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הודעה על פטור מחובת מכרז 
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ועל פי הצעתה של 
ועדת שירות המדינה מיום כ"ח באלול התשע"ג )3 בספטמבר 
ראש  מטה  לבחינת  הציבורית  הוועדה  לדוח  בהמשך   ,)2013
מבנה  ולהסדרת  הציבורית(,  הוועדה  דוח   - )להלן  הממשלה 
הממשלה  בהחלטת  כמפורט  בעקבותיו  הממשלה  ראש  מטה 
 ,)2012 באוקטובר   28( התשע"ג  בחשוון  י"ב  מיום   ,5189 מס' 

החליטה הממשלה -

משרות  שהן  אמון  למשרות  ממכרז  חד–פעמי  פטור   )1(
מקצועיות במהותן 

לפטור באופן חד–פעמי מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19   
במשרות  הממשלה  ראש  במשרד  שנקלטו  עובדים  לחוק 
אמון, ומשרות אלה הומרו במסגרת הרפורמה במבנה מטה 

משרד ראש הממשלה, למשרות מקצועיות. 

הפטור החד–פעמי מחובת המכרז, יהיה כפוף לאישור נציב   
משרד  המלצת  לפי  לכך  שהסמיך  מי  או  המדינה  שירות 
התנאים  בכל  העובד  לעמידת  ובכפוף  הממשלה,  ראש 

האלה:

דומה  במשרה  או  במשרתו  ברציפות  מועסק  העובד  )א( 
למועד  נכון  ומעלה  לה במשרד, תקופה של שנתיים 

קבלת ההחלטה;

הממונה על העובד ממליץ על המשך העסקתו בתפקיד; )ב( 

העובד עמד בבחינה לפני ועדת בוחנים למשרתו או  )ג( 
למשרה דומה לה, בהרכב של מכרז פומבי;

העובד עומד בתנאי הסף של המשרה; )ד( 

 43 עד   41 על  עולה  אינו  המשרה  של  הדרגות  מתח  )ה( 
בדירוגים  להן  המקבילות  והדרגות  המח"ר,  בדירוג 

האחרים;

העובד אינו מועסק בדרך של מילוי מקום על המשרה  )ו( 
במקום עובד אחר המועסק בה דרך קבע;

קליטתו של העובד אינה נובעת משיקולים פוליטיים  )ז( 
או משיקולים פסולים;

פטור ממכרז למשרות במעון הרשמי   )2(

לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק את המשרות   
האלה ולהגדירן כמשרות אמון:

יועץ/ת תפעול מעון ראש הממשלה; )א( 

עוזר/ת תפעול מעון ראש הממשלה; )ב( 

עובד/ת מטבח במעון ראש הממשלה. )ג( 

ב' בחשוון התשע"ד )6 באוקטובר 2013(
)חמ 3-274(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
לבחירת שופטים(, התשמ"ד-11984, אני מודיע  כי  בישיבתה  
מיום כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר  2013(,  בחרה הוועדה  

לבחירת שופטים במפורטים להלן:

בית  לכהונת שופטת  נבחרה  וולצקי,  וינבאום  השופטת חדוה 
המשפט המחוזי תל–אביב-יפו; 

השופט ירון לוי, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי תל–
אביב-יפו; 

בית  שופטת  לכהונת  נבחרה  טולקובסקי,  בלהה  השופטת 
המשפט המחוזי במחוז המרכז; 

השופטת דנה מרשק מרום, נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט 
המחוזי במחוז המרכז; 

השופט סארי ג'יוסי, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה;

בית  שופטת  לכהונת  נבחרה  שרון-נתנאל,  תמר  השופטת 
המשפט המחוזי בחיפה;

המחוזי  המשפט  בית  שופט  לכהונת  נבחר  עדן,  יואל  השופט 
בבאר שבע;

השופטת דלית שרון גרין, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט 
השלום במחוז הצפון;

השופט שמעון לייבו, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום 
)נוער( במחוז ירושלים;

משפט  בתי  שופט  לכהונת  נבחר  מאושר,  אבשלום  השופט 
השלום במחוז הדרום;

הרשם מוסטפא קאסם, נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי 
לעבודה בנצרת;

שלום/רשם  משפט  בית  שופט  לכהונת  נבחר  שני,  גיא  הרשם 
בית המשפט העליון;

משפט  בתי  שופטת  לכהונת  נבחרה  הינדה,  שרון  הרשמת 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורך הדין עדי הדר, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום 
במחוז תל–אביב-יפו;

עורך הדין שי )משה( מזרחי, נבחר לכהונת שופט בתי משפט 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

בתי  שופטת  לכהונת  נבחרה  דניאלי,  אליאנא  הדין  עורכת 
משפט השלום במחוז המרכז;

עורך הדין אלדד נבו, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום 
מחוז המרכז;

בתי משפט השלום  לכהונת שופט  נבחר  פלג,  רונן  הדין  עורך 
במחוז המרכז;

עורכת הדין שרון צנציפר הלפמן, נבחרה לכהונת שופטת בתי 
משפט השלום במחוז המרכז;

משפט  בתי  שופטת  לכהונת  נבחרה  בונדה,  דורית  הרשמת 
לתעבורה במחוז תל–אביב-יפו;

__________
1  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370.
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עורך הדין יעקב דנינו, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום 
במחוז הדרום;

נבחרה לכהונת שופטת בתי  ליאת שמיר-הירש,  עורכת הדין 
משפט לתעבורה במחוז הדרום;

עורכת הדין הדס רוזנברג שיינרט, נבחרה לכהונת שופטת בתי 
משפט השלום במחוז חיפה;

בתי  שופטת  לכהונת  נבחרה  שחר,  בן  ויסמן  טל  הדין  עורכת 
משפט השלום )נוער( במחוז הצפון;

בתי משפט  שופטת  לכהונת  נבחרה  פרוינד,  ליזי  הדין  עורכת 
השלום )נוער( במחוז המרכז;

הרשם יניב בוקר, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום )נוער( 
במחוז הדרום;

בבתי  בכירה  רשמת  לכהונת  נבחרה  כלפה,  עידית  הרשמת 
משפט השלום במחוז הדרום;

משפט  בבתי  בכיר  רשם  לכהונת  נבחר  מוראני,  נדים  הרשם 
השלום במחוז חיפה.

ו' בתשרי התשע"ד )10 בספטמבר 2013(
)חמ 3-1803(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                    

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, 
וגיליון   2011 מנובמבר   1 מס'  התיקון  גיליון   ,2008 מיוני 

התיקון מס' 2 ממאי 2012.

במקומו יבוא:

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, 
מספטמבר 2013.

ת"י 60227 חלק 5 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים 
גמישים  כבלים  וולט:  מ–450/750  גדולים  שאינם  נקובים 

)פתילים(, ממאי 2011.

במקומו יבוא:

ת"י 60227 חלק 5 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים 
גמישים  כבלים  וולט:  מ–450/750  גדולים  שאינם  נקובים 

)פתילים(, מספטמבר 2013.

ת"י 60245 חלק 3 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים 
שאינם גדולים מ–450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון 

עמידים בחום, ממאי 2011.

במקומו יבוא:

ת"י 60245 חלק 3 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים 
שאינם גדולים מ–450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון 

עמידים בחום, מספטמבר 2013.

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.

ת"י 60245 חלק 4 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים 
שאינם גדולים מ–450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים, 

ממאי 2011.

במקומו יבוא:

ת"י 60245 חלק 4 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים 
שאינם גדולים מ–450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים, 

מספטמבר 2013.

ת"י 60245 חלק 8 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים 
ליישומים  פתילים  וולט:  מ–450/750  גדולים  שאינם 

הדורשים גמישות גבוהה, ממאי 2011.

במקומו יבוא:

ת"י 60245 חלק 8 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים 
ליישומים  פתילים  וולט:  מ–450/750  גדולים  שאינם 

הדורשים גמישות גבוהה, מספטמבר 2013.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה )להלן - יום 
התחילה(, ואולם -

תחילתם של סעיפים 204.2 ו–204.3 שבתקן ת"י 994 חלק 1,   )1(
מאוגוסט 2013, הדנים בתאימות אלקטרומגנטית,  ביום י' 

באדר התשע"ה )1 במרס 2015(;

חלק   60245 ת"י  לפי  בגומי  מבודדים  כבלים  לבדוק  ניתן   )2(
3, ת"י 60245 חלק 4 ות"י 60245 חלק 8, כנוסחם ערב יום 

התחילה, עד 60 ימים מיום התחילה; 

ת"י  לפי  כלורי  בפוליוויניל  מבודדים  כבלים  לבדוק  ניתן   )3(
60227 חלק 5, כנוסחם ערב יום התחילה, עד 90 ימים מיום 

התחילה.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-95-ה4(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                    

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

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקן הרשמי הזה: 

ודרישות,  הגדרות  לאריחים:  דבקים   -  1 חלק   4004 ת"י 
מספטמבר 2010.

במקומו יבוא:

ת"י 4004 חלק 1 - דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות, מספטמבר 
.2013

יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת  התקן 
עמ'  התשס"ט,  הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים 

.5765

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.
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ת"י 61558 חלק 2.5 - בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת 
כוח ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות לשנאים וספקי כוח 

למכונות גילוח, מאפריל 2003.

במקומו יבוא: 

2.5 - בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח  ת"י 61558 חלק 
בעבור לשנאים  מיוחדות  ובדיקות  דרישות   ושילוביהם: 

ולספקי  גילוח  מכונות  בעבור  כוח  לספקי  גילוח,  מכונות 
כוח המשולבים במכונות גילוח, מספטמבר 2013. 

ת"י 61558 חלק 2.6 - בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת 
בטיחות  לשנאי  מיוחדות  דרישות  דומים:  ומוצרים  כוח 

מבדדים לשימוש כללי, מאפריל 2003.

במקומו יבוא:

2.6 - בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח  ת"י 61558 חלק 
דרישות  וולט:   1,100 עד  הספקה  למתחי  דומים  ומוצרים 
כוח  ולספקי  מבדדים  בטיחות  לשנאי  מיוחדות  ובדיקות 

הכוללים שנאי בטיחות מבדדים, מספטמבר 2013.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו  90 ימים מיום פרסומה.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-95-ה4(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                    

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

התקנים,  לחוק  8)ה(  לסעיף  בהתאם  מכריז,  אני 
התשי"ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי,  את 

התקן הרשמי שלהלן:

)גפ"מ(:  1 - מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים  ת"י 158 חלק 
מאגרים, מנובמבר 2007, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 

מספטמבר 2013.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקד  התיקון  גיליון 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-95-ה2(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                    __________

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.

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

התקנים,  לחוק  8)ה(  לסעיף  בהתאם  מכריז,  אני 
התשי"ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי,  את 

התקן הרשמי שלהלן:

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.

תחילתה של אכרזה זו  90 ימים מיום פרסומה.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-95-ה4(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                    

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 5731 - דלק לרכב מנועי - אסטרים מתיליים של חומצות 
שומניות )FAME( למנועי דיזל )ביודיזל( - דרישות ושיטות 

בדיקה, מנובמבר 2010.   

במקומו יבוא:

ת"י 5731 - דלק לרכב מנועי - אסטרים מתיליים של חומצות 
שומניות )FAME( למנועי דיזל  - דרישות ושיטות בדיקה, 

מספטמבר 2013.

דרישות  לנורות:  ובקרה  הפעלה  אבזרי   -  2.7 חלק   61347 ת"י 
מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר והמיועדים 

לתאורת חירום, מדצמבר 2002.

במקומו יבוא: 

ת"י 61347 חלק 2.7 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות 
ממצברים  המוזנים  אלקטרוניים  ובקרה  הפעלה  לאבזרי 

והמיועדים לתאורת חירום )עצמאיים(, מספטמבר 2013.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו  90 ימים מיום פרסומה.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-95-ה4(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                    __________

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 61558 חלק 2.4 - בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת 
כוח ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות לשנאים מבדדים 

לשימוש כללי, מאפריל 2003.

במקומו יבוא:

2.4 - בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח  ת"י 61558 חלק 
דרישות  וולט:   1,100 עד  הספקה  למתחי  דומים  ומוצרים 
ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים 

שנאים מבדדים, מספטמבר 2013.

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.
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שטראוס קפה ישראל בע"מ - מפעל קפה נמס - צפת,3.
הסתדרות החדשה מרחב גליל עליון

תעשיית משקאות4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.77.8.2013

25.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1209/2013
24.7.2013
חברת הגיחון,3.

הסתדרות החדשה
הפקת מים4.
עובדים ארעיים5.
נספח להסכם מיום 2.5.2012 העסקה ארעית6.
.711.8.2013
4.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1210/2013

.27.8.2013

התעשיה הצבאית לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / אגף לאיגוד מקצועי

תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

תיקון להסכם מיום 69.5.12.

.728.8.13

7.8.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

1211/2013
.224.7.2013
נען דן ג'ין השקייה,3.

הסתדרות החדשה
הפקת מים4.
כלל העובדים5.
שמירה על זכויות עובדים6.
.712.8.2013
24.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1212/2013

.229.2.2012

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות המורים

כלל הענפים4.

מורים במסגרות אופק חדש5.

יישום חלקים מהסכם אופק חדש6.

.711.8.2013

29.2.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1213/2013
. 225.1.2011
ממשלת ישראל,3.

הסתדרות המורים
כלל הענפים4.
מורים בהסכם אופק חדש5.
יישום חלק ממסגרת עלות תוספות אשר ייקבע בסעיף 6.

4 להסכם המסגרת מיום 12.1.11
.711.8.2013
25.1.2011 - לתקופה בלתי מסויימת8.

מנובמבר  חד–פעמי  לשימוש  אש  לכיבוי  מטפים   -  1153 ת"י 
2011, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2013.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקד  התיקון  גיליון 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-95-ה2(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                    

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

התקנים,  לחוק  8)ה(  לסעיף  בהתאם  מכריז,  אני 
התשי"ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי,  את 

התקן הרשמי שלהלן:

ידי  ת"י 1546 - מצתים: דרישות בטיחות, מפברואר 2009, על 
פרסום גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2013.

יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר  גיליון התיקון 
עמ'  התשס"ט,  הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים 

.5765

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-95-ה2(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                    __________

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2013
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:   

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1207/2013

.21.6.2013

עמידר חברה לאומית לשיכון בישראל,3.
הסתדרות המעו"ף

בנייה4.

רשימה מצורפת - 43 עובדים5.

הארכת תקופת ניסיון6.

.77.8.2013

1.6.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1208/2013

.225.7.2013
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תנאי עבודה ושכר6.

.711.8.2013

.831.12.2016 - 1.1.2013

.1220/2013

.210.7.2013

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
ארגון סגל במחקר במערכת הבטחון ברפאל ובמשרד 

ראש הממשלה
תעשיית מתכת4.
כאמור בסעיף 52.
הפחתת דמי הבראה6.
.721.8.2013
10.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1221/2013

.26.8.2013

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

עובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים5.

איחוד שלוש תוספות לתוספת אחת6.

.728.8.2013

6.8.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1222/2012

.21.8.2013

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות הרפואית

כלל הענפים4.

כלל הרופאים במגזר הצבורי5.

החלטת ועדת מעקב6.
צבירת ימי  חופשה מעל 55 ימים עד מקסימום 88 

ימים
.79.8.2013
1.8.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1223/2013

.218.7.2013

חברת החשמל לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

חשמל4.

כאמור בסעיף 2 להסכם5.

הגדלת הפרשות לגמל ודחיית מועד זכאות לתוספת 6.
2013

.719.8.2013

18.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1224/2013

.221.7.2013

שח"מ - ארגון שחקנים בישראל,3.
עמותת תיאטרון גשר

פעילויות ופנאי4.

כלל שחקני תיאטרון גשר5.

תנאי עבודה6.

.719.8.2013

21.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1214/2013

.224.11.2010

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות המורים

כלל הענפים4.

עובדי הוראה5.

הפחתת שכר באמצעות דחיית מועד לעדכון השכר6.

.711.8.2013

24.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1215/2013

.222.7.2013

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות המורים

כלל הענפים4.

כלל המורים5.

דחיית פעימה אחרונה של עלות הסכם המסגרת6.

.74.8.2013

22.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1216/2013

.217.7.2013

הסתדרות החדשה,3.
האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות 

הסתדרות המעו"ף
כלל הענפים4.
כל העובדים5.
החלת הסכם מיום 68.5.13.
.74.8.2013
17.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1217/2013

.217.7.2013

דלתא גליל תעשיות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית טכסטיל4.

עובדי החברה כאמור בסעיף 53.

תנאי שכר6.

.75.8.2013

.830.4.2014 - 1.4.2013

.1218/2013

.217.7.2013

ג'אנה תעשיית משקאות בע"מ, ח"פ 3,512253618.
מען

תעשייית משקאות4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה6.

.74.8.2013

17.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1219/2013

.29.7.2013

תעשיית מוצרי נייר בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית נייר4.

כאמור בסעיף 52.
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איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף/ חטיבת עובדי מוסדות 

חינוך
חינוך4.
עובדי הוראה שאינם מורים5.
חוזר מס' 616.
.715.9.2013
25.8.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2013
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1228/2013

.223.7.2013

נגה גלידות - שותפות מוגבלת,3.
הסתדרות החדשה / עובדי מזון והפרמצבטיקה

תעשיית מזון4.

כלל העובדים5.

הארכת הסכם מיום 4.3.09 בשינויים6.

.715.9.2013

23.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1229/2013

.230.7.2013

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בנקאות4.

7 עובדים5.

הארכת תקופת ניסיון6.

.729.9.2013

30.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1230/2013
21.9.2013
מרכזים קהילתיים פתח תקווה,3.

הסתדרות החדשה / המעו"ף
פעילויות פנאי4.
כלל עובדי העמותה5.
תנאי עבודה6.
.729.9.2013
1.9.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1231/2013

.22.9.2013

כללית הנדסה רפואית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

תעשיית ציוד4.

.1225/2013

.210.7.2013

שח"מ - ארגון שחקנים בישראל,3.
התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ

פעילויות ופנאי4.

56 שחקנים5.

נספח להסכם קיבוצי מיום 24.10.91 6.

.719.8.2013

10.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1226/2013

.213.8.2013

עמותת הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד 3.
ההסתדרות,

הסתדרות הכללית החדשה
כלל הענפים4.
כלל העובדים5.
קופת גמל וקרן השתלמות6.
.714.8.2013
13.8.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1227/2013

.230.7.2013

צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה במרחב חיפה

הובלה ימית4.

כלל הפורשים בשנת 52013.

הסכמי פרישה6.

.728.8.2013

30.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2013 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:   

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17049/2013

.21.9.2013

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף / חטיבת עובדי מוסדות 

חינוך חקלאיים ופנימתיים
חינוך4.
עובדי הוראה5.
חוזרים 17/13 הבהרות לחוזר 616/13.
.715.9.2013
1.9.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.17050/2013

.225.8.2013
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.1237/2013

.221.7.2013

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה / איגוד סגל המחקר

כלל הענפים4.

עובדי המחקר5.

הפחתת שכר6.

.715.9.2013

.831.12.2014 - 1.7.2013

.1238/2013

.217.7.2013

ממשלת ישראל,3.
ארגון סגל המחקר במשרד הבטחון רפא"ל ורוה"מ

כלל הענפים4.

כאמור בסעיף 3 להסכם5.

הפחתת שכר6.

.715.9.2013

17.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1239/2013

.225.8.2013

אופרה הישראלית תל אביב,3.
הסתדרות החדשה

פעילויות פנאי4.

כלל הזמרים5.

תנאי עבודה6.

.715.9.2013

25.8.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1240/2013

.215.8.2013

שטראוס מחלבות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מזון4.

כלל העובדים5.

תוספות שכר + תנאי עבודה6.

.729.9.2013

.828.2.2016 - 1.3.2013

.1241/2013

.225.8.2013

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים,3.
ארגון הסגל האקדמי בית הספר הגבוה לטכנולוגיה 

בירושלים
חינוך4.
כאמור בסעיף 51.
תנאי עבודה6.
.715.9.2013
25.8.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

ב' בחשוון התשע"ד )6 באוקטובר 2013(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

כאמור בסעיף 53.

תנאי עבודה6.

.729.9.2013

.830.6.2016 - 2.9.2013

1232/2013
.210.9.2013
סוויס אינטרנשיונל איירליינס בע"מ,3.

הסתדרות העובדים הלאומית
הובלה אווירית4.
כלל העובדים5.
תוספת שכר עקב עליית מדד6.
.729.9.2013
10.9.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1233/2013

.217.7.2013

אמילי )עמותה(,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

כוח אדם4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.729.9.2013

.817.7.2018 - 17.7.2013

.1234/2013
. 28.9.2013
עיריית תל אביב המרכז הרפואי תל אביב ע"ש 3.

סוראסקי,
הסתדרות החדשה / המעו"ף

רשויות מקומיות4.

עובדי המינהל והמשק5.

תנאי עבודה6.

.729.9.2013

8.9.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1235/2013

.231.7.2013

מגה קמעונאות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

מסחר4.

כלל העובדים5.

דחיית תשלום פעימה שניה במשכורת 613.

.715.9.2013

31.7.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1236/2013

.25.8.2013

חיפה כימיקלים דרום בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית כימיקלים4.

עובדים חדשים5.

תיקון הסכם מיום 64.3.10.

.715.9.2013

5.8.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 41341מספר:

תוספת קומות ויח"ד  במגרש מגורים שם התכנית:
 בשייך ג'ראח

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –שכ"ה והבניה, הת

ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים
מופקדת  ירושליםהועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 51351מס:  תכנית מתאר מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות: היתרי
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תחסהמתיי
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 6898 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יישוב: ירושלים רחוב: שמעון הצדיק   .
 שכ' שייך ג'ראח

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 221705קואורדינטה 

 Y: 633370ה קואורדינט
 גושים וחלקות:

 מוסדר:
 .59חלקות במלואן:  31111גוש: 

 
 :מטרת התכנית

תוספת שתי קומות על בנין מגורים קיים בשייך ג'ראח. 
 יח"ד. 1 -קומות ו 1סה"כ 

 
 עיקרי הוראות התכנית:

 לאזור מגורים ב'. 5. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5
 מגורים אחד. . קביעת הוראות בינוי ופיתוח למבנה6
יח"ד  6יח"ד בשטח התכנית. מהן  1 -. קביעת בינוי ל3

 קיימות.
מ"ר  911 -. הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל1

מ"ר שטחי  83 -מ"ר שטחים עיקריים ו 115, מתוכם 
 שירות.

. קביעת הוראות להריסת מבנים וגדרות קיימים 1
ולהריסת תוספות בנייה  מאוחרות במבנה המיועד 

 שימור.ל
 . קביעת הוראות לחניה בתחומי המגרש.9
 . קביעת הוראות לשלבי ביצוע.5
 . קביעת הוראות בדבר מס' קומות.9

 . קביעת הוראות בדבר מספר יח"ד.8
 . קביעת הוראות בדבר קווי בנין.51
 .קביעת הוראות בדבר עצים לשימור.55
 6קומות מעל  6. קביעת הוראות בדבר  תוספת 56

 קיימות.
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.53
 . קביעת הוראות  בדבר שימור 51

 

ות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  בעתונים, למשרדי

-16טלפון:  8515315ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9681693

ירושלים   5קומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא מ
 16-9689955טלפון: 

 

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

 .5898 -סדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר ו
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 36141' מס הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית

 תוספת בנייה בשכונת ג'בל אל מוקברשם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי  המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים הועדה

מופקדת  ירושליםהועדה המקומית לתכנון ולבניה 
 51393מס:  תכנית מתאר מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96 טולבי
 / א6993 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יישוב: ירושלים   .
 שכ' ג'בל מוכבר ,

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 222725קואורדינטה 
 Y: 628450קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .35639גושים בחלקיות: 
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 :מטרת התכנית
 יצירת מסגרת תכנונית  לתוספת קומות לבנין למגורים.

 
 עיקרי הוראות התכנית:

 למגורים ב'. 9. שינוי ייעוד שטח ממגורים 5
 . קביעת הבינויים הבאים בשטח.6

א. תוספת בנייה בקומת קרקע לשם הרחבת יח"ד 
 קיימות.

ב. תוספת בנייה בקומה א' לשם הרחבת יח"ד קיימת 
 ת יח"ד חדשה.ותוספ

יח"ד  1קומות עליונות לשם תוספת  6ג. תוספת 
 חדשות.

 קומות. 1 -. הגדלת מס' הקומות המירביים ל3
מ"ר מתוכם  5615 -. הגדלת שטחי הבניה המרביים ל1

 מ"ר שטחי שירות.  569 -מ"ר שטחים עיקריים ו  5151
 יח"ד. 9 -ל 3 -. הגדלת מס' יח"ד מ1
 לבניה המוצעת.. קביעת קווי בנין חדשים 9
 . קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות להריסה.5
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר.9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.8
 

ות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  בעתונים, למשרדי
-16טלפון:  8515315ירושלים  5מציון ירושלים, שלו

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9681693
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 16-9689955טלפון: 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
תמכת ובהתאם לתקנות את העובדות שעליהן היא מס

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

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים

 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 / א41511מספר:

 5תוספת בנייה והקמת בנין חדש בן שם התכנית:
 חנינהקומות  בשכונת בית 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים
מופקדת  ירושליםהועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 א /51111מס:  תכנית מתאר מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות: היתרי
 היתרים או הרשאות

 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 9955 ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יישוב: ירושלים   .
 שכונת בית חנינה ,

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל על פי
 X: 220635קואורדינטה 
 Y: 638650קואורדינטה 

 
 גושים וחלקות:

 מוסדר:
 .599חלקות במלואן:  31956גוש: 

 
 :מטרת התכנית

קומות ) האחרונה חלקית ( לבנין קיים והקמת  6תוספת 
 קומות מעל קומת חניה תת קרקעית. 1בנין חדש בן 

 :עיקרי הוראות התכנית
מיוחד למגורים מבנים  5. שינוי ייעוד שטח ממגורים 5

 ומוסדות ציבור.
 . קביעת בינוי עבור :6

קומות )קומה חמישית חלקית ( מעל בנין  6א. תוספת 
קומות מעל קומת חניה ומחסנים תת קרקעית  3קיים בן 

 יח"ד , הכל בהתאם לנספח הבינוי. 3לשם יצירת 
קומות מעל קומת  1ב. הקמת בנין חדש למגורים בן 

 חניה ומחסנים )קומת קרקע שימוש ציבורי למעון יום (.
 5מ"ר לבנין מס'  989. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 3

 -מ"ר שטחים עיקריים למגורים ו 153.11מתוכם 
מ"ר שטחים עיקריים  565 -מ"ר שטחי שירות ו 356.91

מ"ר שטחי שירות. וקביעתם  בהיקף  56 -למעון יום ו
מ"ר  5186.81מתוכם  6מ"ר לבנין מס'  5159.55של 

 מ"ר שטחי שירות. 163.95 -שטחים עיקריים ו
 . קביעת קווי בנין חדשים.1
יח"ד וקביעתם  1 -ל 5. קביעת מספר יח"ד לבנין מס' 1

 יח"ד. 8 -ל 6לבנין מס' 
קומות מעל  1 -. הגדלת מספר הקומות המירביים ל9

 קומת חניה ומחסנים בשני הבנינים.
 קביעת הוראות בגין גדר להריסה. .5
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 . קביעת שימושים עבור מעון יום.8

. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר 51
 בנייה.

 . קביעת הוראות בגין עץ לנטיעה.55
 

ות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע
 באתר וכן, לשהמשרדים האמורים פתוחים לקה

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  רדיבעתונים, למש

-16טלפון:  8515315ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9681693

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 16-9689955טלפון: 

 

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

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

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 43531מספר:

קומות לשם יצירת  1בנין חדש בן הקמת שם התכנית:
 יח"ד , שכ' בית חנינה 8

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים
מופקדת  ירושליםהועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 53196: מס תכנית מתאר מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות: היתרי
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א3119במ/  ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יישוב: ירושלים   .
 שכונת בית חנינה ,

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 222125קואורדינטה 
 Y: 637700קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .15חלקי חלקות:  31918גוש: 
 :מטרת התכנית

 יח"ד. 9קומות לשם יצירת  1הקמת בנין חדש בן 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור מגורים ב',  1ורים . שינוי ייעוד קרקע ממג5

מיוחד לשביל עם זיקת הנאה לרכב ,  1וממגורים 
וממעבר ציבורי להולכי רגל לשביל עם זיקת הנאה 

 לרכב.
קומות מעל קומת  1. קביעת בינוי עבור בנין חדש בן 6

 חניה תת קרקעית.

 . קביעת קווי בנין חדשים.3
 5599מ"ר )מתוכם  5911 -. קביעת שטחי הבניה ל1

 מ"ר (  931מ"ר שטחים עיקריים ושטחי שירות  
קומות מעל קומת חניה  1 -. קביעת מס' קומות ל1

 ומחסנים תת קרקעית.
 .9 -. קביעת מס' יח"ד ל9
 . קביעת הוראות בגין הריסה.5
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.8

 מוש התכנית.. קביעת שלבי ביצוע למי51
 . קביעת הוראות בגין זיקת הנאה.55

 

ות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  בעתונים, למשרדי

-16טלפון:  8515315ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9681693

ירושלים   5ניה ירושלים, ככר ספרא מקומית לתכנון ולב
 16-9689955טלפון: 

 

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

 .5898 -מ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תש
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 / ב1534מספר:

 שכ' תלפיות -מתחם בלליוס שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי  מחוז ירושלים הועדה המחוזית לתכנון לבניה

מופקדת  ירושליםהועדה המקומית לתכנון ולבניה 
 ב /1138מס:  תכנית מתאר מקומית

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות: היתרי
 היתרים או הרשאות

 הבאות: לתכניות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1138 שינוי
 96 שינוי

 / ג1138מק/  ביטול
 / ב1599 כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: התעשיה   .

 יישוב: ירושלים רחוב: דרך בית לחם   .
 שכונת תלפיות ,
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 דרך בית לחם , רח' התעשיה עד רחוב האומן.
 בולות המסומנים בתשריט בקו כחול.הכל על פי הג
 X: 220500קואורדינטה 
 Y: 628250קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 16 - 11, 19 - 35, 65חלקות במלואן:  31568גוש: 
18 - 91. 

 .19 - 15חלקי חלקות:  31568גוש: 
 

 :מטרת התכנית
הקמת מתקן מגורים חדש  בין דרך בית לחם  ורחוב 

הקמת מבני מגורים סביב גן ציבורי  התעשיה , הכולל
 נרחב , מבנה ציבורי ושימושי תעסוקה ומסחר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 6א. שינוי ייעוד קרקע בתחום התכנית : מאזור מגורים 

מיוחד , אזור מגורים ד' , שטח ציבורי פתוח , אזור 
לשימושים  מעורבים , שטח לבניני ציבור מעל מסחר , 

י מעל מסחר ודרכים , לאזור מגורים שטח פתוח ציבור
ד'  מגורים ומסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור , 
שטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך , שטח ציבורי 

 פתוח ודרכים.
 ב. קביעת התכליות והוראות הבניה לכל ייעוד קרקע.

 ג.קביעת הוראות בגין קווי בניין 
 ים.ד. קביעת הוראות איחוד וחלוקה בהסכמת בעל

 316 -יח"ד ל 559 -ה. הגדלת כמות יח"ד למגורים מ
 יח"ד.

מ"ר מתוכם  519,669ו. קביעת שטחי הבניה לסך 
מ"ר שרות מעל  58,559 -מ"ר שטח עיקרי, ו 18,116

 מ"ר שטחי שירות מתחת לקרקע. 38,891הקרקע ועוד 
 ז. קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר רגלי וסטיו.

 ן דרך לביטול.ח. קביעת הוראות בגי
 ט. קביעת הוראות בגין הריסה.

י. קביעת הוראות בגין שלביות ביצוע והוצאת היתרי 
 בנייה.

יא. קביעת הוראות והגבלות למניעת מפגעים 
 .סביבתיים

 

ות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  בעתונים, למשרדי
-16טלפון:  8515315ירושלים  5לים, שלומציון ירוש

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9681693
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 16-9689955טלפון: 
 

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

ן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדות שעליה

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

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים

 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 41144מספר:

הקמת מבנה מגורים חדש ושטח מסחר שם התכנית:
 ת קרקעי, שכ' קרית היובלבשילוב חניון ת

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים
מופקדת  ירושליםהועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 51685מס:  תכנית מתאר מקומית
 וד וחלוקהללא איח איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות: היתרי
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5511 שינוי
 96 ביטול
 1/ 19/ 6 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 33יישוב: ירושלים רחוב: רבינוביץ אהרון 

 היובלשכונת קרית 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 216650קואורדינטה 
 Y: 629875קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .81חלקות במלואן:  31389גוש: 
 .11 - 11חלקי חלקות:  31389גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הריסת מבנה קיים , שינוי ייעוד משטח למבני ציבור 

 -קומות ו 9ת מבנה למגורים בן לאזור מגורים ד' והקמ
 יח"ד. 11

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד משטח  למבני ציבור לאזור  למגורים ד'.5
 . קביעת חזית מסחרית.6
 . קביעת הוראות בינוי  ופיתוח.1
 . קביעת שימושים מותרים.1
 . קביעת קווי בנין.9
 . קביעת הוראות למבנים להריסה.5
 בגין עצים לשימור.. קביעת הוראות 9
 . קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.8

 51,951 -. קביעת סה"כ השטחים בתחום התכנית ל51
 3,161מ"ר עיקרי לפי החלוקה :  1,891מ"ר מתוכם 

מ"ר לצרכי  5,311 -מ"ר למסחר , ו 661מ"ר למגורים , 
 מ"ר שטחי שירות )כולל חניון תת"ק(. 1,981ציבור. וכן 

 

ות אי לעיין בתכנית, בימים ובשעכל מעוניין רש
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
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כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  בעתונים, למשרדי
-16טלפון:  8515315ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9681693
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 16-9689955טלפון: 
 

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

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
תכנית מתאר מקומית ברמה ה בדבר הפקדת הודע

 41411מספר: מפורטת
תוספת קומה ויח"ד בבנין מגורים בשכ'  שם התכנית:

 טור -א
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מופקדת  ירושליםומית לתכנון ולבניה הועדה המק
 56811מס:  תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 3191 שינוי
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  ותכפיפ

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יישוב: ירושלים   .
 טור , -שכונת א

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 224210קואורדינטה 
 Y: 632200קואורדינטה 

 

 :מטרת התכנית
 טור ירושלים -תוספת קומה ויח"ד בשכ' א

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ב'. 1אזור מגורים . שינוי ייעוד מ5

 :  5בנין מס' 
 .-6.11=  951.11. תוספת בנייה בקומת חניה  מפלס 5
 3 -קומות מעל קומת חניה ל 6 -. הגדלת מס' קומות מ6

 קומות מעל חניה.
 יח"ד. 8 -יח"ד ל 5 -. הגדלת מס' יח"ד מ3

מ"ר  5181.1 -. הגדלת שטחי הבניה בבנין וקביעתם ל1
מ"ר   155.1 -מ"ר שטחים עיקריים ו 5161 -מהם כ

 שטחי שירות.
 . קביעת קווי בנין לבניה , כאמור.1
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בנייה.
 . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות בנייה , כאמור.5
. קביעת הוראות בגין סככה / גדרות/ חריגות בנייה 9

 להריסה.
 בגין עצים לשימור. . קביעת הוראות8

 במלואו. 6. קביעת הוראות בגין הריסת בנין מס' 51
 . קביעת הוראות בגין  חניה.55
 . קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת.56
 . קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע.53

 

ות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד לש האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ון לבניה מחוז הועדה המחוזית לתכנ בעתונים, למשרדי
-16טלפון:  8515315ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9681693
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 16-9689955טלפון: 
 

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

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

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 414-1414341מספר:
תוספת יח' מלונאיות בתוך מעטפת שם התכנית:

 , ירושלים13הבניין הקיים, רח' הנביאים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מופקדת  ירושליםהועדה המקומית לתכנון ולבניה 
 515-1518981מס:  מתאר מקומית תכנית

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג6518 שינוי
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות
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 ומם:השטחים הכלולים בתכנית ומק
 . 13יישוב: ירושלים רחוב: הנביאים 

 X: 220899קואורדינטה 
 Y: 632349קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .511חלקות במלואן:  31111גוש: 
 

 :מטרת התכנית
הוספה של שטחים בתוך תחום מעטפת הבניין הקיים 

ירושלים, לטובת הגדלת המלון , 13ברחוב הנביאים 
 55-המתוכנן בבניין, והגדלת מספר החדרים במלון מ

 חדרים. 68-חדרים ל
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד הקרקע משטח למלונאות ומסחר לאזור 

 מגורים, מסחר ותיירות
)היעוד החדש זהה ליעוד הישן במהותו, והשינוי נובע     

 לבד(מהתאמה להגדרות המבא"ת ב
 ב. קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:

( קומת ביניים חדשה בתוך חלל קומת הקרקע 5    
 לטובת הוספת יחידות מלונאיות

( תוספת שטחים לטובת המלון בתוך קומת החנייה 6    
 עבור מחסנים ועבור חדר סוויטה

( התרת הסבת שטחים בקומת הקרקע וסגירת 3    
ספת חדרי מלון חדשים, ולשם מרפסת פתוחה לשם תו

הרחבת המבואה למגורים, בהתאם לנספח הבינוי 
 ובהתאם לקיים בשטח.

( הוספת מעלית וחדר מדרגות פנימיים הקושרים 1    
 בין שתי קומות המלון

ג.  קביעת סה"כ שטחי הבנייה המותרים בתחום 
מ"ר שטח עיקרי  6,681מ"ר, מתוכם  3,131-התכנית  ל

 שרות.מ"ר שטחי  511-ו
 51חדרי מלון. סה"כ בבניין  59ד. קביעת תוספת של 

 חדרי מלון. 68 -יח"ד ו
 ה. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.

 ו.  קביעת הוראות בינוי,
 ז.  קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 

ות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע
 באתר ןוכ, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ה בעתונים, למשרדי
-16טלפון:  8515315ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9681693
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 16-9689955טלפון: 
 

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

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

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 414-1181303מספר:
, גבעת 35ת יח"ד ברח' שח"ל הרחבשם התכנית:

 מרדכי, ירושלים.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מופקדת  ירושליםהועדה המקומית לתכנון ולבניה 
 515-1191359מס:  תכנית מתאר מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 1166 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 31רחוב: שח"ל   יישוב: ירושלים

 ם בשכ' גבעת מרדכיאיזור מגורי
 X: 218712קואורדינטה 
 Y: 629866קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 גושים וחלקות:

 מוסדר:
 .56חלקות במלואן:  31591גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 , גבעת מרדכי, ירושלים.31הרחבת יח"ד ברח' שח"ל 
 עיקרי הוראות התכנית:

 למגורים ב'. 1ור מגורים שינוי ייעוד מאז 6.6.5
 קביעת בינוי עבור: 6.6.6

עבור הרחבת דירות  -9.56. תוספת שטחים במפלס 5
 ועבור מחסנים חדשים. -3.19במפלס 

+ 3.19+, 1.11, -3.19. תוספת שטחים במפלסים 6
 עבור הרחבת יח"ד הקיימות בקומות אלה.

 שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים. 6.6.3
מ"ר סה"כ  5139.99קביעת סך השטחים ל  6.6.1

מ"ר שטח  559.51מ"ר שטח עיקרי ו  918.89מתוכם 
 שירות.
 .9קביעת מספר יח"ד על  6.6.1
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 6.6.9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 6.6.5
קביעת הוראות בגין הריסת מבנה, גדרות  6.6.9

 ומדרגות.
 ות בגין עצים לשימור ולעקירה.קביעת הורא 6.6.8

ות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
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כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511ף סעי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  בעתונים, למשרדי
-16טלפון:  8515315ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9681693
ירושלים   5ספרא מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר 

 16-9689955טלפון: 
 

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

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

ליםירוש  מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 43438מספר: מפורטת
 תוספת בנייה לבית מגורים בית חנינהשם התכנית:

לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 53599מס:  מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות: היתרי
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א3115במ/  שינוי
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חזמה.יישוב: ירושלים רחוב: דרך 

 בית חנינא, 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות:
 בתהליך רישום:

 .619חלקות במלואן:  31951גוש: 
 X: 221850קואורדינטה 
 Y: 637300קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת בנייה לבנין קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור  5א. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 

 מגורים ב'.
מ"ר  6551 -ב. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל

מ"ר  96.11 -מ"ר שטחים עיקריים ו 6115.11מתוכם 
 שטחי שירות.

 יח"ד. 51 -ל 9 -ג. הגדלת מס' יח"ד מ

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

 ה. קביעת קווי בנין לבניה , כאמור.
 ביעת שלבי ביצוע לתוספת הבניה.ו. ק

 קומות. 1 -ז. הגדלת מספר הקומות  ל
 ח. קביעת הוראות בגין גדרות ובניינים להריסה.

ט. קביעת הוראות בגין עצים להעתקה , חיזוק מבנים , 
 חלחול מי נגר.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, , התשעב9159ובילקוט הפרסומים  11/11/6156

 .59/11/6156, בתאריך 3891עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :וכן במשרדי. 16-9681693טלפון:  8515315
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

בה וכל המעונין רשאי לעיין , 16-9689955טלפון: 
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים

 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
 414-1151443מספר:

, 0 -ו 5תוספת יח"ד ברח' ישא ברכה שם התכנית:
 שכונת כרם אברהם, ירושלים.

לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 515-1116883מס:  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות: היתרי
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב5319 לביטו
 96 ביטול
 5539 ביטול
 5319 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 5,   1יישוב: ירושלים רחוב: ישא ברכה 

 שכונת כרם אברהם.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .588, 555ן: חלקות במלוא 31191גוש: 
 X: 220550קואורדינטה 
 Y: 633400קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יחידת דיור חדשות והרחבת  1קומות,בעבור  6תוספת 

 יחידות דיור.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ג'. 3.שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים  5
מעל  1.1 -ממפלס ה 3 -.הגדלת מספר הקומות מ6

מעל קומת  1.1 -קומות ממפלס ה 1-קומת מרתף ל
 מרתף.

 .קביעת קווי בניין לתוספת הבנייה כאמור.3
 -( מ611)תא שטח  5.הגדלת שטחי הבניה בבנין 1

מ"ר  939מ"ר, מתוכם שטח עיקרי  999 -מ"ר ל 113
 מ"ר. 36ושירות 

-( מ615)תא שטח  6הגדלת שטחי הבניה בבנין    
מ"ר  161מ"ר, מתוכם שטח עיקרי  191-מ"ר ל695

 מ"ר. 91ושטח שירות 
 -ל 9 -( מ611)תא שטח  5.הגדלת מס' יח"ד בבנין 1

 יח"ד. 51
 -ל 1 -( מ615)תא שטח  6הגדלת מספר יח"דבבנין    
 יח"ד. 5
 .קביעת הוראות בגין הריסה9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.5
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 ייה..קביעת תנאים למתן היתר בנ8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9153ובילקוט הפרסומים  31/55/6156

 .59/56/6156, בתאריך 5139
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :וכן במשרדי. 16-9681693טלפון:  8515315
ירושלים   5ומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא מק

וכל המעונין רשאי לעיין בה , 16-9689955טלפון: 
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים

 מיתתכנית מתאר מקו אישורהודעה בדבר 
 43131מספר:

תכנית להתחדשות עירונית"מתחם שם התכנית:
 הציונות"פינוי בינוי, רחובות הציונות,שטרן,קרית יובל

לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 53131מס:  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  רשאות:בנייה וה היתרי
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5838 שינוי
 6595 שינוי
 6519 שינוי
 5189 שינוי
 / ב5919 שינוי
 1/ 19/ 55 שינוי
 1931 שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 6581 שינוי
 1/ 9/ 5 שינוי
 1/ 19/ 8תרשצ/  שינוי

 96 ביטול
 

 ולים בתכנית ומקומם:השטחים הכל
 יישוב: ירושלים רחוב: שטרן אברהם   .

 יישוב: ירושלים רחוב: הציונות   .
 שכונת קרית יובל   ,

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .88חלקות במלואן:  31153גוש: 
, 663, 616, 519 - 511חלקות במלואן:  31151גוש: 
619. 
 .659, 516חלקי חלקות:  31151גוש: 

 X: 217000קואורדינטה 
 Y: 629000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
מתחם הציונות, קרית  -בניני מגורים חדשים  55הקמת 

 יובל.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:5

קומות אזור מגורים  6א. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 
ר מגורים מיוחד ומשטח ציבורי פתוח לאזור , מאזו5

 מגורים ד'.
קומות לדרך  6ב. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 

 מוצעת ולשטח פתוח ציבורי.
לשטח לבנייני  5ג. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 

ציבור, לדרך מוצעת ולשטח ציבורי פתוח , למגורים ד' 
 ולמגורים.

י ציבור ומאזור מגורים ד. שינוי ייעוד שטח משטח לבניינ
 מיוחד לשטח פתוח ציבורי.

 ה. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים מיוחד לשביל.
 קומות לדרך מוצעת. 6ו. שינוי ייעוד מאזור מגורים 

בנייני  9. קביעת הוראות בדבר פינוי והריסה של 6
מגורים הקיימים בשטח התוכנית וקביעת בינוי להקמת 

במקומם, בהתאם לנספחי בנייני מגורים חדשים  55
 בינוי ופיתוח.

. קביעת מספר יחידות הדיור המירבי בשטח התוכנית 3
יחידות דיור, קביעת מספר יחידות הדיור   699ל 

המירבי ותמהיל יחידות דיור בכל אחד מתאי השטח 
 המיועדים למגורים בתוכנית.

. קביעת מספר הקומות המירבי, קווי הבניין המירביים, 1
יה המירבי ושטחי הבנייה המירביים בכל אחד גובה הבני

 מתאי השטח המיועדים לבניה בתכנית.
. קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית למגורים 1

)בכל תאי השטח המיועדים למגורים ד' ( ולגן ילדים 
 ובית כנסת )תא שטח המיועד לבנייני ציבור בתכנית(.

יתר . קביעת הוראות בינוי ופיתוח, תנאים למתן ה9
ו/או  1בנייה בשטח, שלבי ביצוע, תנאים למתן טופס 

 תעודת גמר בשטח התוכנית.
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. קביעת שטחים עם זיקת הנאה למעבר הולכי רגל 5
 והוראות לפיתוחם ואחזקתם.

. הרחבת דרכים קיימות והתווית שבילים וקביעת 9
 הוראות לפיתוחם ולתחזוקתם.

 B  11. קביעת רצועת "זכות מעבר לרכב ")תא שטח 8
לטובת כניסה מרח' שטרן לחניון תת קרקעי של תאי 

 . C 15ותא שטח  B 01- B 13שטח 
. קביעת הוראות לפיתוח שטחים פתוחים ציבוריים 51

 בשטח התוכנית לטובת הציבור הרחב.
. קביעת הוראות בגין מבנים, גדרות ומדרגות 55

 להריסה.
. קביעת הוראות בגין עצים להעתקה/ עצים לעקירה 56

 עצים לשימור.ו
 . קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה.53
 . קביעת שלבי ביצוע.51
 . קביעת הוראות לתכנית לאיחוד וחלוקה.51
 . קביעת הוראות לפקיעת תוקף.59

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 9311ובילקוט הפרסומים  59/56/6155

 .58/56/6155, בתאריך 5156עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :וכן במשרדי. 16-9681693טלפון:  8515315
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

וכל המעונין רשאי לעיין בה , 16-9689955טלפון: 
ם פתוחים לקהל, ות שהמשרדים האמוריבימים ובשע

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

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים

 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
 43435מספר:

תוספת בנייה על בנין קיים שכ' ג'בל אל שם התכנית:
 מוכבר

לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –התשכ"ה והבניה, 
 53891מס:  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / א6993 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 

 שטחים הכלולים בתכנית ומקומם:ה
 יישוב: ירושלים   .

 שכ' ג'בל אל מוכבר 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .31995גושים בחלקיות: 
 X: 223050קואורדינטה 
 Y: 627825קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת יח"ד חדשות תוך תוספת על בנין קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים א'. 9שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים -
 יח"ד. 5יח"ד לסה"כ  3תוספת -
 קומות. 3קביעת מספר הקומות המירבי ל -
 .1.11מטר מעל  55.51קביעת גובה מרבי ל -
קביעת שטחי הבנייה המירביים לסה"כ הבניין ל -

ריים ו מ"ר שטחים עק  959.11מ"ר )מתוכם   911.51
 מ"ר שטחי שירות(. 599.91

 קביעת קווי בניין מירביים חדשים.
 קביעת הוראות בגין חניה עילית.

 ביעת הוראות בינוי ופיתוח.
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.

 קביעת הוראות בגין הריסה.
 קביעת תנאים למתן  היתר בנייה.

 

 פורסמה בעיתונים בתאריךהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9183ובילקוט הפרסומים  69/11/6153

 .58/11/6153, בתאריך 1991
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :וכן במשרדי. 16-9681693טלפון:  8515315
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

וכל המעונין רשאי לעיין בה , 16-9689955פון: טל
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים

 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
 414-1131138מספר:

לבנין שברחוב שלביות ביצוע החניה שם התכנית:
 , ארנונה ירושלים.35כפר עציון 

לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 515-1191139מס:  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות: היתרי
 היתרים או הרשאות

 ת לתכניות הבאות:המתיחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1553 שינוי
 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות
 96 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 31יישוב: ירושלים רחוב: כפר עציון 
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הבנין ממוקם על רח' כפר עציון בשכונת ארנונה 
 בירושלים

 הכל על פי הגבולות  המסומנים בתשריט בקו כחול.
 גושים וחלקות:

 מוסדר:
 .599חלקות במלואן:  31558גוש: 
 .591חלקי חלקות:  31558גוש: 

 X: 221084קואורדינטה 
 Y: 627965קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 שינוי הוראות החניה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי שלביות לביצוע חניה ללא שינוי בהוראות ובזכויות 

 .1553הבניה כפי שנקבעו בתוכנית 
פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 

, התשעג, עמוד 9133ובילקוט הפרסומים  51/56/6156
 .55/15/6153, בתאריך 6691

 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :וכן במשרדי. 16-9681693טלפון:  8515315
ירושלים   5ית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא מקומ

וכל המעונין רשאי לעיין בה , 16-9689955טלפון: 
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תתכנית מתאר מקומי אישורהודעה בדבר 

 41144מספר:
יח"ד קיימות  1 -תוספת שטחי בנייה לשם התכנית:

 ותוספת יח"ד חדשה רח' רבינוביץ ,קרית יובל
לחוק התכנון  555נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51158מס:  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 6615 ביטול

 1166 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 
 
 
 
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 55יישוב: ירושלים רחוב: רבינוביץ אהרון 

 שכונת קרית יובל  פניה מרחוב קליינמן,
 

 י הגבולות  המסומנים בתשריט בקו כחול.הכל על פ
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .16חלקות במלואן:  31156גוש: 
 X: 216835קואורדינטה 
 Y: 630085קואורדינטה 

 
 ת התכנית:מטר

תוספות בנייה ע"י תוספת קומה לשם הרחבות יח"ד 
 קיימות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
חד לאזור מיו 9.שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים 5

 מגורים א'.
 . קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן :6
קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת מרתף במפלס  -

ובקומה שניה  1.11ובקומה ראשונה במפלס   -3.51
יח"ד קיימות ותוספת   6+ עבור הרחבות 6.9במפלס 

 יח"ד אחת.
 . קביעת קווי בנין לבניה , כאמור.3
מ"ר שטחים מתוכם   191.95 -חים ל. קביעת סך השט1

מ"ר שטחי  33.15 -מ"ר שטחים עיקריים ו 116.19
 שירות.

 . קביעת השימושים בשטח למגורים.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.5
 . קביעת הוראות  בגין סטיה ניכרת.9
 

בתאריך  פורסמה בעיתוניםהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9911ובילקוט הפרסומים  61/11/6153

 .19/19/6153, בתאריך 1593
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :וכן במשרדי. 16-9681693טלפון:  8515315
לים  ירוש 5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

וכל המעונין רשאי לעיין בה , 16-9689955טלפון: 
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 דלית זילבר

 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 
 מחוז ירושלים 
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הודעות מאת הכונס הרשמי
הודעה על חידוש הליכי פשיטת רגל

ירושלים  058821497, שד'  ת"ז  חג'ג',  ומענו: מרדכי  שם החייב 
59, אשקלון.

בית המשפט המחוזי: בבאר שבע, תיק פש"ר 3449-00-07, תיק 
כנ"ר 9336.

תאריך מתן צו כינוס נכסים: 10.9.1997.
תאריך ביטול צו הכינוס: 7.10.2012.
תאריך חידוש צו הכינוס: 5.8.2013.

הודעה זו מבטלת את הודעת ביטול צו הכינוס שפורסמה 
ביום 11.1.2013.

צבי קויש, עו"ד  
סגן הכונס הרשמי  

הודעה על חידוש הליכי פשיטת רגל
שם החייב ומענו: יצחק קבלו, ת"ז 22360754, רח' גדליה בובליק 

9/18, ירושלים.
בית המשפט המחוזי: בבאר שבע, תיק פש"ר 3065-00-02, פ"ר 

.7392
תאריך מתן צו כינוס נכסים: 24.2.2002.

תאריך ביטול צו הכינוס: 1.11.2012.
תאריך חידוש צו הכינוס: 9.9.2013.

הודעה זו מבטלת את הודעת ביטול צו הכינוס שפורסמה 
בימים 8.2.2013, 13.2.2013, 23.5.2013.

צבי קויש, עו"ד  
סגן הכונס הרשמי  

הודעת הכונס הרשמי בדבר פירוק עמותה
בבית המשפט המחוזי בחיפה                    פר"ק 57943-05-13
שם העמותה: עמותת אגודת ילדי אעבלין ואח', ע"ר 58-029184-7.

מען משרדה הרשום: עו"ד ח' פייסל, ת"ד 361, כפר אעבלין.
תאריך מתן צו פירוק: 28.8.2013.

אולגה גורדון, עו"ד  
סגן הכונס הרשמי  

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

אייל בר אליעזר שירותים משפטיים בע"מ
)ח"פ 51-431896-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.6.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן רוזנר, מרח' 

יגאל אלון 96, תל אביב 67891, טל' 03-5111111, למפרקת החברה.

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

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

 ,20.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי בלטר גוט אלוני ושות', 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.

ניצן רוזנר, עו"ד, מפרק

בלו בונאט הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-439483-2(

)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 25.11.2013, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' שד' 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 קומה  אלרוב,  מגדל   ,46 רוטשילד 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עוזי פנחסי, עו"ד, מפרק  

בר ידין פרופרטיז רמת גן בע"מ
)ח"פ 51-441533-0(

)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 25.11.2013, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' שד' 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 קומה  אלרוב,  מגדל   ,46 רוטשילד 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עוזי פנחסי, עו"ד, מפרק  

מאי סי קונסולטינג בע"מ
)ח"פ 51-383591-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.11.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, 
רח' שד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, קומה 2, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

עוזי פנחסי, עו"ד, מפרק  
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דילי ת.א. בע"מ
)ח"פ 51-226541-4(

)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 8.12.2013, בשעה 11.30, אצל לידיה מרקוביץ, רח' 
שלמה המלך 38, קרית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לידיה מרקוביץ, מפרקת  

אוריק מערכות בע"מ
)ח"פ 51-076942-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.12.2013, בשעה 11.30, אצל ר.סי.מ. בע"מ, רח' אימבר 
7, קרית אריה, פתח תקוה 49511, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה בונז'ק, מפרק  

יואב כ"ץ מסעדנות בע"מ
)ח"פ 51-443113-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 8.12.2013, בשעה 11.30, אצל רו"ח רוז'נסקי, 
 ,52506 גן  רמת   ,16 סילבר  הלל  אבא  רח'  ושות',  מאירי  הליפי, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יואב כ"ץ, מפרק  
נשות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-313603-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.12.2013, בשעה 11.30, אצל רו"ח שמואל רוסק, רח' 
סמולנסקין 4, תל אביב 63415, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה שאולוב, מפרקת  

ת.מ.נ. התקנים דרום 2009 בע"מ
)ח"פ 51-430279-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.11.2013, בשעה 9.00, במשרד עו"ד ברגרזון ושות', 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  בגין 11, רמת  רח' מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב שטקלר, מפרק  

אריה ברגמן בע"מ
)ח"פ 51-206920-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק, המראה  דוח  9, תל אביב, לשם הגשת  וולמן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה ברגמן, מפרק  

מנורה פדלון בע"מ
)ח"פ 51-134539-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,16.00 1.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
וולמן 4/2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד פדלון, מפרק  
ס.כ.ו קאר שיווק רכב בע"מ

)ח"פ 51-151730-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרדי המפרק,   ,12.00 בשעה   ,1.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קרית שלמה, ת"ד 379, ניר צבי, צריפין, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי כהן, עו"ד, מפרק  




