזית  היתר  בין  הכוללת  לה-גוורדיה  לרחוב 
דו- אופניים  ומסלול  הרגל  הולכי  לטובת  קולונדה  הקרקע, 
סטרי, וחיזוק הבניינים בפני רעידות אדמה בדרך של "עיבוי" 

או "פינוי-בינוי".
התכנית מציעה את התנאים למימוש עקרונות מסמך המדיניות 
העירונית  המתאר  תכנית  להוראות  בהתאם   9 רובע  למרכז 

תא/5000 וכוללת הוראות התואמות את הנחיותיה.
התכנית הינה בסמכות הועדה המקומית עפי סעיף 33א לחוק. 

עיקרי התכנית:
62א)א2()1(  לסעיף  בהתאם  פינויים  או  המבנים  עיבוי  א. 
לחוק ובכפוף לסמכות הועדה המקומית כוועדה עצמאית 
מיוחדת המוסמכת להכין תכנית מתארית מפורטת לפינוי 

ובינוי כהגדרתם בסעיף 33א לחוק. 
לה  לרחוב  בחזית  מסחר  שטחי  להוספת  הוראות  קביעת  ב. 
ולתחזוקה  לפיתוח  הנחיות  הרחוב.  וקרנות  גווארדיה 
בהתאם  המגורים  במגרשי  הפרטיים  הפתוחים  השטחים 
לסעיף 62א)א2()1( לחוק. היקפם הכולל של זכויות הבנייה 
העל קרקעיים בחלופת עיבוי בינוי הינו 98,500 מ"ר )עיקרי( 
ובחלופת פינוי בנוי 204,000 מ"ר )עיקרי ושירות על קרקעי(.

איחוד מגרשים שלא בהסכמת הבעלים, ללא שינוי בשטח  ג. 
הכולל של ייעוד הקרקע בהתאם לסעיף 62א)א()1( לחוק.

מבנים  הקמת  המאפשרים  ועיצוב  בינוי  הוראות  קביעת  ד. 
בגובה 8-15 קומות בהתאם לסעיף 62א)א()4א( ושינוי קווי 

הבניין בהתאם לסעיף 62א)א()4(.
בהתאם  המאושר  יח"ד  לסך  דיור  יחידות  כ–720  הוספת  ה. 

לסעיף 62א)א()8(.
לכ–21-25  לדונם  יח"ד  מכ–8  המגורים  צפיפות  שינוי   )1
צפיפות  שינוי  או  בינוי  עיבוי  במתווה  לדונם  יח"ד 
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הגדלת מספר יח"ד בתכנית והקטנת שטח הדירה הממוצע    .2
בכלל התכנית, עפ"י סעיף 62א.)א()8( לחוק.

חלוקת  ושינוי  ולמסחר,  למשרדים  עיקרי  שטח  הגדלת    .3
השטחים בין השימושים למסחר ולמשרדים, עפ"י סעיפים 

62א.)א()16()א()1(,)6( לחוק.
סעיף  עפ"י   ,700 במגרש  הנדסיים  למתקנים  שטח  קביעת    .4

62א.)א()1( לחוק.
תנועה  שתתאפשר  כך  השכונה  בתחום  דרכים  הארכת    .5

המשכית בשכונה, עפ"י סעיף 62א.)א()2( לחוק.
הקטנת  בכך  יש  אם  גם  ציבור  לצרכי  השטחים  הגדלת    .6
שטחים אחרים לצרכי ציבור בתכנית, עפ"י סעיף 62א.)1(, 

וסעיף 62א.)3( לחוק.

עיקרי הוראות התכנית:
ז'  סימן  ג'  פרק  לפי  בעלים  הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד    .1

לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ח, 1965.
הכללת השטחים המותרים לבנייה למגורים מתוקף תכנית    .2
ג-1 בסך השטחים המותרים למגורים בתכנית באופן הבא:

המאושרת  בתכנית  ממוצעת  טיפוסית  קומה  65% משטח   
)480 מ"ר עיקרי(36X מבנים: 11,232 מ"ר.

שטח עיקרי מותר בתכנית המאושרת למגורים: 134,040 מ"ר.  
סה"כ שטח עיקרי מותר בתכנית למגורים: 145,272 מ"ר.  

הגדלת מס' יח"ד בתכנית באופן הבא:   .3
 1117(  1189 תא/3388א'-  תכנית  עפ"י  מותרות  יח"ד  מס'   
 2 ג-1, עפ"י  יח"ד מתוקף תכנית  ו–72  מתוקף תא/3388א' 

דירות גג לכל בניין בתכנית המאושרת(.
עפ"י  ל–1530,  בכ–30%,  יח"ד  מס'  את  מגדילה  התכנית   
סעיף 62א.)א()8( לחוק כך שהשטח הממוצע ליח"ד בכלל 

התכנית יעמוד על כ–95 מ"ר.
הגדלת שטח עיקרי למשרדים בתכנית באופן הבא:   .4

מסחר עיקרי מותר בתכנית תא/3388א'4410- מ"ר  
משרדים עיקרי מותר בתכנית תא/3388א'2830- מ"ר  

המאושרת  בתכנית  למשרדים,  עיקריים  שטחים  הוספת   
תא/3388א', עפ"י סעיף 62.א.)16()א( לחוק, באופן הבא:

בתכנית   201 למגרש  מ"ר   500 של  שטח  הוספת  א.  
המאושרת תא/3388א'.

בתכנית   202 למגרש  מ"ר   99 של  שטח  הוספת  ב. 
המאושרת תא/3388א'.

סה"כ תוספת שטח: 599 מ"ר עיקרי לשימוש משרדים.  
שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית באופן הבא:   .5
עיקרי  לשטח  למסחר  עיקרי  משטח  מ"ר   550 העברת  א.  

למשרדים, עפ"י סעיף 62א. )א()6( לחוק.
רחוב  של  הדרומית  לדופן  למסחר  שטחים  העברת  ב.  
2297 על מנת לייצר ערוב שימושים בשדרה המרכזית 
המשך  והמהווה  מזרח-מערב,  השכונה  את  החוצה 

לאזור מסחרי בשכונת נופי ים )רמת אביב החדשה(.
אבן  מדופן  הנדסיים  למתקנים  המיועד  השטח  העברת    .6
השכונה  פנים  אל  המאושרת(  בתכנית   203 )מגרש  גבירול 
)מגרש 700 בתכנית המוצעת(, ומיקומו באזור אשר מהווה 
מטרד מינימלי לתושבי השכונה, לפי סעיף 62א.)א()1( לחוק.
ע"י  השכונה,  בתחום  )מעגלית(  המשכית  תנועה  יצירת    .7
ביטול הדרכים ללא מוצא, ויצירת מערך תנועה חד סיטרי 

בפנים השכונה, לפי סעיף 62א.)א(2.
להקטין  בכך  יש  אם  גם  ציבור,  לצרכי  השטחים  הגדלת    .8
ופיזור  הנדרש,  פי  על  ציבור  לצרכי  אחרים  שטחים 
השטחים בתחום התכנית באופן המיטבי, על מנת לייצר 

כאשר  לבנייה,  המותר  השטח  כל  סך  את  לשנות  ומבלי 
 43 הימית  ביהודה  בבניין  לבנייה  המותר  הכולל  השטח 

אינו גדל ביותר מ–50%, בהתאם לסעיף 62א)א()6( לחוק.
מיכאלנג'לו  ברחוב  חדש  מבנה  לבניית  הוראות  קביעת    .5
9-11 לבניין בן 6 קומות ו–2 קומות נוספות בנסיגה. הקומות 
הטיפוסית,  מהקומה   75% של  בתכסית  יהיו  בנסיגה 

כמסומן בנספח הבינוי. בהתאם לסעיף 62א)א()5( לחוק.
המדרכה  הרחבת  לצורך  לציבור  הנאה  זיקת  מתן    .6
כמסומן  מגרש  מקו  מ'   1-3.5 שבין  ברוחב  במיכאלנג'לו 

בתשריט, בהתאם לסעיף 62א)א()19( לחוק. 
ממוצע  בשטח  יח"ד   100-115 של  בהיקף  צפיפות  קביעת    .7
של 75-80 מ"ר כולל ממ"ד עבור דירות )יקבע לעת הוצאת 
לשטחים  מ"ר   50 של  לדירה  מינימלי  ושטח  בנייה(  היתר 

העיקריים, בהתאם לסעיף 62א)א()8( לחוק.
מ"ר   700 עד  של  עיקריות  למטרות  שירות  שטחי  תוספת    .8
62א)א1()4(  לסעיף  בהתאם  מיכאלאנג'לו,  ברחוב  לבניין 

לחוק.
רחוב  כלפי  קדמי  בניין  לקו  מעבר  גזוזטראות  הבלטת    .9

מיכאלאנג'לו ב–1.6 מ' בהתאם לסעיף 62א)א()9( לחוק.

כל המעונין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום, התכנית 
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר ברח' 
שדרות בן-גוריון 68 תל-אביב, בימים א',ב',ג' וה' בין השעות 
08:00 – 13:00, קומה ג' חדר 309 טלפון 03-7247254. כל המעונין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש 

התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות 
הועדה המקומית

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזאת  ניתנת 
 507-0361915 מספר  תכנית  הפקדת  בדבר   התשכ"ה-1965, 
תא/מק/3388ב - שכונת מגורים בצפון בסמכות הועדה המקומית.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 ,130-131  ,98-101 בשלמותן  חלקות   ,6630 מוסדר  מגוש  חלק 
 ,692 ,690 ,687 ,684 ,681 ,678 ,676 ,674 ,161 ,156 ,151-154 ,134

697, 699, 701, 797, חלקי חלקה 720.
 ,272  ,42-155  ,33-34 בשלמותן  חלקות   ,6632 מוסדר  מגוש  חלק 

280-291, 293-294, חלקות בחלקן 38, 273, 465.
חלק מגוש מוסדר 6896, חלקות בשלמותן 36, 40-44, 80, 96, 105, 

110-116, 118, 122, חלקות בחלקן 14-16, 83.

מיקום/כתובת: 
בין רח' מארק שגאל בדרום לרח' פרופס בצפון

בין רח' לוי אשכול במזרח ושדה דב במערב

מטרת התכנית:
ב–3.9.2012  תוקף  למתן  שפורסמה  תא/3388/א'  תכנית  שינוי 

בנושאים הבאים:
לאפשר  מנת  על  איזון  וטבלאות  וחלוקה  איחוד  אישור    .1

הוצאת היתרי בנייה, עפ"י סעיף 62א.)א()1( לחוק.
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עיקרי הוראות התכנית:
הוספת 1 יח"ד בקומת הגג במקום חדרים על הגג.   .1

יתווספו שטחים עיקריים בשטח של 144.57 מ"ר.    .2
שינוי גובה יחידת הדיור מ–2.6 מטר ל–3.55 מטר.  .3

שינוי קווי בניין : קו בניין צפוני 3.15 מ', קו בניין דרומי 3.15    .4
מ', קו בניין מזרחי 4 מ'. 

עמודים  )כולל  בלבד  למרפסות  מטר   2.4 בניין  קו   
קונסטרוקטיביים למרפסות אלה( 

במקום,  החלות  לתוכניות  ביחס  אחר  שינוי  כל  יחול  לא    .5
למעט המצויין במפורש בהוראות תוכנית זו.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
ים,  בת  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  הפרסומים, 
)כתובת:  יומצא למשרדי הוועדה המחוזית  העתק ההתנגדות 

ק.ממשלה דרך מנחם בגין 125 ת"א, טלפון: 03-7632580(.

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

התשמ"ט-1989.

יוסי בכר  
יושב ראש הועדה המקומית  

לתכנון ובנייה בת ים  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית 
 מתאר מקומית מס' 304-0206623 הנקראת 

"חפ/מק/1141/לד/1 - הוספת אחוזי בנייה להסדרת 
מצב קיים ברחוב גרינבוים 68"

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965 
אחוזי  הוספת   - "חפ/מק/1141/לד/1  הנקראת   304-0206623

בנייה להסדרת מצב קיים ברחוב גרינבוים 68"

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות: 
חפ/1141/ב, חפ/229/י, חפ/229/ה.

תכנית זו כפופה לתכניות: 
חפ/229/ד,  חפ/1840,  חפ/1141/יב,  חפ/1141/ח,  תמא/34/ב/4, 
חפ/229/י/1, חפ/מק/1400/גב, חפ/מק/1400/תט, חפ/מק/1400/

יב/1, חפ/מק/1400/יב/4, חפ/מק/1400/פמ, חפ/מק/229/י/2.

מיקום/כתובת: 
ישוב: חיפה, רח' גרינבוים יצחק 68, דניה.

גושים וחלקות:
גוש: 12254 חלקה בשלמות:10

מטרת התכנית:
ושינוי  קיימת, תוך הוספת שטח עיקרי למגרש  בנייה  הסדרת 

קווי בניין.

לפי  השכונה,  בתחום  המבנים  לכלל  רגל  הולכי  נגישות 
סעיפים 62א.)א()1( וסעיף 62א.)א()5( לחוק.

כל המעונין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום, התכנית 
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר ברח' 
שדרות בן-גוריון 68 תל-אביב, בימים א',ב',ג' וה' בין השעות 
08:00 – 13:00, קומה ג' חדר 309 טלפון 03-7247254. כל המעונין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש 

התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה תל אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי בת ים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
502-0414417 )בי/733 - אחד העם 9(

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
אביב,  תל  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  ים,  בת 

מופקדת תכנית מפורטת מספר 502-0414417.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
מס' תוכנית מיוחסת: בי / 2 / א סוג יחס: שינוי 

מס' תוכנית מיוחסת: בי / 30 סוג יחס: כפיפות 
מס' תוכנית מיוחסת: בי / 30 / א סוג יחס: כפיפות 

מס' תוכנית מיוחסת: בי / 328 סוג יחס: שינוי 
מס' תוכנית מיוחסת: בי / 328 / ב סוג יחס: שינוי 

מס' תוכנית מיוחסת: בי / 339 סוג יחס: כפיפות 
מס' תוכנית מיוחסת: בי / 377 סוג יחס: כפיפות 
מס' תוכנית מיוחסת: בי / 403 סוג יחס: כפיפות 

מס' תוכנית מיוחסת: בי / 1 / 403 סוג יחס: כפיפות 
מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430 סוג יחס: כפיפות 

מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430 / א סוג יחס: כפיפות 
מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430 / ב סוג יחס: כפיפות 

מס' תוכנית מיוחסת: בי / 538 סוג יחס: כפיפות 
מס' תוכנית מיוחסת: בי / מק / 497 סוג יחס: כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
בניין מגורים בן חמש קומות עם חדרים על הגג

בצפון - חלקה 183
בדרום- חלקה 185
במזרח- חלקה 224

במערב- רחוב אחד העם.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7139 מחלקה: 184 עד: 184 שלם

מטרות התכנית:
תוספת דירת גג באמצעות שימוש בשטחי הבנייה של החדרים 
על הגג, הוספת זכויות בנייה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון 

והבנייה, וקביעת קווי בניין.
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עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
התשמ"ט-1989.

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חדרה  

מרחב תכנון מקומי עירון 

הודעה בדבר הפקדת שינוי תוכנית מתאר
נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון, מופקדת 
תוכנית  מס' 354-0227363, שינוי לתכניות מתאר מס'  ען/במ/361

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:  
באקה אל ג'רבייה

גושים וחלקות:  
גוש 8754, מוסדר, חלקות בשלמותן 33-34

עיקרי הוראות התוכנית: 
חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים. א( 

שינוי בקווי בניין לעניין בנייה קיימת . ב( 
שינוי בהוראות בדבר בינוי . ג( 
שינוי בגודל מגרש מינימאלי ד( 

כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין   , בקרקע  כל מעוניין  לקהל.  האמורים פתוחים 
פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית , וכן 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק   100 סעיף  עלפי  לכך  הזכאי  כל 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד   חודשיים  תוך 
הפרסומים בעיתונות  , למשרדי הועדה המקומית עירון  ת.ד. 
ההתנגדות  העתק   04-6351789 טל'   ,30025 מיקוד  עארה    241
טל.   א'   15 רח' פל-ים  יומצא למשרדי הועדה המחוזית חיפה 

.04-8633448

התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
העובדות  את  תצהיר המאמת  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב, 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי עירון

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

354-0128744 שינוי לתוכניות מתאר מס'  ען/125

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:   
באקה אל ג'רבייה 

גושים וחלקות:  
חלק מגוש מוסדר 8781, חלקי חלקה 10 

עיקרי הוראות התוכנית: 
חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים. א( 

הקטנת קווי בניין. ב( 
שינוי הוראות בדבר בינוי . ג( 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום 11/2/2016 
בילקוט הפרסומים מס' 7198 התשע"ו, עמ' 3164 ביום 3.2.2015

עיקרי הוראות התכנית:
קומת  להסדיר  מנת  על  מ"ר   210 של  עיקרי  שטח  תוספת    .1
פי  על  עיקרי  לשטח  והפכו  שנסגרו  חניה  וקומת  עמודים 

סעיף 62א)א1()1()א( לחוק התכנון והבנייה   
שינוי קו בניין נקודתי על גבי קונטור המבנה כפי שנבנה    .2

על פי סעיף 62א4 לחוק התכנון והבנייה
קביעת עצים בוגרים לשימור   .3

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 26.6.15 
ובילקוט פרסומים מס' 7097 עמ' 8177 מיום  19.8.2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה מחוז חיפה שד' הפל"ים 15 טל: 04-8633448 חיפה וכן 
טל:   3 ביאליק  רח'  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  וכל   04-8356807

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חדוה אלמוג  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חיפה  

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת מס' 302-0291757
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חיפה,  מחוז  ובנייה  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  חדרה, 
מופקדת מס' 302-0291757 - תחנת תדלוק מחלף חדרה דרום. 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חדרה

תחנת תדלוק מחלף חדרה דרום.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10405 חלקי חלקות: 20

מטרת התכנית:
 18 תמ"א  להוראות  בהתאם  ב'  מדרגה  תדלוק  תחנת  הקמת 

שינוי 4.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע לתחנת תדלוק.  .1

קביעת הוראות בנייה.  .2
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.  .3

קביעת הנחיות סביבתיות.  .4

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הלל  רח'  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6303741 טלפון:  חדרה,   9 יפה 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: שד הפלי"ם 15 בנין ב', חיפה, 

טלפון: 04-8633427(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
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הועדה לתכנון ובניה קריות

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
מס' ק/מק/123/ז

נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת  
מס' ק/מק/123/ז שפורסמה בעיתונים ביום 09/05/2004 ובילקוט 

הפרסומים 5300, עמוד 2983 בתאריך 27/05/2004. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
130 שינוי 

316/א שינוי 
316/ב שינוי 

316 שינוי 
130/א שינוי 
316/ח שינוי 
123/ה שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: קרית ביאליק

כתובת: גד 10  ישוב: קריית ביאליק

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 11529 חלקות במלואן: 19

מטרת התכנית:
שינוי מס' יח"ד המותרות לבניה  מ - 8 ל - 11 בגוש 11529    .1
חלקה 19, ללא הגדלת שטחי הבניה המותרים, לפי סע' 62 

א )א( 8, לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.
הוספת קומת מגורים ע"פ סע' 62א)א(5 לחוק התכנון והבנייה,    .2

התשכ"ה - 1965.

עיקרי הוראות התכנית:
מעל  שירות  ושטח  מ"ר,   950 של  עיקרי  בשטח  יח"ד   11 בניית 
מפלס הקרקע 220 מ"ר, ומתחת לפני הקרקע: 97 מ"ר למחסנים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. ובאתר האינטרנט של הועדה בכתובת 
WWW.VKRAYOT.CO.IL כל מעוניין בקרקע בבנין או בכל 
פרט תיכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סע'  פי  על  לכך  הזכאי  כל 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה 
קריות, רח' הגדוד העברי 4 קרית מוצקין, טלפון: 04-8715291, 
חיפה,  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

כתובת: רח' פל ים 15, חיפה, טלפון: 04-8616222.

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

תשמ"ט – 1989.

יוסי אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קריות  

נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון  התוכנית האמורה 
רח'   , חיפה  מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עירון  ולבנייה 
פל"ים 15 א' חיפה  טל. 8633448 - 04 , כל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל.

                                                     נאדר יונס
                                          יושב ראש הוועדה המקומית

                                        לתכנון ובנייה עירון-ואדי–עארה

הועדה לתכנון ובנייה קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 352-0396358
והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
חיפה,  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  קריות, 

מופקדת תכנית מפורטת מספר 352-0396358.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי      ק/214 
כפיפות   ק/130 

כפיפות   ק/316/א 
כפיפות   ק/130/א 
כפיפות   ק/316/ח

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: קרית מוצקין

כתובת: חזני מיכאל 5, קרית מוצקין

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 10426 מחלקה:  240 עד:  240 בשלמות

מטרת התכנית:
קביעת זכויות בנייה במתחם  

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח בנייה עיקרי מותר ב–500 מ"ר מ–4,337.55 מ"ר    .1
התכנון  לחוק  62א)א()16()א()1(  סעיף  לפי  מ"ר  ל–4,837.55 

והבנייה.
הגדלת מס' הקומות המותר ל–9 קומות מעל לקומת הכניסה    .2
62א)א()4א(  סעיף  לפי  יח"ד  לבניית  גם  להשתמש  ניתן  בה 

לחוק התכנון והבנייה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. ובאתר האינטרנט של הועדה בכתובת 
WWW.VKRAYOT.CO.IL,  כל מעוניין בקרקע בבנין או בכל 
פרט תיכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סע'  פי  על  לכך  הזכאי  כל 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
קריות, רח' הגדוד העברי 4 קרית מוצקין, טלפון: 04-8715291, 
חיפה,  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

כתובת: רח' פל ים 15, חיפה, טלפון: 04-8616222.

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 

התשמ"ט-1989.
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בזב יזמות בע"מ 
 )ח"פ 514759166(

)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   30/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/10/2016 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

מובילי ראש פינה עבודות עפר 2011 בע"מ 
 )ח"פ 514684802(

)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   30/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק 

ממן, מרח' הרחבה חקלאית 28, ראש פינה, 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 24/10/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ברק ממן, מפרק

 

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

אליהו קרטוניר שיווק 2008 בע"מ 
 )ח"פ 514200070(

)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   29/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/10/2016 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

ד.א. פלר אינטרנשיונל בע"מ 
 )ח"פ 512896960(

)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   29/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/10/2016 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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גפת - אנרגיה מתחדשת בע"מ 
 )ח"פ 514168848(

)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   30/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ברוך משיח אבוקרט, מרח' זבולון 3, קריית אתא, 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 01/12/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ברוך משיח אבוקרט, עו"ד, מפרק 

ב.ס.ה שובל אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 513563460(

)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   31/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אפשטיין, מרח' מנחם פלאוט 10, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/10/2016 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה אפשטיין, מפרק

 

אס.איי.קום תשתיות ותקשורת בע"מ 
 )ח"פ 515342541(

)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   28/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמיון 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,303 נמיר  מרדכי  דרך  מרח'  קלינה, 

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 01/11/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

סמיון קלינה, מפרק 

ש.ג. כדורגל בע"מ 
 )ח"פ 513467332(

)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   28/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

גדליהו הרשקו, מרח' אופנהיימר 7, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/11/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאור בתיה בירנבאום, עו"ד, מפרקת 

חלקה 107 בגוש 6043 בע"מ 
 )ח"פ 510258361(

)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 30/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,6721108 תל–אביב-יפו   ,8 עובד  בית  מרח'  סלנט,  רוני 

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.

רוני סלנט, עו"ד, מפרק 

איי. או.פי בע"מ 
 )ח"פ 514784479(

)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 30/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רועי אבנרי, מרח' ויצמן 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.

רועי אבנרי, עו"ד, מפרק 

בר טל ניהול חניונים 2000 בע"מ 
 )ח"פ 512886987(

)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 14/07/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון טטרו, 

מרח' גבורי ישראל 20, נתניה 42504, למפרק החברה.

נינה שירותי סיעוד בע"מ 
 )ח"פ 514093483(

)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   30/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלכוב 

יאשה, מרח' מנחם פלאוט 10, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/10/2016 
בשעה 12:00, אצל, עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מלכוב יאשה, מפרק 

ד.פ. עומר שיווק )2005( בע"מ 
 )ח"פ 513685800(

)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 24/08/2016 
יינון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

דרור, מרח' יקינטון 73, כפר יונה 403000, 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.

יינון דרור, מפרק 

רועי אירם בע"מ 
 )ח"פ 514303668(

)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 29/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-יפו,   ,65 אלון  יגאל  מרח'  בירנבאום,  בתיה  ליאור 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דוד שליט, מפרק 

מזרם פאר - ישראברז בע"מ 
 )ח"פ 510476864(

)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 30/08/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברק כובשי 
לוי, מרח' דרך רמתים 35, הוד השרון 4532335, 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 כובשי לוי, עו"ד, מפרק 

תיווך צור בע"מ 
 )ח"פ 514861624(

)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 23/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ערן צור, מרח' נחלת יצחק 32, תל–אביב-יפו 6744824, 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.

ערן צור, עו"ד, מפרק 

קאזה מוצרי פרזול בע"מ 
 )ח"פ 514639020(

)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 23/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ערן צור, מרח' נחלת יצחק 32, תל–אביב-יפו 6744824, 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.

אהרון טטרו, עו"ד, מפרק 

טגדם בע"מ 
 )ח"פ 513995134(

)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 30/08/2016 
ולמנות את אורלי  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

יצחקי, מרח' אנטיגנוס 23, ירושלים, 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.

אורלי יצחקי, מפרקת 

השקעות ברק בע"מ 
 )ח"פ 510845217(

)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 30/08/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע 

לוין, מרח' בגין מנחם 7, קריית אונו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יהושע לוין, מפרק 

שלי טכנולוגיות הגנה בע"מ 
 )ח"פ 510960453(

)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 30/08/2016 
דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שליט, מרח' דוד רזיאל 55, הרצליה, למפרק החברה.
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ראם חברה למסחר בע"מ 
 )ח"פ 511108771(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 16/10/2016 בשעה 12:00, במשרד עו"ד קרט 
מנור אסף, רח' ז'בוטינסקי 36, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אפרים שמיע, מפרק 

החברה לניהול מגדל היהלום בע"מ 
 )ח"פ 511851750(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 08/11/2016 בשעה 10:00, אצל אלעד מגורים בע"מ, 
רח' שד' אבא אבן 19, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהרון טטרו, עו"ד, מפרק 

בית ציון - הפעלה וניהול בע"מ 
 )ח"פ 511707184(

)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 08/11/2016 בשעה 10:00, אצל אלעד מגורים 
סופי  דוח  לשם הגשת  הרצליה,   ,19 אבן  רח' שד' אבא  בע"מ, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אהרון טטרו, עו"ד, מפרק 

גרינאינג' פתרונות בע"מ 
 )ח"פ 514598531(

)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 
המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   18/10/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  עדה,  בנימינה-גבעת   ,67 המסילה  דרך  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

איתי ויסברג, מפרק

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ערן צור, עו"ד, מפרק 

אי.טו.זי. פרודקשן בע"מ 
 )ח"פ 512065996(

)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 16/08/2016 
אמיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נאור, מרח' היסמין 38, כרמי יוסף, 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 נאור, מפרק  

אורתו-יון 
 )ח"פ 513982256(

)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 10/10/2015 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח גל 

מאור, מרח' דרך בר יהודה 48, נשר 3666016, 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.

גל מאור, רו"ח, מפרק 

לבנון, אקוניס, דורון ושות', חברת עורכי דין 
 )ח"פ 513270199(

)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 13/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
החילזון 6 רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

איל יעקב אקוניס, מפרק 
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י.ש.י רפואת עינים 
 )ח"פ 512342171(

)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 20/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,4 מרמורק 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אופיר אריה חליוה, עו"ד, מפרק

סיל וכותג בע"מ 
 )ח"פ 514955442(

)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 31/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נעמי מרואני, מרח' דוד מרץ 33, ירושלים, 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.

נעמי מרואני, עו"ד, מפרקת

סיל וכותג בע"מ 
 )ח"פ 514955442(

)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 31/10/2016 בשעה 10:00, אצל  המפרקת, רח' דוד 
מרץ 33, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נעמי מרואני, עו"ד, מפרקת 

בר - תום ניהול פרוייקטים בע"מ 
 )ח"פ  513656215(

)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 10/06/2015  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד  שי  

רובין, מרח' שד' הגעתון  30, נהריה, למפרק  החברה.

חי בזק צילום 1999 בע"מ 
 )ח"פ 512761503(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28/10/2016 בשעה 08:00, אצל עו"ד אורן כמוס, 
רח' סירני 9, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב ביבי, מפרק 

ש.כ. השקעות בקיבוצים בע"מ 
 )ח"פ 512962267(

)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 19/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' מגל 1, 
מגל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

עמרם כהן, מפרק 

אפוס פיתוח בע"מ 
 )ח"פ 513408526(

)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',  10:00, במשרד שבלת  09/10/2016 בשעה  ביום  תתכנס 
לשם  תל–אביב-יפו,   ,4 ברקוביץ  רח'  ונוטריונים,  דין  עורכי 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

יהונתן עתיר, עו"ד, מפרק

שרון תשובה פיננסים )2006( בע"מ 
 )ח"פ 513900613(

)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 31/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' גבורי 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בריג'יט תשובה, עו"ד, מפרקת
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גרין ליין שיווק פרחים ותבלינים בע"מ 
 )ח"פ 513328732(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
של  המניות  בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983, 
31/08/2016, התקבלה החלטה  החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
מיום  החברה  של  הקודמת  החלטתה  את  לבטל  חוקי  במניין 
27/11/2013 בדבר פירוק החברה מרצון, וכן לבטל את מינויו של 
המפרק אהוד שייבה, מרח' פלאוט 10, רחובות )אצל עו"ד רונן 

פריד(, לרבות ביטול מלוא סמכויותיו כמפרק.
אהוד שייבה, מפרק

עמית שיווק וקידום אתרים בע"מ 
 )ח"פ 514335025(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית 

בן לולו, מרח' דבורה 7, נשר, 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 06/11/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עמית בן לולו, מפרק

צ.נ בוני הארץ בע"מ 
 )ח"פ 513321703(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   01/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
צביקה ברק, מרח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן 5268102, 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. 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שי רובין, עו"ד, מפרק 

בר תום ניהול פרויקטים בע"מ 
 )ח"פ  513656215(

)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 
רח' שד'  09:00, אצל המפרק,  13/10/2016 בשעה  ביום  תתכנס 
הגעתון  30, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שי רובין, עו"ד, מפרק

סלעפלקס בע"מ 
 )ח"פ 515286557(

)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 30/08/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון 
למפרק   אשקלון,   ,53 ענבים  ביכורי  מרח'  גולדשטיין,  יצחק 

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.

בן ציון יצחק גולדשטיין, מפרק 

סלעפלקס בע"מ 
 )ח"פ  515286557(

)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 30/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ביכורי 
ענבים  53, אשקלון , לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בן ציון יצחק  גולדשטיין, מפרק
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נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רחמים כהן, מפרק 

דטה 4 יו בע"מ 
 )ח"פ 514299791(

)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   25/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

וינוגרדוב, מרח' שד' עמק איילון 135, שוהם, 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 25/12/2016 
בשעה 10:00 אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה. 

דוד וינוגרדוב, מפרק 

ליזרוביץ חברה לשאיבות בטון בע"מ 
 )ח"פ 512410648(

)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   27/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל ליזרוביץ, מרח' אילות 3, אילת, 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 18/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

טל ליזרוביץ, עו"ד, מפרק 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

צביקה ברק, עו"ד, מפרק 

הולילנד גרניט ושיש בע"מ 
 )ח"פ 513293811(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גן 5268102, למפרק  7, רמת  צביקה ברק, מרח' דרך מנחם בגין 

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 04/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

צביקה ברק, עו"ד, מפרק

א. גגמן בע"מ 
 )ח"פ 511959405(

)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   25/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

רחמים כהן, מרח' גבעון 3, גבעת זאב, 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 25/12/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
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מקסיקו ישראל נדל"ן בע"מ 
 )ח"פ 513551622(

)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   31/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

יוגב, מרח' דרך בגין 154, תל–אביב-יפו, 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 17/10/2016 
וייסבלט, בכתובת הנ"ל,  ישראל  עו"ד  10:00 אצל אצל  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 
דורון יוגב, מפרק 

בן-שמאי בע"מ 
 )ח"פ 513361204(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   14/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון 

בן שמאי, מרח' רדינג 3, תל–אביב-יפו, 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. 

 17/10/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00 אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אמנון בן שמאי, מפרק 

נורי גריל ותבשילים בע"מ 
 )ח"פ 513754911(

)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 

אוריינט צילום עמית 2002 בע"מ 
 )ח"פ 513185876(

)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   21/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  לציון,  ראשון   ,27 לישנסקי  יוסף  מרח'  דנן,  אברהם 

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 17/10/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אברהם דנן, מפרק 

רות ליין בע"מ 
 )ח"פ 513180794(

)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   26/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משיח 

חיים צדאקתי, מרח' נורית 4, שוהם, 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 17/10/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משיח חיים צדאקתי, מפרק
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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 17/10/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אריאל נחם, מפרק

תמזי ב.י. יזמות בע"מ 
 )ח"פ 514788348(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   14/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טמזי 

בן יוסף, מרח' דב הוז 22, קריית אונו, 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 17/10/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

טמזי בן יוסף, מפרק

בי.איי. העץ בע"מ 
 )ח"פ 513582189(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני 

חדד, מרח' דרך החיטה 61, ינוב, 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. 

התקבלה   12/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

בן חמו, מרח' יד חרוצים 16, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/10/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה בן חמו, מפרק 

קיסרית הפקות בע"מ 
 )ח"פ 514230465(

)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   12/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
31, תל–אביב-יפו, למפרקת  קיסרמן, מרח' שמואל ברקאי  עדי 

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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/10/2016 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עדי קיסרמן, מפרקת

חמי אריאל החזקות בע"מ 
 )ח"פ 513970723(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל 

נחם, מרח' הרימון 8, עפולה, למפרק החברה.
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אורגניק פט בע"מ 
 )ח"פ 514011303(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/08/2016 
איל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רפאלי, מרח' בזלת 3, צור יגאל, כוכב יאיר, 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.

איל רפאלי, מפרק 

יקיניקו בע"מ 
 )ח"פ 513624395(

)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 01/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בשמת 

ויינר, מרח' דגניה א' 1, דגניה א', 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.

בשמת ויינר, מפרקת

גוטפריד ברלין בע"מ 
 )ח"פ 515010254(

)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 01/09/2016 
שי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גוטפריד, מרח' ארבל 6, בני דרור, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שי גוטפריד, מפרק

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/10/2016 
בשעה 10:0, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה. 
בני חדד, מפרק 

ב.ח אריזות בע"מ 
 )ח"פ 511649980(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני 

חדד, מרח' דרך החיטה 61, ינוב, 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 17/10/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

בני חדד, מפרק

ח.ד - מד-לוג'יק. קומ בע"מ 
 )ח"פ 513532275(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל 

נחם, מרח' הרימון 8, עפולה, 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 17/10/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אריאל נחם, מפרק 
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סופרדנט חורי בע"מ 
 )ח"פ 513200329(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק,  רח' כפר 
יאסיף 1 בניין מיכאל מטאנס, קומא א', כפר יאסיף, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מיכאיל חורי, עו"ד, מפרק

לשם השקעות )ישראל( בע"מ 
 )ח"פ 510631179(

)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 31/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,15 חרוצים  יד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהודה לואיס ריסקין, עו"ד, מפרק

גרופ רויאל ונדום בע"מ 
 )ח"פ 512398876(

)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 
רדיאנו  עו"ד  במשרד   ,10:00 בשעה   04/12/2016 ביום  תתכנס 
הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,65 יגאל  אלון  רח'  ושות',  בטאט 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

גיא בטאט, עו"ד, מפרק

נכסי הירקון פראג בע"מ 
 )ח"פ 514120484(

)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 16/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 55, 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.

דרור נאור, עו"ד, מפרק

רשיבא - תכנון יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ 
 )ח"פ 511974495(

)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 27/10/2016 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' הלל 
14, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ארז גמליאל, עו"ד, מפרק 

"מגן - לי" תעשיות מוצרי ספורט 
 )ח"פ 511163024(

)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 20/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' גלבוע 
42, כוכב יאיר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אליהו גרניט, מפרק

רימרקט בע"מ 
 )ח"פ 513205112(

)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 16/10/2016 בשעה 12:00, אצל נסים-דאר, 
הגשת  לשם  ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רח'  דין,  עורכי  משרד 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אריאל נסים, עו"ד, מפרק

לימודים און ליין 
 )ח"פ 513977447(

)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 16/10/2016 בשעה 12:00, אצל נסים-דאר, 
הגשת  לשם  ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רח'  דין,  עורכי  משרד 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אריאל נסים, עו"ד, מפרק
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תתכנס ביום 17/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שרת 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,36
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריאל קלימר, מפרק

בראל רהיטים ועיצובים )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512749524(

)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 28/08/2016 
יוני  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מוזיין, מרח' היוצר 7, באר 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.

יוני מוזיין, מפרק

בראל רהיטים ועיצובים )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512749524(

)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 17/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' היוצר 
7, באר יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוני מוזיין, מפרק

מ. משה האוזי ובניו 2010 בע"מ 
 )ח"פ 514519438(

)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 07/08/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

האוזי, מרח' שא נס 11, באר 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.

מרדכי האוזי, מפרק

אדו אדס בע"מ 
 )ח"פ 515328623(

)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 07/08/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד 
חיים קמחי, מרח' בן גוריון כפר אז"ר 2, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

נמרוד חיים קמחי, מפרק

אדו אדס בע"מ 
 )ח"פ 515328623(

)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 17/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר. 1, קומה 13, כפר אז"ר 2, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

נמרוד חיים קמחי, מפרק

אם 2 קיי אנטרפרייזס בע"מ 
 )ח"פ 512762782(

)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 28/08/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל 

קלימר, מרח' שרת 36, עפולה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל קלימר, מפרק

אם 2 קיי אנטרפרייזס בע"מ 
 )ח"פ 512762782(

)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 
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אורביטס )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-339877-6(

)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 
 333-108th 'תתכנס ביום 10.10.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח
Avenue NE, Bellevue, Washington 98004 USA, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

לאנס סולידיי, מפרק  

שלטל שירותי הובלות והסעות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-196149-2(

)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 11.10.2016, בשעה 10.00, אצל רומנו, ארנון ושות', רח' 
בית שאן 19, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילנה מירז עזר, מפרקת  

מיניאפ פתרונות מובייל בע"מ
)ח"פ 51-510230-9(

)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 11.10.2016, בשעה 8.00, אצל המפרק, רח' פנקס 51, 
דירה 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוהד טוויג, מפרק  

נסיה ברכה משמיים בע"מ
)ח"פ 51-477448-8(

)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 26.10.2016, בשעה 15.00, במשרד המפרק, במעלות, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

שרבל דקואר, עו"ד, מפרק  

מ. משה האוזי ובניו 2010 בע"מ 
 )ח"פ 514519438(

)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 17/10/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שא נס 
11, באר יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי האוזי, מפרק

א.ט.ל. מימאר החזקות בע"מ
)ח"פ 51-462697-7(

)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 5.10.2016, בשעה 10.00, במשרדי קרן הגשמה בע"מ, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,11 גרניט  רח' 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנניה שמש, מפרק  

אוריטק אלקטרוניקס בע"מ
)ח"פ 51-416271-8(

)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 
 הנ"ל תתכנס ביום 6.10.2016, בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' 
החרש 29, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שילוני, עו"ד, מפרק  

מובל גרופ בע"מ
)ח"פ 51-485922-2(

)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, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 6.10.2016, בשעה 
המסילה 17, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב בלום, מפרק  
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עמית הזזת הרים בע"מ
)ח"פ 51-347994-9(

)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 1.11.2016, בשעה 8.30, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 52, מגדל סונול, קומה 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל רובנבך, עו"ד, מפרק  

החברה להזזת הרים בע"מ
)ח"פ 51-416270-0(

)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 1.11.2016, בשעה 8.30, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 52, מגדל סונול, קומה 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל רובנבך, עו"ד, מפרק  

איירוז בע"מ
)ח"פ 51-383128-9(

)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 לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 14.00, במשרד 
מגדלי   ,132 בגין  מנחם  דרך  רח'  דין,  עורכי  ושות',  פישר  גדעון 
עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי בן–עמי, עו"ד, מפרק  

פי.טי.איי פרויקטים סחר והשקעות )1991( בע"מ
)ח"פ 51-155597-1(

)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 21.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות זאב סטולרו, ממושב שדה יצחק, 

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.

אלרג'יקה בע"מ
)ח"פ 51-333561-2(

)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 26.10.2016, בשעה 12.00, במשרדי ביו לייט השקעות 
 ,5 קומה   ,3 בניין  עתידים,  קריית  בע"מ,  בישראל  החיים   במדעי 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן פרוינד, עו"ד, מפרקת  

אורן רבין בע"מ
)ח"פ 51-419791-2(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
נחלת יצחק 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה אשכנזי, רו"ח, מפרק  

יוגב יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-112288-9(

)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 
רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,15.00 בשעה   ,1.11.2016 ביום  תתכנס 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים ניר, מפרק  

נ.ש.ק. אמהות בע"מ
)ח"פ 51-429486-7(

)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 1.11.2016, בשעה 8.30, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 52, מגדל סונול, קומה 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל רובנבך, עו"ד, מפרק  
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לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 
בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור חכמון, מפרק  

פיקס טלקום בע"מ
)ח"פ 51-484294-7(

)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 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,1.11.2016 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים,  15א,  סירקין 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור חריש, עו"ד, מפרק  

גלובו טרה בע"מ
)ח"פ 51-498208-1(

)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,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,1.11.2016 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים,  15א,  סירקין 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור חריש, עו"ד, מפרק  

המכללה ללימודי קבלה ונומרולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-360919-8(

)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 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,1.11.2016 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים,  15א,  סירקין 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור חריש, עו"ד, מפרק  

ר.ב.מ.כ נכסים בע"מ
)ח"פ 51-154008-0(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, 
יונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  רח' העמק 52, כפר 

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

זאב סטולרו, מפרק

פי.טי.איי פרויקטים סחר והשקעות )1991( בע"מ
)ח"פ 51-155597-1(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,26.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המלאכה 2, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב סטולרו, מפרק   

קרטורון חברה ליצור קרטונים בע"מ
)ח"פ 51-405355-2(

)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 9.10.2016, בשעה 17.00, אצל משפחת בניזרי, רח' 
שקד 12/8, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגית בניזרי, מפרקת  

ג.א. אירליין שרותי קרקע בע"מ
)ח"פ 51-119040-4(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2016, בשעה 8.00, במשרדי המפרקת, 
רח' הברזל 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מירב חיים, רו"ח, עו"ד, מפרקת  

ל. חכמון - פרסום בע"מ
)ח"פ 51-269833-3(

)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 
 ,40 הגפן  רח'  המפרק,  אצל   ,8.00 בשעה   ,1.11.2016 ביום  תתכנס 
גבעות בר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
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רח' הדקלים 19, קריית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיאל אמון, מפרק  

וניל עמר - קפה מסעדה בע"מ
)ח"פ 51-352814-1(

)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 לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, אצל המפרק, רח' 
שמואל תמיר 47, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שי עמר, מפרק   

דו-בי ה.ל.ה בע"מ
)ח"פ 51-374538-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אמיר פרנקל, מרח' שאול המלך 37, תל אביב, טל' 03-6060309, 

למפרק החברה.

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

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

 ,1.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עו"ד,  ושות',  בנקל  מגריזו,  ראב"ד,  משרדי  אצל   ,11.00 בשעה 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר פרנקל, עו"ד, מפרק

ב.י. נתניה צפון בע"מ
)ח"פ 51-467098-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,18.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
דניאל ליפקה, מרח' השופטים 13א, רמת השרון, טל' 054-4886890, 

למפרק החברה.

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

לילך אקרמן, עו"ד, מפרקת  

ברונית סחר ואירועים בע"מ
)ח"פ 51-389556-5(

)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 
החברה,  כוח  בא  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,6.11.2016 ביום   תתכנס 
עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות', אבא הלל 14, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

רונית קידר, מפרקת  

אסטיקס בע"מ
)ח"פ 51-240105-0(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
28, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  אחד העם 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תדהר צור, עו"ד, מפרק  

ד.ה. אחזקות ניהול והקמה בע"מ
)ח"פ 51-400081-9(

)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 
 ,29 רח' המרד  ביום 23.11.2016, בשעה 17.30, במשרדי המפרק, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דותן בן–שושן ינון, מפרק  

י.ש. מחסני הנעלה/הולכים אחרת )2005( בע"מ
)ח"פ 51-369060-2(

)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 
המפרק,  אצל  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס 
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ג'י טרייד פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-410988-3(

)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   ,21.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  נתניה,   ,2587 ת"ד   ,24 ישראל  גיבורי  מרח'  אלמוג,  אסף 

09-8822207, 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.

 ,22.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף אלמוג, מפרק

פיתוח בזק תמונות וסרטים 1996 בע"מ
)ח"פ 51-224992-1(

)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   ,24.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אביב  תל  משפט,  אמות  בית   ,8 המלך  שאול  מרח'  קריטי,  ניר 

6473307, טל' 050-6790031, 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.

 ,24.1.2017 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.

ניר קריטי, עו"ד, מפרק

אינטרנט מדיה גרופ 33 בע"מ
)ח"פ 51-464856-7(

)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 15.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל בן–חור, מרח' 

ויסוצקי 6, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,19.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל יצחק ליפקה, 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.

דניאל ליפקה, מפרק

ב.ג.ע.ג.ש. שקד בע"מ
)ח"פ 51-325780-8(

)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   ,6.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בארי 
ריימונד שקד, מרח' הפרחים 44, רשפון 4691500, 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.

 ,22.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל יגאל ארנון ושות', מרכז עזריאלי 5, קומה 40, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

בארי ריימונד שקד, מפרק

ב.ב.מ רכש רכיבים בע"מ
)ח"פ 51-393403-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מרדכי בורין, מרח' השל"ה 4, דירה 15, תל אביב 6228304, טל' 

050-8787886, 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.

 ,28.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי בורין, מפרק
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גבעתיים, ואת יניב ניישלוס, מרח' ערד 9, גבעתיים, למפרקי 
החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

שר עדן      יניב ניישלוס
מ פ ר ק י ם

סטאר נייט השקעות בע"מ
)ח"פ 51-412779-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ויקטור תשובה, מרח' 

היצירה 3, בית ש.א.פ, רמת גן, 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.

ויקטור תשובה, עו"ד, מפרק

דאנקינג החזקות בע"מ
)ח"פ 51-515870-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
22.8.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון אהוד, מרח' 

החשמונאים 107, 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.

שרון אהוד, מפרק

פוינטמט ישראל בע"מ
)ח"פ 51-370868-5(

)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 22.8.2016, התקבלה החלטה 

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.

אריאל בן–חור, עו"ד, מפרק

עמית כימיקלים וציוד מעבדות בע"מ
)ח"פ 51-106969-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית יוסף, מרח' הגלבוע 5, 

כפר סבא, 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.

עמית יוסף, מפרק

ניר קיר קרט בע"מ
)ח"פ 51-362891-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר ברזילי, מרח' 
הרכבי 54, תל אביב, ואת יוסף קרט, מרח' רמב"ם 18, רחובות, 

למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

ניר ברזילי      יוסף קרט
מ פ ר ק י ם

מוביו מדיה בע"מ
)ח"פ 51-541719-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.8.2016, התקבלה החלטה 
 ,6 ולמנות את שר עדן, מרח' הל"ה  לפרק את החברה מרצון 



9563 ילקוט הפרסומים 7335, ב' באלול התשע"ו, 5.9.2016 

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

טלי קסלר, עו"ד, מפרקת

גירודיאם בע"מ
)ח"פ 51-148761-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.8.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  ניר,  חיים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 3, רמת גן, 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.

חיים ניר, עו"ד, מפרק

ריל דאטה בע"מ
)ח"פ 51-416378-1(

)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 18.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית הרבט, מרח' שד' 

בנימין 22, נתניה, 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.

עמית הרבט, עו"ד, מפרק

רדד-קלר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-269969-5(

)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 22.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סם לאונרד, מרח' הגפן 105, 

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.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את תובל רון עזרא, מרח' יעקב 
מרידור 12, 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.

תובל רון עזרא, מפרק

בירונקס בע"מ
)ח"פ 51-412643-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן בירון, מרח' הרב קוק 28, 

פתח תקווה, למפרק החברה.

רון בירון, מפרק

אי.קיי.או. אינטרנשיונל ביזנס סנטר בע"מ
)ח"פ 51-326753-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  עומר,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

קק"ל 5, ת"ד 78166, טל' 08-6751711, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי עומר, עו"ד, מפרק

מדיטון מחקרים בע"מ
)ח"פ 51-240507-7(

)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 25.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  קסלר,  טלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היצירה 3, רמת גן 52521, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמארה אחמד מחמוד, מפרק

חברה לייזום בקריית ביאליק )1997( בע"מ
)ח"פ 51-255813-1(

)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 31.7.2016, התקבלה החלטה 
ממושב  רובין,  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

צרופה 3085000, 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.

גבריאל רובין, מפרק

אינוביישן פרטנרס בע"מ
)ח"פ 51-449995-3(

)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 14.8.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  קצנל,  עינת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מדינת יהודים 89, בניין E, הרצליה 4614001, 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.

עינת קצנל, עו"ד, מפרקת

וויזיאו ישראל בע"מ
)ח"פ 51-498481-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.8.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי שטיינר, 

מרח' מנחם בגין 9/22, גבעת שמואל, 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.

סם לאונרד, מפרק

אי. או. סי. פארטנרס בע"מ
)ח"פ 51-505056-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.8.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב גלנטי, 

מרח' יעבץ 33, קומה ב', 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.

יעקב גלנטי, עו"ד, מפרק

הראל מנהטן לקסינגטון 285 בע"מ
)ח"פ 51-491271-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
 ,24.8.2016 ביום  שהתכנסו  הנ"ל,  החברה  של  נושים  ובאסיפת 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עמית שטילמן, מרח' אבא הלל 3, רמת גן 52118, 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.

עמית שטילמן, עו"ד
באת כוח החברה

אל-מג'ד חברה לשווק בע"מ
)ח"פ 51-185118-0(

)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 25.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמארה אחמד מחמוד, מרח' 

ראשי 88, כפר כנא 16930, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמיר דנוס, עו"ד, מפרק

מ.ע.ו.ר.-ב.פ. נכסים בע"מ
)ח"פ 51-237672-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
22.8.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי צורי, מרח' 
החשמונאים 10, קריית מוצקין, טל' 04-8702020, 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.

שי צורי, עו"ד, מפרק

סייטפרייס בע"מ
)ח"פ 51-382774-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.8.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא לפבר, מרח' 

ההסתדרות 35, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא לפבר, מפרק

אל שי אאוט סורסינג בע"מ
)ח"פ 51-351264-0(

)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 
ביום 23.8.2016, התקבלה החלטה  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף שוישה, מרח' יוספטל 3, 

בת ים, 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.

אבישי שטיינר, מפרק

א.ד.י.נ. מסעדות וברים בע"מ
)ח"פ 51-492801-9(

)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 15.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר גוזמן, מרח' בית הלל 3, 

רמת גן, 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 גוזמן, מפרק

קו פרויקט כלכלי 2002 בע"מ
)ח"פ 51-321437-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2016, התקבלה החלטה 
ויניק-כספי,  אורלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משד' רוטשילד 76-74, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אורלי ויניק-כספי, עו"ד, מפרקת

מעון משפחת מ לימון בע"מ
)ח"פ 51-032538-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר דנוס, 

מרח' ויצמן 51, 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.
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 14.58 שקלים חדשים 

בדבר  מיוחדת  החלטה  קבלת  האסיפות,  של  יומן  סדר  על 
פירוק מרצון של החברה בהתאם להוראות סעיף 319)2( לפקודה.

ויקטור תשובה, עו"ד  
      בא כוח החברה

עננים ירוקים בע"מ
)ח"פ 51-230388-4(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,4 ברקוביץ  ברח'   ,11.00 6.10.2016, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 

מגדל המוזאון, קומה 17, תל אביב.

על סדר יומה של האסיפה: החלטה מיוחדת בדבר פירוק 
החברה מרצון ומינוי מפרק לעסקי החברה. 

זו תתכנס לאחר כינוסה של אסיפה כללית  אסיפת נושים 
מיוחדת של בעלי המניות של החברה באותו יום בשעה 10.00 
שעל סדר יומה קבלת החלטה מיוחדת לפירוק מרצון של החברה.

ירון סובול, עו"ד  
בא כוח החברה

ידידיה אליוף יזמות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-427570-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
הנ"ל,  החברה  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
על  חוקי  במניין  החלטה  18.8.2016, התקבלה  ביום  שהתכנסה 
ביטול והפסקת הליכי פירוק החברה מרצון והסרת מינויו של 
עו"ד גיא יקותיאל, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק, למפרק החברה, 

וכי כל סמכות שקנה המפרק מעצם מינויו, הוסרה.

גיא יקותיאל, עו"ד, מפרק

בית הספר לשלמות רוחנית 
)ע"ר 58-052874-3(

)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, 
שהתכנסה ביום 14.6.2016, הוחלט על פירוק מרצון של העמותה 
ומינויו של יואל חשין, מרח' שוקן 32, תל אביב, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 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.

יואל חשין, מפרק

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

יוסף שוישה, מפרק

לנדם בע"מ
)ח"פ 51-124051-7(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון ומינוי מפרק

הנ"ל,  החברה  של  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
חוקי  במניין  החלטה  התקבלה   ,15.8.2016 ביום  שהתכנסה 
להפסיק את הליכי הפירוק מרצון של החברה ולהסיר את מינויו 

וסמכויותיו של מפרק החברה אהרון חכימי.

אילנה סעד, דירקטורית

אית"ם ארץ ישראל תעשיות מתקדמות - קרנות הון 
סיכון )1992( בע"מ

)ח"פ 51-166935-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים/בעלי מניות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999, 
 - )להלן  התשמ"ג-1983  חדש[,  ]נוסח  החברות  ולפקודת 
מיוחדת  החלטה  קבלת  לצורך  אסיפות  כינוס  על  הפקודה(, 
בדבר פירוק מרצון של החברה, ביום 6.10.2016, במשרד בא כוח 
החברה, עו"ד ויקטור תשובה, רח' היצירה 3, בית ש.א.פ, קומה 7, 

רמת גן, כלהלן:

אסיפת נושים בדין קדימה, בשעה 10.00; א. 

אסיפת נושים רגילים, בשעה 11.00; ב. 

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, בשעה  ג. 
.12.00

בדבר  מיוחדת  החלטה  קבלת  האסיפות,  של  יומן  סדר  על 
פירוק מרצון של החברה בהתאם להוראות סעיף 319)2( לפקודה.
ויקטור תשובה, עו"ד  
      בא כוח החברה

א.י.מ.ב. אחזקות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-387278-8(

הודעה על כינוס אסיפת נושים/בעלי מניות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999, 
 - )להלן  התשמ"ג-1983  חדש[,  ]נוסח  החברות  ולפקודת 
מיוחדת  החלטה  קבלת  לצורך  אסיפות  כינוס  על  הפקודה(, 
בדבר פירוק מרצון של החברה, ביום 6.10.2016, במשרד בא כוח 
החברה, עו"ד ויקטור תשובה, רח' היצירה 3, בית ש.א.פ, קומה 7, 

רמת גן, כלהלן:

אסיפת נושים בדין קדימה, בשעה 10.00; א. 

אסיפת נושים רגילים, בשעה 11.00; ב. 

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, בשעה  ג. 
.12.00


