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הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

לכנסת  הבחירות  לחוק  25)ב(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969, כי ממלא מקום בא כוח סיעת 
במקום  מרינברג  ערן  הוא  יחימוביץ'"  בראשות שלי  "העבודה 

עמיחי וויינברגר2.

כ"ו בסיוון התשע"ד )24 ביוני 2014(
)חמ 3-16-ה2(

ירדנה מלר-הורוביץ  
מזכירת הכנסת  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 3906.  2

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
דרורה  של  כהונתה  גמר  על  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984, 
פלפל, סגנית נשיאה של בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום 

י' באייר התשע"ד )10 במאי 2014(, עקב פרישתה לגמלאות.

י"ט בסיוון התשע"ד )17 ביוני 2014(
)חמ 3-60-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתו של שמואל יציב, 
שופט בית משפט לתעבורה בחיפה, ביום א' בסיוון התשע"ד 

)30 במאי 2014(, עקב פרישתו לגמלאות.

י"ט בסיוון התשע"ד )17 ביוני 2014(
)חמ 3-60-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
ד'  אהרון  של  כהונתו  גמר  על  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984, 
גולדס, שופט בכיר של בית משפט השלום בכפר סבא, ביום ט"ו 

באייר התשע"ד )15 במאי 2014(, עקב פרישתו לגמלאות.

י"ט בסיוון התשע"ד )17 ביוני 2014(
)חמ 3-60-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתו של יובל שדמי, 
ב'  ביום  בנצרת,  לנוער  השלום  משפט  בית  של  בכיר  שופט 

בסיוון התשע"ד )31 במאי 2014(, עקב פרישתו לגמלאות.

י"ט בסיוון התשע"ד )17 ביוני 2014(
)חמ 3-60-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

מינוי יושבת ראש לוועדת פיצויים
לפי חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994

לישראל,  ארצי  כביש  לחוק   7 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בית  נשיא  עם  ובהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11994 
המשפט העליון, אני ממנה את סיגל רסלר-זכאי, שופטת של 
החוק,  לפי  הפיצויים  ועדת  ראש  ליושבת  שלום,  משפט  בית 

במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לארבע שנים.

י"ט בסיוון התשע"ד )17 ביוני 2014(
)חמ 3-2648(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 38.  1

הודעה על מינוי יושב ראש ועדת עררים
לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970

לנפגעי  התגמולים  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פעולות איבה, התש"ל-11970 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם 
]נוסח  לחוק בתי המשפט   16 סעיף  לפי  נשיא המשפט העליון 
משולב[, התשמ"ד-21984, אני ממנה את אברהם קסירר, שופט 
בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת העררים לפי 

החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ז' בסיוון התשע"ד )5 ביוני 2014(
)חמ 3-285(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשנ"ד, עמ' 90.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

מינוי יושב ראש ועדת עררים
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הפיקוח על מצרכים 
5)א(  ולפי סעיף  )להלן - החוק(,  ושירותים, התשי"ח-11957 
ובהסכמת  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק  ו–)ב( 
נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את בן ציון גרינברגר, 

 
ס"ח התשי"ח, עמ' 24.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2
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לפי  עררים  ועדות  ראש  ליושב  מחוזי,  משפט  בית  שופט 
החוק, במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ג באייר התשע"ד )13 במאי 2014(
)חמ 3-352-ה3(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

מינוי יושבת ראש לוועדת היתרים
לפי תקנות שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1980

הציבור  שירות  לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  ממנה  אני  התקנות(,   - )להלן  התש"ם-11980  )מתנות(, 
ועדת  ליושבת ראש  בית משפט שלום,  ייטב, שופטת של  יעל 

היתרים לביצוע התקנות, במקום השופט משה ברעם2.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ד בניסן התשע"ד )24 באפריל 2014(
)חמ 3-1131-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ק"ת התש"ם, עמ' 1646; התשס"ב, עמ' 848.  1

י"פ התש"ע, עמ' 3230.  2

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  116)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בסמכויות  קרויטורו,  שרון  את  מסמיכה  אני  התשכ"ט-11969, 
של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין 

בחיפה.

בתפקידו  משמש  המתמנה  עוד  כל  זה  מינוי  של  תוקפו 
במשרד המשפטים.

י"ז בסיוון התשע"ד )15 ביוני 2014(
)חמ 3-295-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשל"ד, עמ' 135.  1

מינוי נציגת שרת הבריאות במועצה המקומית 
תעשייתית מגדל תפן

לפי פקודת המועצות המקומיות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א)ב()3()א1( לפקודת המועצות 
המקומיות1, אני ממנה את לילי בלסקי, מהנדסת ביוב ותברואה 
צפון של משרד הבריאות,  בלשכת הבריאות המחוזית במחוז 
המקומית  במועצה  זו  פקודה  לעניין  הבריאות  שרת  לנציגת 

תעשייתית מגדל תפן.

תוקפו של מינוי זה כל עוד המוסמכת משמשת בתפקידה 
במשרד הבריאות.

כ"א בסיוון התשע"ד )19 ביוני 2014(
)חמ 3-4797(

יעל גרמן  
שרת הבריאות  

התשס"ד,  ס"ח   ;256 עמ'   ,9 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני   1 

עמ' 488.  

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע 
הטכנולוגיה והחלל למרכזי מחקר ופיתוח אזורי

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התשמ"ה  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  החוק(,   - )להלן   11985  -
לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של 
למרכזי  המשרד(   - )להלן  והחלל  הטכנולוגיה  המדע  משרד 
המרכזים(,  או  המו"פ  מרכזי   - )להלן  אזורי  ופיתוח  מחקר 

כמפורט להלן:

תקנה תקציבית: 19-40-01-03

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה(, תדון  )א( 
לנוהל  בהתאם  המשרד,  מתקציב  תמיכות  במתן 
להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות 

ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל(. 

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  התמיכה  )ב( 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי 

התמיכה השונים.

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 
אלה;  מבחנים  של  וענייני  מקצועי  אחיד,  שוויוני, 

הוועדה תנמק את החלטותיה.

הגדרות  .2

במבחנים אלה -  

של  לישראל  הסטטיסטי  בשנתון  שנקבעה  נפה   - "אזור" 
לשנת  המעודכן  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה 
המרוחקת  הסטטיסטי(,  השנתון   - )להלן  ההערכה 
הערים  ממרכזי  מאחד  אווירי  בקו  לפחות  ק"מ   20
ירושלים, תל אביב וחיפה, למעט נפה הממוקמת בנגב 
או בגליל, שלגביה המרחק האמור הוא 10 ק"מ ואשר 
מתגוררים בה 70,000 תושבים לפחות בשנת ההערכה 
והיא  לפחות,  רבועים  קילומטרים   1,000 ששטחה  או 
בשנת  שנתמך  אחר  מו"פ  של  לאזור  חופפת  אינה 
בנפה  זו,  בהגדרה  האמור  למרות  ואולם  ההערכה; 
ששטחה גדול מ–10,000 קמ"ר, יוגדר אזור לפי אזורים 
הסטטיסטי;  בשנתון  שנקבעו  כפי  הנפה,  של  טבעיים 
נפרדים,  אזורים  כשני  ייחשבו  והשומרון  יהודה 
שגבולם בין המועצה האזורית מטה בנימין והמועצה 
בקעת  האזורית  המועצה  ובין  עציון,  גוש  אזורית 

הירדן ומועצה אזורית מגילות; 

הגליל, לפיתוח  הרשות  בחוק  כהגדרתו   -  "גליל" 
התשנ"ג -31993;

"מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד שהוכר כמוסד להשכלה 
גבוהה,  9 לחוק המועצה להשכלה  גבוהה לפי סעיף 
)להלן - חוק המל"ג(, או שניתנה לו  התשי"ח-41958 
וכן מוסד  לחוק המל"ג,  21א  לפי סעיף  תעודת היתר 
שהוכר או שניתן לו היתר על ידי המועצה להשכלה 

                                      
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 3172; התשע"ד, עמ' 472.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 138.  3

ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשע"ב, עמ' 166.  4
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נציג משרד האוצר;  )6(

בעלי  שהם  מדינה,  עובדי  שאינם  נציגים,  שני   )7(
ניסיון בתחום החינוך הבלתי פורמלי והפעילות 

הקהילתית, או מומחים בתחום זה;

שני נציגים, שאינם עובדי מדינה, בעלי ניסיון או   )8(
מומחיות בתחום היישומי במגזר התעשייתי.

שנים,  שלוש  של  לתקופה  יתמנו  הקבע  ועדת  חברי  )ב( 
ואפשר לשוב ולמנותם לתקופה נוספת אחת של שלוש 
שנים; ואולם ניתן למנות חבר ועדת קבע  שהוא עובד 
עובד  הוא  עוד  כל  נוספות,  כהונה  לתקופות  מדינה 

מדינה.

לא ימונה אדם לוועדת הקבע אם הוגש כתב אישום  )ג( 
או  חומרתה  מהותה,  שמפאת  עבירה  בשל  נגדו 
נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועדת הקבע, או 

הורשע בעבירה כאמור.

חבר ועדת הקבע יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו  )ד( 
אם התקיים אחד מאלה:

התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;  )1(

הואשם או הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה,   )2(
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר 

ועדת הקבע;

חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שהוא נציגו   )3(
האמור  המשרד  החליט  כן  אם  אלא  בוועדה, 

אחרת;

נתמנה  אם   - מדינה  עובד  שאינו  נציג  לגבי   )4(
להיות עובד מדינה;

נסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר  בו  התקיימו   )5(
ועדה.

ועדת הקבע רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ונהליה.  )ה(  

השר רשאי, לאחר שנועץ ביועץ המשפטי של המשרד,  )ו(  
להעביר חבר ועדת קבע  מכהונתו לפני תום תקופת 

כהונתו, בשל אחת מאלה:

נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;  )1(

ישיבות  משלוש  מוצדקת  סיבה  בלא  נעדר  הוא   )2(
רצופות של ועדת הקבע. 

לא יועבר חבר ועדת קבע מכהונתו לפי סעיף קטן )ו(,  )ז(   
אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את 

טענותיו, בתוך תקופה שהורה השר.

תנאי סף  .6

שהוא  תאגיד  רק  זכאי  אלה  מבחנים  לפי  לתמיכה  )א( 
 - )להלן  לחוק  3א  בסעיף  כהגדרתו  ציבור,  מוסד 

המרכז(, שמתקיימים בו כל  תנאי הסף האלה:

הוא מאוגד כדין ופועל שלא למטרות רווח;  )1(

הוא הגיש את בקשתו כדין ולפי הוראות הנוהל,   )2(
בצירוף כל המסמכים שדרש המשרד;

במרכז המבקש תמיכה לראשונה - הוא פעל כמרכז   )3(
השנתיים  במשך  עצמיים  ממקורות  במימון  מו"פ 

שקדמו לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;

הבקשה  הגשת  שטרם  בשנה  פעילותו  היקף   )4(
היקף  ממחצית  פחת  לא  לתמיכה  הראשונה 

ידי  על  התמנו  שחבריה  והשומרון(  )יהודה  גבוהה 
ואשר המועצה להשכלה  כוחות צה"ל באזור,  מפקד 
לחוק  28א  לסעיף  בהתאם  בתאריו,  הכירה  גבוהה 

המל"ג;

"מכללה אקדמית" - כהגדרתה בחוק המל"ג;

"מכון מחקר" - מוסד ללא כוונת רווח, חברה ממשלתית 
יחידת  או  ממשלתי  )משרד  ממשלתית  יחידה  או 
המחקר  בקידום  קשורה  פעילותו  עיקר  אשר  סמך(, 
בחזית הידע העולמי, וברשותו תשתית ציוד לביצוע 
מחקרים, והחוקרים אשר מועסקים במסגרתו עוסקים 
בעיתונות  מטעמו  מאמרים  בפרסום  השאר  בין 

יוקרתית ובהצגת עבודות בכנסים בין–לאומיים;

הנגב, לפיתוח  הרשות  בחוק  כהגדרתו   -  "נגב" 
התשנ"ב-51991;

"שנת הערכה" - השנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת 
התמיכה.

מטרות התמיכה  .3

המטרות  לקידום  מיועדת  אלה  מבחנים  לפי  התמיכה   
האלה:

המדעי-  המחקר  של  והרחבתו  העמקתו  ביסוסו,   )1(
יישומי כלכלי,  פוטנציאל  התשתיתי, אשר הוא בעל 

באזורים שיש בהם מיעוט של פעילות מדעית;

מדינת  של  והטכנולוגי  המדעי  הפוטנציאל  ניצול   )2(
ישראל, בארץ ובזירה הבין–לאומית, ויישומו לצורכי 
לפיתוח  התעסוקה,  לשיפור  החברה,  לקידום  המשק, 
אזורי ולפיתוח האוכלוסייה, תוך יצירת שיתוף פעולה 
להשכלה  מהמוסדות  חוקרים  לבין  המו"פ  מרכזי  בין 

גבוהה ומהתעשייה והתרומה לאזור כתוצאה מכך;

קיום פעילות חינוכית במרכז המו"פ, הגברת מודעות   )3(
הקהילה לעולם המדע והגדלת הנגישות של ילדים, 

בני נוער ובוגרים לעולם המדע.

הפעילויות הזכאיות לתמיכה  .4

התמיכה תינתן למרכזי מו"פ אשר בהם מתבצעת פעילות   
באזור  יישומי  פוטנציאל  בעלת  שהיא  ופיתוח,  מחקר 
שבו ממוקם המרכז, וכן פעילות חינוך וקידום קשרי מדע 
התמיכה,  מתן  לצורך  אלה;  למבחנים  ובהתאם  וקהילה 
)להלן  זה  בוועדת מומחים שימנה לעניין  ייוועץ  המשרד 

- ועדת הקבע(.

ועדת הקבע  .5

שר המדע הטכנולוגיה והחלל ימנה את ועדת הקבע,  )א( 
אשר הרכבה כדלקמן:

שלושה מדענים בעלי מעמד ממוסדות להשכלה   )1(
הרלוונטיים  בתחומים  מחקר  ממכוני  או  גבוהה 
לפחות  מהם  אחד  המו"פ,  מרכזי  של  לפעילותם 
פעיל במכללה אקדמית; אחד מהאמורים בפסקה 

זו יהיה יושב ראש ועדת הקבע;

בתחומים  שלישי  תואר  בעל  המשרד,  נציג   )2(
ובעל  המו"פ  מרכזי  של  לפעילותם  הרלוונטיים 

ניסיון במחקר בתחומים כאמור;

נציג משרד הכלכלה;  )3(

נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר;  )4(

נציג המשרד לפיתוח הנגב והגליל;  )5(
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שבו  באזור  הממוקמת  המקומית  הרשות  נציג 
פועל המרכז, נציג תעשייה הפועלת באזור; נציג 

מתחום החינוך מהאזור;

המרכז  פועל  שבו  באזור  המקומיות  הרשויות   )15(
שקדמו  השנים  בשלוש  בממוצע,  למרכז  סייעו 
לשנה שבעדה משולמת התמיכה, בסכום שהוא 
הממוצעת  השנתית  מהתמיכה   20% לפחות 
שקיבל המרכז מהמשרד בשלוש השנים שקדמו 
שזו  במרכז  התמיכה;  משולמת  שבעדה  לשנה 
תפחת  לא  תמיכה,  לקבלת  הראשונה  השנה  לו 
שקלים  מ–100,000  המקומיות  הרשויות  תמיכת 
של  מראש  באישור  ההערכה;  בשנת  חדשים 
המקומיות  הרשויות  שתמיכת  יכול  המשרד, 
תמיכת  ששווי  ובלבד  כסף  בשווה  גם  תהיה 
הכספיים,  הדוחות  לפי  המקומיות,  הרשויות 
או  נכסים  אותם  של  השוק  שווי  על  יעלה  לא 
מרצון  למוכר  מרצון  מקונה  במכירה  שירותים 
תמיכת   המרכז;  של  השנתי  בתקציב  ויופיע 
הרשויות המקומיות תינתן למרכז בלא כל תמורה 
מצדו לרשות, בין בשירותים, בטובין או בכל דרך 
לרבות   - מקומיות"  "רשויות  זו  אחרת; בפסקה 
הוראות  עליו  שחלות  תאגיד   אזורית,   מועצה 
תקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד עירוני(, 
לפי  ביישוב שנבחר  ועד מקומי  התשס"ו-72006, 
אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  צו 
התשי"ח-81958 או תאגיד שרוב בעלי המניות או 
"מועצה  זה,  לעניין  מקומי;  ועד  הם  בו  החברים 
אזורית" - מועצה מקומית אשר הוקמה לפי סעיף 
1 לפקודת המועצות המקומיות9, וכוננה כמועצה 

אזורית;

סגל  חבר  בראשות  מחקר,  ועדת  פועלת  במרכז   )16(
כל  תאשר  אשר  החסות,  נותנת  מהאוניברסיטה 
כל  במשך  עליו  ותפקח  במרכז  המבוצע  מחקר 

תקופת ביצועו;

פטנטים  רישום  ידע,  על  להגנה  נהלים  למרכז   )17(
ומסחור, הכוללים את שיתוף החוקרים בהכנסות 

מהעברת ידע או מסחור;

שבו  פתוח  עיון  יום  לשנה  אחת  מקיים  המרכז   )18(
מוצגים כל המחקרים הנערכים בו. 

רשאית  הקבע,  ועדת  עם  בהתייעצות  הוועדה,  )ב( 
איננו  אשר  למרכז  גם  תמיכה  תשלום  על  להחליט 
 )18( או  )א()13(  קטן  שבסעיף  מהתנאים  באחד  עומד 
לאמור  אינו בהתאם  הוועד המנהל שלו  או שהרכב 
תנאי  כל  בו  שמתקיימים  ובלבד  )א()14(,  קטן  בסעיף 
אישור  ו–)17(;   )16(  ,)10( עד  )א()1(  קטן  שבסעיף  הסף 
לקבלת תמיכה על פי סעיף קטן זה מוגבל לשנה אחת 

בלבד, ולא ניתן לקבלו במשך שנתיים ברציפות. 

הוועדה, בהתייעצות עם ועדת הקבע, רשאית להחליט  )ג( 
על תשלום תמיכה גם למרכז אשר איננו עומד באחד 
ובלבד   ,)15( או   )12( )א()11(,  קטן  שבסעיף  מהתנאים 
לפחות  של  בשיעור  במרכז  מתקיים  האמור  שהתנאי 

הפעילות הנדרש על ידו בשנה הראשונה שבעדה 
מבוקשת התמיכה;

הוא עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה הוא יעמיד   )5(
לדינים  בהתאם  המשרד,  לביקורת  עצמו  את 
החלים עליו, הוראות הנוהל והחלטות הממשלה, 
וזאת  תמיכה,  למתן  בתנאים  עמידתו  להבטחת 

בלי לפגוע בחופש המחקר והביטוי;

אחת ממטרותיו, המפורטת במסמכי ההתאגדות   )6(
שלו, היא תפעול מרכז מחקר ופיתוח אזורי;

פעילותו תואמת את מטרות התמיכה, לפי סעיף   )7(
למחקר,  מתאימה  תשתית  לרשותו  ועומדת   ,3
לרבות מבנה וציוד המתאימים לביצוע מחקרים 

מדעיים ברמה גבוהה;

אם המרכז הוא חלק מתאגיד שיש לו פעילויות   )8(
ותפעולו,  אזורי  מו"פ  מרכז  הקמת  על  נוספות 
ותקיים  סגור  כמשק  המרכז  פעילות  תנוהל 

הנהלת חשבונות נפרדת;

המרכז ממוקם ופועל באזור;  )9(

ממוקם  משלוחותיו,  אחת  כל  לרבות  המרכז,   )10(
לפחות  קילומטרים   20 של  אווירי  בקו  במרחק 
מאוניברסיטה; ולגבי מרכז הממוקם בנגב או בגליל, 
יהיה מיקומו 10 קילומטרים לפחות מאוניברסיטה; 
ואולם תנאי זה לא יחול על מרכז שהאוניברסיטה 
לפי  שנתמך  לאחר  הוקמה  ממוקם  שבקרבתה 
כספי  לחלוקת  המבחנים  לפי  או  אלה  מבחנים 
תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למוסדות 
 - )להלן  והטכנולוגיה6  המדע  בתחום  ציבור 
לפחות  השנים   5 במשך  הקודמים(  המבחנים 
שקדמו להקמתה, וזאת לעניין מקום הפעילות של 
המרכז בטרם הקמת האוניברסיטה; לעניין פסקה 

זו, "אוניברסיטה" - למעט שלוחותיה;

שעות   160 של  מלאה  במשרה  מועסקים  במרכז   )11(
בעלי  פעילים  חוקרים  חמישה  בחודש  לפחות 
יהיה  מהם  אחד  אשר   ,M.D. או   Ph.D. תואר

המנהל המדעי של המרכז; 

יפחת  לא  ההערכה  בשנת  המרכז  של   מחזורו   )12(
זה  סכום  לשנה;  חדשים  שקלים  מיליון  מ–2.5 
יום   - )להלן  שנה  בכל  בינואר  ב–16  יעודכן 
החדש  המדד  שינוי  לשיעור  בהתאם  העדכון(, 

לעומת המדד היסודי;

בפסקה זו -  

שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד   - "מדד" 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד הידוע ביום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד הידוע ב–16 בינואר 2012;

מאחת  אקדמית  חסות  בעל  הוא  המרכז   )13(
כי  המאשרת  בישראל,  המחקר  מאוניברסיטאות 
מידה  באמות  עומד  במרכז  המתבצע  המחקר 
אקדמיות ראויות; החסות האקדמית תינתן בלא 

תמורה;

למרכז יש ועד מנהל, שחברים בו, בין השאר, נציג    )14(
החסות,  נותנת  האוניברסיטה  של  לפחות  אחד 

                                      
י"פ התשס"ה, עמ' 215; התשס"ז, עמ' 936.  6

                                      
ק"ת התשס"ו,ע מ' 478.  7

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259.  8

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  9
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 1  - הפרויקט  בעבור  המרכז  שקיבל 
נקודה בעבור כל 1 שקל חדש;

לעניין זה -  

מוסד  או  תאגיד   - מהאזור"  "גורם   
חינוכי הפעיל באזור;

"גורם תעשייתי באזור" - תאגיד הפעיל   
בתחום התעשייה באזור;

לפי  יחולקו  אשר   ,25%  - חינוכית  פעילות   )2(
המשתנים האלה: 

25% - מספר הכנסים שארגן המרכז בשנת  )א( 
ההערכה - 1 נקודה בעבור כל כנס;

35% - מספר התלמידים שקיימו פעילות של  )ב( 
מהם  אחד  כל  שמשך  לפחות  מפגשים  שני 
 1  - יותר  במרכז בשנת ההערכה  או  שעה 

נקודה בעבור כל תלמיד;

פעילות  שקיימו  התלמידים  מספר   -  15% )ג( 
חד–פעמית שמשכה שעתיים לפחות במרכז 
בשנת ההערכה - 1 נקודה בעבור כל תלמיד;

בהכשרות  המשתתפים  מספר   -  25% )ד( 
אחת  כל  שמשך  מקצועיות  והשתלמויות 
בשנת  המרכז  שערך  לפחות  שעה  מהן 

ההערכה - 1 נקודה בעבור כל משתתף;

היקף פעילות מעבר לקבוע בתנאי הסף - 20%,   )3(
אשר יחולקו לפי המשתנים האלה:

40% - גובה המחזור השנתי של המרכז בשנת  )א( 
בסעיף  הקבוע  הסכום  על  עולה  ההערכה 

6)א()12( - 1 נקודה בעבור כל 1 שקל חדש;

ידי  על  המועסקים  החוקרים  מספר   -  20% )ב( 
ההערכה  בשנת  מלאה  במשרה  המרכז 
הגבוה מן המספר הקבוע  בסעיף 6)א()11( - 

1 נקודה בעבור כל חוקר;

הרשויות  ידי  על  הניתן  הסיוע   -  40% )ג( 
המקומיות באזור שבו פועל המרכז גבוה מן 
נקודה   1  - 6)א()15(  בסעיף  הקבוע  הסכום 

לכל 1 שקל חדש;

אשר  הקבע,  ועדת  החלטת  לפי  כללית  הערכה   )4(
תשקול את קיומם של הישגים יוצאי דופן במרכז, 
לאזור  תרומתו  אלה,  מבחנים  במטרות  עמידתו 

וכיוצא באלה הישגים נוספים - 5%. 

ביותר  במרכז  התמיכה  שיעור  פחת  שבהם  במקרים  )ג( 
בשנת  היחסי  התמיכה  שיעור  לעומת  מ–20% 
מ–80%  בו  התמיכה  שיעור  יפחת  לא  ההערכה, 
ההערכה;  בשנת  לו  זכאי  שהיה  התמיכה  משיעור 
זה  קטן  סעיף  לפי  להגנה  זכאי  יהיה  לא  המרכז 
יותר מפעם אחת בארבע שנים רצופות, אלא אם כן 
החליטה הוועדה אחרת, לאחר התייעצות עם ועדת 

הקבע, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו.

תנאים נוספים לקבלת התמיכה  .8

תמיכת המשרד  בולט את עובדת  יציין באופן  המרכז   
בפעילות הנתמכת בכל פרסום הקשור בפעולות הנהנות 
מתמיכת המשרד, ובכלל זה מחקרים, מודעות, פרסומים, 
כנסים וכיוצא באלה; בציון תמיכת המשרד כאמור ייעשה 

80%; אישור לקבלת תמיכה על פי סעיף קטן זה  מוגבל 
שנתיים  במשך  לקבלו  ניתן  ולא  בלבד,  אחת  לשנה 
תהיה  זה  קטן  סעיף  לפי  הוועדה  החלטת  ברציפות; 

מנומקת ותועבר לעיון מרכז שיבקש זאת.

אופן חישוב גובה התמיכה ואמות מידה  .7

מרכז העונה על תנאי הסף שבסעיף 6, זכאי לתמיכה  )א( 
זאת;  למטרה  המוקדש  המשרד  מתקציב  יחסי  בחלק 
המפורטות  המידה  לאמות  בהתאם  ייעשה  החישוב 

בסעיף קטן )ב(, באופן הזה: 

שהמרכז  כך  ייעשה  מידה  אמת  בכל  החישוב   )1(
ביותר  מידה  הם הטובים  שנתוניו באותה אמת 
יקבל את הניקוד המרבי הניתן לחלוקה בעד אותה 

אמת המידה, וכל השאר ידורגו יחסית אליו;

יצורפו  מידה,  אמת  בכל  הניקוד  חישוב  לאחר   )2(
מידה,  אמת  בכל  המרכז  שקיבל  הנקודות  כל 
ועד לגובה הנקודות המקסימלי בכל אמת מידה, 

לקבלת סך כל הניקוד של אותו מרכז; 

כל מרכז יקבל סכום השווה לחלקו היחסי בסכום   )3(
שקבע המשרד לגבי כל פסקה מהפסקאות בסעיף 
לכלל  ביחס  שקיבל  לניקוד  בהתאם  )ב(,  קטן 

הניקוד של כל מרכזי המו"פ.

הניקוד יחולק לפי אמות מידה אלה: )ב( 

קיום מו"פ יישומי באזור )50%(:  )1(

מצוינות אקדמית - 30%, אשר יחולקו לפי  )א( 
המשתנים האלה:

50% - הסכומים שקיבל המרכז בעבור   )1(
המקיים  מגורם  תחרותיים  מחקרים 
שיפוט מדעי כתנאי למימון מחקרים - 

1 נקודה בעבור כל 1 שקל חדש;

עת  בכתבי  הפרסומים  מספר   -  30%  )2(
מדעי  שיפוט  המקיימים  מדעיים 
ואשר  ההערכה  בשנת  לפרסום  כתנאי 
במרכז  העובד  חוקר  ידי  על  פורסמו 
נערך  כי המחקר  מצוין  ובלבד שבפרסום 
מספרי  במקדם  יוכפל  פרסום  כל  במרכז; 
כתב  של  ההשפעה  מידת  את  המבטא 
שנקבעה   כפי   ,)Impact Factor( העת 
Institute of Scientific–ה ידי   על 

כל  בעבור  נקודה   1  -  Information
פרסום;

על  שנרשמו  הפטנטים  מספר   -  20%  )3(
שם המרכז בשנת ההערכה - 1 נקודה 

בעבור כל פטנט רשום;

לפי  יחולקו  אשר   ,70%  - לאזור  יישומיות  )ב( 
המשתנים האלה:

בעבור  המרכז  שקיבל  הסכומים   -  40% )1(
בשנת  באזור  לגורמים  שירותים  מכירת 
שקל   1 כל  בעבור  נקודה   1  - ההערכה 

חדש;

)2( 60% - הסכומים שקיבל המרכז בעבור 
גורמים באזור  פרויקטים משותפים עם 
מהאזור;  גורם  ידי  על  ממומנים  או 
גורם  עם  הוא  המשותף  הפרויקט  אם 
הסכומים  יוכפלו  באזור  תעשייתי 
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הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית טירת הכרמל
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
חברים  שבעה  בת  תהיה  הכרמל  טירת  הדתית  שהמועצה 

והרכבתי אותה כלהלן:

אברהם שחר

מימי אמזלג

אבי עמרם

ברוך מריומה

יעקב חי יוסף

רוני אליהו

נאג'י כהן

תוקף המינוי מיום א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 70.  1

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמלה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  ישראל  סמי  של  מינויו 
בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  תנעמי2,  שלמה  של  מינויו  ואת 

סמכות הכרעה למועצה הדתית רמלה.

תוקף המינוי עד יום ו' בתשרי התשע"ה )30 בספטמבר 2014(.

ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(
)חמ 3-140(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 2558; התש"ע, עמ' 53; התשע"א, עמ' 999;   2 

התשע"ד, עמ' 271 ועמ' 2616.  

הוראה בדבר כהונת שני רבני עיר
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 

התשס"ז-2007

הדת  שירותי  לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
 - )להלן  התשס"ז-12007  עיר(,  רבני  )בחירות  היהודיים 
המקומית,  הרשות  מועצת  בהסכמת  מורה,  אני  התקנות(, 
כי  האמורה,  בתקנה  המפורטים  התנאים  שהתקיימו  ולאחר 
לעיר ראשון לציון יהיו שני רבני עיר, ויש לבחור רב עיר ספרדי, 

בהתאם להליך הקבוע בתקנות.

ח' בתמוז התשע"ד )6 ביולי 2014(
)חמ 3-44-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.  1

המשרד,  )לוגו(  סמליל  בתוספת  המשרד  בשם  שימוש 
בגודל סביר;

נוסף על כך יצוין על גבי שלט אשר יוצב על מבנה המרכז   
המו"פ  מרכז  "פעילות  כי  לעין,  הנראה  בולט  במיקום 
נתמכת על ידי משרד המדע הטכנולוגיה והחלל", בצירוף 

סמליל )לוגו( המשרד.

ביטול  .9

המבחנים הקודמים - בטלים.  

תחילה   .10

התשע"ד בטבת  כ"ט  ביום  אלה  מבחנים  של  תחילתם    
)1 בינואר 2014(, למעט סעיפים  6)א()16(, )17( ו–6)ב( לעניין 
סעיף 6)א()16( ו–)17(, אשר תחילתם ביום כ' בטבת התשע"ו 

)1 בינואר 2016(.

הוראות מעבר   .11

על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 2014, מרכז  אשר  )א( 
בשנת 2013 אושרה לו תמיכה לפי המבחנים הקודמים  -

אף  אלה  מבחנים  לפי  התמיכה  את  לקבל  זכאי   )1(
אם לא עמד בתנאי הסף לפי סעיף 6, ואולם עמד 

בתנאי הסף של המבחנים הקודמים;

ביותר  בו  היחסי  התמיכה  שיעור  יפחת  לא   )2(
המבחנים  לפי  שקיבל  התמיכה  משיעור  מ–80% 

הקודמים בשנת 2013.

לא יראו תמיכה שניתנה לפי סעיף זה כתמיכה לעניין  )ב( 
סעיפים 6)ב(, )ג( ו–7)ג(.

י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 2014(
)חמ 3-1888(

)חמ 803-35-2013-000014(
יעקב פרי  

שר המדע הטכנולוגיה והחלל                                       

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזור
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
והרכבתי  חברים  שבעה  בת  תהיה  אזור  הדתית  שהמועצה 

אותה כלהלן:

זכריה שררה

רונית טורג'מן

יוסף מוסרי

שלום זבלונוב

מוטי דוידוב

אוראל להב

שלום ברוכים

תוקף המינוי מיום ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014(

ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 70.  1
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הגורמים המממנים, בהתאם ובכפוף לתנאים ולהבהרות שפורטו 
באישורים שנתן הממונה על ענייני הנפט ביום ט' בניסן התשע"ד 
וכי רשמתי את השעבודים האמורים בפנקס  )9 באפריל 2014(, 

הנפט לפי סעיף 63 לחוק הנפט.

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-629-ה6(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

הודעה בדבר רישום שעבוד בספר הנפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   76 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
עם  התייעצות  ולאחר  הנפט(,  חוק   - )להלן  התשי"ב-11952 
אבנר  של  זכויותיה  שעבוד  את  אישרתי  המייעצת,  המועצה 
 I/12 חזקה  לשטר  בהתאם  מוגבלת  שותפות   - גז  חיפושי 
"תמר"2 מיום ט"ו בכסלו התש"ע )2 בדצמבר 2009( לטובת אלייד 
שותפות מוגבלת, בהתאם ובכפוף לתנאים ולהבהרות שפורטו 
באייר  א'  ביום  הנפט  ענייני  על  הממונה  שנתן  באישורים 
התשע"ד )1 במאי 2014( וכי רשמתי את השעבודים האמורים 

בפנקס הנפט לפי סעיף 63 לחוק הנפט.

ה' באייר התשע"ד )5 במאי 2014(
)חמ 3-629-ה6(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשס"א, עמ' 1312; התשע"ג, עמ' 251.  2

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

של  מטפחים  זכות  לחוק   24 לסעיף  בהתאם  מודיעה,  אני 
זכות  הזכויות,  בספר  רשמתי  כי  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני 

מטפחים כמפורט להלן:

מס' רישום: 3220

מס' הבקשה: 4174/08

 C.I.V - Consorzio Italiano Vivaisti Societa' שם המבקש: 
ושות',  כהן  ריינהולד  ידי  )על  איטליה   ,consortile a r.l 

תל אביב(.

 Leis Michelangelo, The late Castagnoli, המטפח:  שם 
Gianfranc, Martinelli, Alessio, Tagliani Francesco

איטליה

.CIVG198 ,הגידול והזן: תפוח

י"ז בסיוון התשע"ד )15 ביוני 2014(
)חמ 3-361-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

הודעה בדבר רישום שעבוד בספר הנפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   76 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
עם  התייעצות  ולאחר  הנפט(,  חוק   - )להלן  התשי"ב-11952 
אבנר  של  זכויותיה  שעבוד  את  אישרתי  המייעצת,  המועצה 
 I/14 חזקה  לשטר  בהתאם  מוגבלת  שותפות   - גז  חיפושי 
"לוויתן דרום" ולשטר חזקה I/15 "לוויתן צפון" מיום כ"ה באדר 
מוגבלת,  שותפות  אלייד  לטובת   )2014 במרס   27( התשע"ד  ב' 
ובכפוף לתנאים ולהבהרות שפורטו באישורים שנתן  בהתאם 
במאי   1( התשע"ד  באייר  א'  ביום  הנפט  ענייני  על  הממונה 
2014(, וכי רשמתי את השעבודים האמורים בפנקס הנפט לפי 

סעיף 63 לחוק הנפט.

ה' באייר התשע"ד )5 במאי 2014(
)חמ 3-629-ה6(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

הודעה בדבר רישום שעבוד בספר הנפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   76 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
עם  התייעצות  ולאחר  הנפט(,  חוק   - )להלן  התשי"ב-11952 
זכויותיהן של אבנר  אישרתי את שעבוד  המועצה המייעצת, 
חיפושי נפט - שותפות מוגבלת ושל דלק קידוחים - שותפות 
 HSBC Bank USA, 2"תמר" I/12 מוגבלת בהתאם לשטר חזקה
חוב  איגרות  מחזיקי  בעבור  כנאמן   National Association
שיונפקו לפי דיני ארצות הברית על ידי דלק ואבנר )תמר בונד( 
51-491400-1(, חברה בבעלותן המלאה של אבנר  )ח"פ  בע"מ 
ודלק )בחלקים שווים(. זאת בהתאם ובכפוף לתנאים ולהבהרות 
ט"ו  ביום  הנפט  ענייני  על  הממונה  שנתן  באישורים  שפורטו 
השעבודים  את  רשמתי  וכי   ,)2014 במאי   15( התשע"ד  באייר 

האמורים בפנקס הנפט לפי סעיף 63 לחוק הנפט.

ט"ו באייר התשע"ד )15 במאי 2014(
)חמ 3-629-ה6(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשס"א, עמ' 1312; התשע"ג, עמ' 251.  2

הודעה בדבר רישום שעבוד בספר הנפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   76 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
עם  התייעצות  ולאחר  הנפט(,  חוק   - )להלן  התשי"ב-11952 
דור  של  זכויותיה  שעבוד  את  אישרתי  המייעצת,  המועצה 
חיפושי גז - שותפות מוגבלת בהתאם לשטר חזקה I/12 "תמר" 
בעבור  כנאמן,  בע"מ  לנאמנות  חברה  מזרחי-טפחות  לטובת 

 
ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

7766600676  
 תוספת בנייה ותוספת יח"ד  שם התכנית:

 , מאה שערים4ברח' חברת ש"ס 
נון התכ לחוק 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 59 תשריט  59 גרסת: הוראות  7799501575 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1766 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 4ירושלים רחוב: חברת ש"ס יישוב:  

 X: 221126קואורדינטה 
 Y: 632647קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:לא 

 .611חלקי חלקות:  27796גוש: 
 .20חלקות במלואן:  27792גוש: 
 .646חלקי חלקות:  27792גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 תוספת יח"ד חדשות ותוספת קומות לבנין קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מאזור מסחרי ואזור מסחרי מיוחד לאזור ייעוד . שינוי 5

 מגורים ד.
בנייה להשלמת קומה קיימת . קביעת בינוי לתוספות 6

הגג לשם  ולתוספת קומה וחלל גג רעפים למגורים, על
 יח"ד בקומות העליונות.  6תוספת  

מ"ר )מתוכם  196.22. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 2
מ"ר שטחי  594.62מ"ר שטחים עיקריים ו 289.57
 שירות(.

 . שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.4
 .0 יח"ד בשטח התכנית ל . קביעת מס'1
וגג רעפים  4המאושרות ל 6. הגדלת מס' הקומות מ9

 למגורים.
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.0
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . קביעת הוראות בגין תוספות בנייה להריסה.8

 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.57
 

ות ימים ובשעין רשאי לעיין בתכנית, ביכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

 טלפון:  8575275ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 76-9687692

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 76-9689955טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

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

 
 

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

7709706676  
 ין קיים יתוספת קומות לבנ שם התכנית:

 ירושלים. שייאח,ין חדש בשכ' איוהקמת בנ
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 50 תשריט  59 גרסת: הוראות  7708615575 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 2791 ביטול
 8עמ/  ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים רחוב: א שייאח'   .יישוב:  

 שייאח.באיזור צפון מערב א
 X: 223388קואורדינטה 
 Y: 631599קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 וחלקות:גושים 
 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 68882גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 4קומות לסה"כ  6ין קיים בן יקומות לבנ 6תוספת 

קומות למגורים מעל  4והקמת בנין חדש בן  קומות,
 יח"ד. 55סה"כ  קומת חניה תת קרקעית,
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 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד למגורים ב'  1המגרש ממגורים ייעוד .שינוי 5

 סדות ציבור.וולמגורים ומבנים ומ
 .קביעת בינוי עבור:6
 6קומות מעל בנין קיים למגורים בן  6א. תוספת  

 קומות. 4,סה"כ קיימות בפועלקומות
קומות מעל קומת חניה  4הקמת בנין חדש למגורים בן  ב. 

 ומחסנים ,קומת קרקע מיועדת חלקית לשימוש ציבורי.
ל 5ן מס' ילבני המרבייםבנייה . הגדלת שטחי ה2

מ"ר שטחים עיקריים ו 474.59מ"ר מתוכם  402.60
 מ"ר שטחי שירות. 98.55

מ"ר  985מ"ר מתוכם  5606ל 6ין מס' יוהגדלתם לבנ
מ"ר לשימוש ציבורי ו 561שטחים עיקריים למגורים, ו

 מ"ר שטחי שירות. 419
מ"ר  5041.60סה"כ שטחים מרביים בשטח התכנית  

מ"ר  561טחים עיקריים למגורים, ש 5781.59מתוכם 
 שטחי שירות. 161.55שטחים עיקריים לשימוש ציבורי ו

 .שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.4
קומות מעל קומת חניה  4.הגדלת מס' הקומות ל 1

 קומות. 4ל  6ין מס' יוהגדלתם לבנ 5ין מס' ילבנ
יח"ד והגדלתם  0ל 5ין מס' י.הגדלת מס' יח"ד לבנ9

 יח"ד. 4ל 6ן מס' ילבני
 .קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.0
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ו/או להעתקה.9
 .קביעת הוראות בינוי ,פיתוח ותנאים למתן היתר.8

 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.57
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, פתוחים לקהלשהמשרדים האמורים 

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

 טלפון:  8575275ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 76-9687692

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 76-9689955טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

61731 
 גן ילדים, מעון יום, בית כנסת,  שם התכנית:

 רח' שכטמן רמות א'
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
המקומית ובמשרדי הועדה  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 52692 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 2942 שינוי
 96 ביטול

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 שכונת רמות א' ,, ירושלים רחוב: שכטמן יוסףיישוב:  

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 219500קואורדינטה 
 Y: 635975קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .91חלקות במלואן:  27059גוש: 
 .07חלקי חלקות:  27059גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 2 גני ילדים , ו 6בית  כנסת , מבנים להקמת  6תכנון 

 מעונות יום.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת בינוי להקמת מבנה בן קומה אחת, עבור שתי 5

קומות, עבור  2כיתות גני ילדים )מבנה א'( ומבנה בן 
שלוש כיתות מעון יום ומעליהן בית כנסת )מבנה ב'(, 

 הכל בהתאם לנספח הבינוי 
 יה.. קביעת קווי בנין לבנ6
 המרביים בשטח וקביעתם לבנייה . קביעת שטחי ה2

 267מ"ר שטחים עיקריים  6204מ"ר מתוכם ) 6984.7
 מ"ר שטחי שירות(.

. קביעת מספר הקומות למבנה גן הילדים לקומה אחת 4
 ולמבנה מעון יום ובית כנסת  לשלוש קומות.

. קביעת השימושים בשטח לגני ילדים מעונות יום ובית 1
 כנסת.

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .9
 בנייה בשטח.

 . קביעת הוראות בגין עץ לשימור.0
 . קביעת הוראות בגין שטח עם זיקת הנאה למעבר רגלי.9

 

 
 
 



7119 ילקוט הפרסומים 6846, כ"ט בתמוז התשע"ד, 27.7.2014 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

 טלפון:  8575275ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 76-9687692

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 76-9689955טלפון: 

 

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

ובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את הע
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

7730113676  
הכשרת בנייה ותוספת קומות לבניין  שם התכנית:

 קיים בשכונת אום ליסון
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 57 תשריט  59 גרסת: הוראות  7790229575 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א6992 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
 כונת אום ליסון, ירושלים, שירושליםיישוב:  

 X: 223049קואורדינטה 
 Y: 627553קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 25645גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 דיורהכשרת בנייה קיימת ותוספת קומה אחת ויחידות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב'. 9הקרקע מאזור מגורים ייעוד .    שינוי 5
 קומות בלבד מעל הבינוי הקיים בהיתר בנייה. 6.   תוספת 6

 המוצעת כאמור.בנייה .    קביעת קוי בנין ל2
קומות מעל קומת  2.  קביעת מספר הקומות המרבי ל4

 .5המרתף. כמתואר בנספח הבינוי מספר 
יח"ד, הכל 9קביעת מספר יחידות הדיור המרבי ל     .1

 .5בהתאם לנספח הבינוי מס' 
מ"ר 959.97המרביים לבנייה קביעת שטחי ה . 9

מ"ר  18.57מ"ר שטחים עיקריים ו 010.17מתוכם 
 שטחי שירות.

 קביעת הוראות בגין בינוי, גדרות ומדרגות להריסה.   .   0
 ש התכנית..     קביעת שלבי ביצוע למימו9
 .     קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.8

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

 טלפון:  8575275ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 76-9687692

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 76-9689955טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

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

 
 

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

7664703676  
 יח"ד  7תוספת קומות ו שם התכנית:

 , מקור ברוך61ברח' אלפנדרי 
וק התכנון לח 98הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 0 תשריט  9 גרסת: הוראות  7554719575 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 / א1766מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 52ירושלים רחוב: אלפנדרי יישוב:  

 פינת רח' נבון,  בשכונת מקור ברוך. רחוב אלפנדרי



ילקוט הפרסומים 6846, כ"ט בתמוז התשע"ד, 27.7.2014  7120

 X: 220143קואורדינטה 
 Y: 632753קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .84חלקות במלואן: , לא מוסדר, 27706גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 יח"ד חדשות. 6קומות לשם תוספת  6תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 2שינוי ייעוד: מאזור מגורים   6.6.5
 קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:  6.6.6

קביעת בינוי לחיפוי אבן למרפסת סגורה קיימת  
 בקומת קרקע, בהתאם לנספח הבינוי.

קביעת בינוי לצירוף מרפסת סגורה קיימת לדירה  
 בקומה ראשונה, בהתאם לנספח הבינוי.

בינוי לתוספת קומות שלישית ורביעית לשם קביעת  
 יח"ד, בהתאם לנספח הבינוי. 6תוספת 

 , כאמור.בנייה קביעת קווי בניין ל  6.6.2
 161בשטח וקביעתם לבנייה הגדלת שטחי ה  6.6.4

מ"ר שטחי  47מ"ר שטחים עיקריים, ו 491 מ"ר )מהם:
 שירות(
 יח"ד. 1קביעת מס' יח"ד על  6.6.1
 7.77קומות ממפלס ה 6ס' קומות מהגדלת מ 6.6.9

 קומות. 4ל
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית, כאמור.  6.6.0
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 6.6.9
 קביעת הוראות בגין מבנה לשימור. 6.6.8

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה לתכנון להועדה המחוזית  תונים, למשרדייבע

 טלפון:  8575275ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 76-9687692

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 76-9689955טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 
 
 
 
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

61096 
  ין מגורים ילבנתוספת יח"ד שם התכנית: 

 ראס אל עמוד.
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   52185 מס': מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 6999 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1766 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת ראס אל עמוד ,, ירושליםיישוב:  

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 27867גוש: 

 X: 223125קואורדינטה 
 Y: 630400קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 ין קיים.יתוספת בנייה לבנ

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור  1קרקע מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5

 מגורים ב'.
מ"ר  889בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה6

מ"ר שטחי  22מ"ר שטחים עיקריים ו 891)מתוכם 
 שירות(.

 9 יחידות דיור ל 4 יחידות הדיור מ. הגדלת מספר 2
 יחידות דיור.

 קומות. 4 קומות ל 6 . הגדלת מספר קומות מ4
 . קביעת קווי בנין לבניה.1
 . קביעת בינוי לתוספת הבניה.9
 . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.0
. קביעת הוראות בגין איטום קומת מרתף והריסת 9

 ג והריסת גדר ומדרגות.בנייה בקומת הג
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9948ובילקוט הפרסומים  69/70/6752

 .66/79/6752, בתאריך 0058
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הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי76-9687692טלפון:  8575275

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

66747 
 ן מגוריםיתוספות בנייה בבנישם התכנית: 

 שכ' שועפט
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   55646 מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / א2419במ/  שינוי

 96 ביטול
 / א1766מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' שועפט ,, ירושליםיישוב:  
 פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.הכל על 

 

 גושים וחלקות:
 .95חלקות במלואן: , לא מוסדר, 27117גוש: 

 X: 222425קואורדינטה 
 Y: 635700קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 ין מגורים בשכ' שועפט, ירושלים.יתוספות בנייה בבנ

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'.מיוחד  1מאזור מגורים ייעוד .שינוי 5
 קומות. 2 קומות ל 6 .הגדלת  מס' קומות מ6
 קומות. 1 קומות  ל 2 . הגדלת מס' יח"ד מ2
 , כאמור.בנייה . קביעת קווי בניין ל4
 5748.17. הגדלת שטחי הבנייה בבניין וקביעתם ל1

מ"ר  96.17מ"ר שטחים עיקריים ו 982.17מ"ר מהם כ
מטר  6.47 חניה מעל גובהמ"ר  02.17שטחי שירות ו

 שתוחשב כעיקרי.
 ין כאמור.י. קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנ9
 . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.0
 . קביעת הוראות בגין מנה / מדרגות / גדרות  להריסה.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור/העתקה.8

 

נים בתאריך פורסמה בעיתוהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9024ובילקוט הפרסומים  57/75/6754

 .52/75/6754, בתאריך 2577
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי76-9687692טלפון:  8575275

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

7706766676  
, שכונת 46הרחבת דיור ברח' דוד מרץ שם התכנית: 

 בית וגן ירושלים.
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 57 גרסת: הוראות  7709659575 מס': מקומית
 9 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול
 / ג6766 ביטול
 / ד6766 ביטול
 / ב6766 ביטול
 5746 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1766 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 49ירושלים רחוב: מרץ דוד יישוב:  
ממוקמת בפאתי שכונת בית וגן בחלקו הדרומי  החלקה

 בסמיכות לשכונת רמת שרת.
ישנו שיפוע לכיוון דרום שבחלקו העליון רח' דוד מרץ 

 ובחלקו התחתון רח' מועלם שמעון ניסים.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .678חלקות במלואן: , מוסדר, 27586גוש: 

 

 שנים:גושים י
 .85גוש ישן:    27586גוש נוכחי: 

 X: 218006קואורדינטה 
 Y: 629691קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 / ב6766בהתאם לתכנית  09
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 ת התכנית:מטר
תוספת בנייה בבניין מגורים קיים ברח' דוד מרץ מס' 

 , שכונת בית וגן.49
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן : י.שינוי במערך י5

שאינו לפי ייעוד מיוחד  1שינוי שטח מאזור מגורים 
 מבא"ת לאזור מגורים  ב'.

 .קביעת הבינויים הבאים בשטח: 6
.קביעת בינוי להרחבת יחידות דיור קיימות ברוב 5

 קומות הבניין.
 קביעת בינוי לתוספת שטח למחסנים.6
 .קביעת בינוי לתוספת יח"ד.2
 .קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 4
מ"ר  879 בשטח וקביעתם לבנייה .הגדלת שטחי ה1

שטחי  608.27מ"ר שטחים עיקריים ו 969.07)מתוכם 
 שירות(

 קומות. 9קומות ל 1.הגדלת מספר הקומות מ9
 .קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור. 0
ן היתר בנייה .קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למת9

 בשטח. 
 . קביעת הוראות בעניין שלבי ביצוע.8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9087ובילקוט הפרסומים  55/74/6754

 .64/74/6754, בתאריך 4842
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
שלים ירו 5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי76-9687692טלפון:  8575275

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

7666463676  
 4קומות, סה"כ  4בניין מגורים חדש בן שם התכנית: 

 יח"ד, ג'בל אל מוכבר
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 8 גרסת: הוראות  7555499575 מס':  מקומית
 0 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / א6992 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 ירושלים   .יישוב:  

 מערבית למגרש כדור הרגל השכונתי בג'בל אל מוכבר
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 25628גוש: 

 X: 223523קואורדינטה 
 Y: 628338קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 4הקמת בניין מגורים חדש בן הריסת בנין קיים לשם 

 יח"ד. 4קומות, 
 עיקרי הוראות התכנית:

 לאיזור מגורים ג'.  9מאיזור מגורים ייעוד א. שינוי 
 ב. קביעת הוראות בנייה:

 יח"ד. 4קביעת מספר יח"ד מרבי ל    
קומות מעל קומת חנייה  4קביעת מספר הקומות ל    

 תת קרקעית.
מ"ר מתוכם  992קביעת סך השטחים בתכנית ל     

מ"ר שטחי שירות מעל הכניסה  09מ"ר עיקרי ו 179
 מ"ר מתחת לכניסה הקובעת. 600הקובעת ו

 קביעת קוי בניין חדשים.    
 קביעת הוראות בגין בניין/גדרות להריסה.    
 קביעת הוראות בנוי ותנאים להוצאת היתר בנייה.    
 ות בגין עצים לשימור/ העתקה.קביעת הורא    

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9012ובילקוט הפרסומים  70/76/6754

 .57/76/6754, בתאריך 2061
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי76-9687692טלפון:  8575275

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

7611977676  
הרחבה ותוספת יח'ד דיור במבנה קיים שם התכנית: 

 ברחוב זילברג משה
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 55 גרסת: הוראות  7522877575 מס':מקומית 
 8 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
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 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 / ג6766 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1766 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית וגן, , ירושליםיישוב:  

 בין הרחובות זילברג משה לרחוב אליעזר ארגוב
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .526חלקות במלואן: , מוסדר, 27586גוש: 

 X: 217647קואורדינטה 
 Y: 629707קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
ין מגורים ברחוב יתוספת בנייה ותוספת יח"ד בבנ

 זילברג משה בשכונת בית וגן, ירושלים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יעודי הקרקע כמפורט להלן:ישינוי במערך 

 לאזור מגורים ב'.  1. שינוי שטח מאזור מגורים 5
 . קביעת היעודים הבאים בשטח:6

ין י* קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימות בכל קומות הבנ
 בהתאם לנספח הבינוי.

 לתוספת  שטח למחסנים.* קביעת בינוי 
 +.8.29* קביעת בינוי לתוספת יח"ד. במפלס 

 * קביעת קווי בנין לבנייה, כאמור.
 מ"ר 012.4בשטח וקביעתם לבנייה * הגדלת שטחי ה

שטחי  615.99מ"ר שטחים עיקריים ו 175.09)מתוכם 
 שירות(.

קומות )מעל  4קומות ל 2* הגדלת מס' הקומות מ
 נספח הבינוי. קומת מחסנים(, בהתאם

 כאמור.בנייה * קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה
 * קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בשטח.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9087ובילקוט הפרסומים  55/74/6754

 .64/74/6754, בתאריך 4841
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי76-9687692טלפון:  8575275

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של רנטהאינט

 

 דלית זילבר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים
 
 
 
 

  מחוז  מרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין-מכבים- רעות
מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

7613606477  
מרכז העיר מודיעין ומגורים   3/71מד/ שם התכנית:

 לאורך שדרת החשמונאים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול

תכנית מופקדת  רעותמכביםמודיעיןבנייה לתכנון ול
 51 גרסת: הוראות  7529915467 מס':  מפורטת
 .0 – תשריט

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 6מד/ במ/  שינוי
 5/ 62מד/  שינוי
 21מד/  שינוי
 5/ 6מד/  שינוי
 62מד/  שינוי

 467-7569909 כפיפות
 8/ 62מד/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רעות רחוב: דם המכבים.מכביםמודיעיןיישוב:  

מערב של העיר והבינוי מצפון ומצפון ליבת המע"ר
 91למרכז התחבורה, בינוי לאורך השדרה בכביש מס. 

)דם המכבים(, בינוי לאורך רחוב תלתן, רחוב ערער 
ורחוב פיקוס ובינוי לאורך שדרות החשמונאים ורחובות 

 יונה הנביא, אלישע הנביא ורא"ל יגאל ידין. 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .22, 26, 67, 58חלקות: חלקי  1198גוש: 
 .20, 51חלקות במלואן:  1107גוש: 
, 60, 69, 59, 54, 52, 56חלקי חלקות:  1107גוש: 

29 ,29 ,28. 
 .1חלקות במלואן:  1105גוש: 
 .56, 9, 9חלקי חלקות:  1105גוש: 
 .29, 29, 26, 27, 66, 67, 59, 9חלקי חלקות:  1947גוש: 
 .52חלקות במלואן:  1946גוש: 
 .21, 22, 25, 68חלקי חלקות:  1946: גוש

 .49, 44, 61חלקי חלקות:  1916גוש: 
 .42חלקי חלקות:  1911גוש: 
 .6חלקי חלקות:  1029גוש: 
 .5חלקי חלקות:  1992גוש: 
 .6, 5חלקי חלקות:  1994גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הקמת מע"ר לעיר מודיעין. .5
 עדכון הבינוי לאורך שד' החשמונאים. .6
 לעניין קו בניין מציר הרכבת. 62הקלה מתמ"א  .2

4.  
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 עיקרי הוראות התכנית:
תוספת קומות ויח"ד  דכון הבינוי במע"ר ע"יע .5

יח"ד(, קביעת תמהיל השימושים  961)סה"כ 
במגרשים ושמירה על חזית מסחרית רציפה 

 לאורך השדרה.
שינוי הבינוי לאורך שד' החשמונאים, שינוי  .6

 יח"ד.  980סה"כ  מרווחי בנייה וגובה הבניינים 
הוראות בנייה ופיתוח עבור שד' דם המכבים  .2

הכוללת חזית מסחרית רציפה שתוחמת מרחב 
 ציבורי עירוני פתוח לאורכה. 

קביעת מגרשים לתעסוקה והגדרת תמהיל  .4
 השימושים הנוספים במגרשים אלו.

ספת זכויות בנייה  ומגרשים עבור מבני ציבור תו .1
 שכונתיים ועירוניים.

 תוספת זכויות בנייה ויח"ד למגורים. .9
קביעת תאי שטח לדיור מיוחד כולל הנחיות בינוי  .0

 ותמהיל יחידת דיור.
הרחבת דרך לצורך יצירת כיכר תנועתית בצומת  .9

 הרחובות הנביאים ואלישע הנביא.
ונאים ותוספת יצירת טיילת לאורך שד' החשמ .8

שטחים ציבוריים פתוחים לאורך הרחובות 
 החוצים את השדרה.

 קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה. .57
 קביעת הוראות אדריכליות לבינוי. .55

56.  

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 טלפון:  06427רמלה  85 מחוז המרכז, שד הרצל
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 79-8099478

רעות, דם מכביםמודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול
 79-8069741רעות  טלפון: מכביםמודיעין 5המכבים 

 

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

ות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובד
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין-מכבים- רעות
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 70 /6 מד/
 רחוב יוסף ושמעוןתוספת זכויות בנייה שם התכנית: 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

   61 /9 מד/ מס':  מקומית
 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 9מד/ במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 5-560 'שמעון מס :רחוברעות מכביםמודיעיןיישוב: 
 ()אי זוגי
 )זוגי( 4-87 'יוסף מס: רעות רחובמכביםמודיעיןיישוב: 

משפחתי בפרויקט ה"גן הצרפתי" יח"ד מטיפוס קוטג' דו
בין רחוב יוסף לרחוב שמעון, שכונת "השבטים" אתר 

 "בוכמן". בתכנית נכללות כמחצית מיח"ד בפרוייקט.
 

 גושים וחלקות:
 .576  96במלואן:  חלקות 1956גוש: 
 .566  99, 22, 25, 68חלקות במלואן:  1952גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
הרחבת יח"ד קיימות מסוג קוט'ג דו משפחתי בפרויקט 

 "הגן הצרפתי".
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. תוספת זכויות בנייה לשטח עיקרי ליחידות דיור 

 מטיפוס הדירות ברחוב יוסף:
לשטח עיקרי ליחידת דיור ב. תוספת זכויות בנייה 

 מטיפוס הדירות ברחוב שמעון:
 ג. קירוי פרגולה במבואת הכניסה וביציאה מחדר המגורים.

מ"ר ליח"ד  67-17 ד. הרחבת מרתפים בשטח עיקרי כ
 יח"ד בלבד(.  2)עבור 

 ה. הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור תוספת הבנייה.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9078ובילקוט הפרסומים  75/75/6754

 .71/56/6752, בתאריך 5856
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 79-8099478טלפון:  06427
רעות, דם מכביםמודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול

, 79-8069741רעות  טלפון: מכביםמודיעין 5המכבים 
ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ

 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
  7764663473 מס':  תכניתהודעה בדבר הכנת 

 רח' האורזים, נתניה / א 70/ 067נת/ שם התכנית: 
לחוק התכנון  00נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 'מסתכנית , בדבר הכנת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
7654999479  

 

 תחום התכנית:
 נתניה.יישוב:  

הרחבתו והסדרתו של רח' האורזים בחלקו רחוב האורזים 
 לרח' השיש ודרומה וכולל זרוע מערבית.הדרומי מחיבורו 

  .אזה"ת קירית אליעזרממוקם ב
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 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .88, 92, 96חלקי חלקות:  9624גוש: 
 .555, 570חלקות במלואן:  9620גוש: 
 .579, 572, 91, 96חלקי חלקות:  9620גוש: 

 

 השינויים המוצעים:
 הרחבה והסדרה של רח' האורזים.

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
  היתרים וחלוקה בתקופת בינייםהודעה בדבר 

 רח' האורזים, נתניה / א 70/ 067נת/ שם תכנית: 
לחוק התכנון  09בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה,

הועדה המחוזית לתכנון כי  ,5891 – והבניה, התשכ"ה
בתחום תכנית מס' קבעה תנאים  מחוז המרכזבנייה ול

 , כדלקמן:479-7654999
 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 נתניה.יישוב:  

רחוב האורזים הרחבתו והסדרתו של רח' האורזים 
בחלקו הדרומי מחיבורו לרח' השיש ודרומה וכולל זרוע 

 מערבית.
 ממוקם באזה"ת קירית אליעזר. 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .88, 92, 96חלקי חלקות:  9624גוש: 
 .555, 570חלקות במלואן:  9620גוש: 
 .579, 572, 91, 96חלקי חלקות:  9620גוש: 

 

 בתנאים המוצעים:
 לא יינתנו היתרי בנייה בתחום הפרסום. 

 

 תוקפם של התנאים:
שנים מיום פרסום ההודעה  2 תוקף הוראות אלו יהיה ל

לגבי התנאים, או עד למועד ביטולם או שינויים של 
התנאים או עד להפקדתה של התכנית, לפי המוקדם 

 מביניהם.
 

הועדה  כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי:
 85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה המחוזית לתכנון ול

ועדה  וכן במשרדי:, 79-8099478טלפון:  06427רמלה 
 46428נתניה  9נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין, בקרקע, בבנין או בכל , 78-9972507טלפון: 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים, 

לחוק להגיש ערר אל המועצה  09רשאי על פי סעיף 
, 85795לים , ירוש6קפלן בנייה הארצית לתכנון ול

 .76-9075189או  76-9075121טלפון 
 
 
 
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  ראשון לציון
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 61 /79 /6 רצ/
 הגדלת רצועת חוף רחצה ראשון לציוןשם התכנית: 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 52 /68 /5 רצ/ מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 65/ 2תממ/  כפיפות
 6/ 4תמא/  כפיפות
 52תמא/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 ראשון לציון רחוב: הטיילת.יישוב:  

 רצועת חוף רחצה דרומית לחוף רחצה מוכרז ראשון לציון
 

 גושים וחלקות:
 .67, 59, 6חלקי חלקות:  1769גוש: 

 X: 174700קואורדינטה 
 Y: 655900קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
תחום הגדלת רצועת שטח חוף רחצה ראשון לציון בתוך 

השטח המוניציפלי )לכיוון דרום( לשימושה של עיריית 
ראשון לציון, הגדרת שימושים ומתן זכויות בנייה 

 לשירותי חוף נלווים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת שימושים ותכליות בחוף רחצה.5
 . קביעת הוראות וזכויות בנייה.6
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.2

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9027ובילקוט הפרסומים  57/75/6754

 .70/75/6754, בתאריך 6924
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 06427רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

 ועדה מקומית לתכנון :. וכן במשרדי79-8099478טלפון: 
 01694ראשון לציון  67ראשון לציון, הכרמל בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 72-8140100טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גזר
מס':  מקומיתתכנית מתאר  אישורהודעה בדבר 

 74 /64 גז/
 יער חולדהשם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 64 /54 גז/ מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 50/ 55גז/  שינוי
 57/ 55גז/  שינוי
 4/ 55גז/  שינוי
 88מח/  שינוי

 66תמא/  פירוט
 52/ 55גז/  פירוט

 / ב20תמא/  כפיפות
 5/ ג/ 57תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כביש . 2אור מקום: במשולש הנוצר בין כביש מס' ית

ומסילת הברזל לירושלים, מצפון ומדרום לכביש  44מס' 
 , מסביב למשמר דוד.455מס' 

 

 גושים וחלקות:
 .57, 0חלקי חלקות:  2549גוש: 
, 44, 29, 69, 60, 52, 9חלקות במלואן:  1545גוש: 

41, 49 ,40 ,49 ,15. 
, 22  26, 27, 51 ,54, 1, 4חלקי חלקות:  1545גוש: 

48 ,17. 
 .66, 1חלקות במלואן:  1546גוש: 
 .62חלקי חלקות:  1546גוש: 
 .45  29חלקי חלקות:  1542גוש: 
 .8חלקי חלקות:  1549גוש: 

 X: 636500קואורדינטה 
 Y: 190000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 .66א. דיוק גבולות יער חולדה שעל פי תמא/ 

ב. עיבוי וחיזוק היער ובית הרצל שבתוכו ע"י הוספת 
 שימושים ביער ופעילויות מושכות קהל.

 ג. קביעת מקום למוקד שרות בגבעת החרובים.
ד. ניצול שטחים פתוחים שאינם בשימוש חקלאי למטרת 

 ע"י: 455יש ביער, קיט ונופש, בעיקר מדרום לכ
.הגדרת קטע נחל שחם לשימור ופיתוח סביבתו 5

 לשימושי פנאי ונופש.
ל שחם תחת הגשר .יצירת מעבר למטיילים לאורך נח6

המתוכנן מעל הנחל במסגרת שדרוג כביש מס' 
 .המעבר יקשר בין חלקי היער משני צידי הכביש.455

של יער בשטחים שיתפנו כתוצאה ייעוד . קביעת 2
 .455משינוי תוואי כביש מס' 

תצפית אל נופיים רחוקים וחיזוק והדגשת נוף קרוב  ה.
, צמחיית בתה כגון חורשת חרובים, שדירה וושינגטוניות

משולבת בסלעים, תצפית על עופות מים, צמחיית 
 נחלים וכיו"ב.

ו. יצירת מסגרת לפתיחת צירים נופיים לתנועת 
 רוכבי אופניים והולכי רגל. מטיילים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור חקלאי, גן לאומי ומתקני ביוב, ליער.ייעוד א. שינוי 

 הנחלים.ב. קביעת נחל שחם כנטיעות בגדות 
,  757של גן לאומי בתאי שטח מס' ייעוד ג. ביטול ה

)בית הרצל(.  6, וכן באתר לשימור מס' 760,  755
של יער נשאר בתוקפו וכך גם בהוראות תכנית ייעוד ה

 בית הרצל עם השינויים המתחייבים. 57/ 55גז/ 
ד. קביעת הוראות לשטחי היער, ובכללן הוראות בדבר 

כי גישה, הוראות לגבי האתר הפעילות היערנית, דר
קולט הקהל בגבעת החרובים ופעילות פנאי והוראות 

 לשימור בריכת חורף.
ה. קביעת מבנים היסטוריים לשימור, קביעת השימוש 

 כמרכז מידע ושירותים סניטריים והוראות לשימורם.
 ו. קביעת הוראה לגבי השטח החקלאי בתחום התכנית.

 

ה בעיתונים בתאריך פורסמהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9955ובילקוט הפרסומים  54/79/6752

 .67/79/6752, בתאריך 1478
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 79-8099478טלפון:  06427
בית גזר, בית חשמונאי  בנייה מקומית לתכנון ול

ין יוכל המעונ, 79-8604747טלפון:  88098חשמונאי 
ות שהמשרדים האמורים רשאי לעיין בה בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתרפתוחים לקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  מצפה אפק
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 6 /6017 ממ/
 באר יעקב שירותי רכב בתחנת דלק התכנית: שם 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 5 /5126 ממ/ מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: חסתיהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 5126ממ/ מק/  שינוי
 59תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 באר יעקב.יישוב:  

 באר יעקב, בסמוך לשוק הסיטונאי
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 גושים וחלקות:
 .50חלקי חלקות:  4662גוש: 

 X: 151783קואורדינטה 
 Y: 136061קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
שטח בנוי לתחנה קיימת, ע"פ הוראות תכנית תוספת 

 .4תיקון   59מתאר ארצית לתחנות תדלוק מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי דרגת התחנה מדרגה א' לדרגה ב'.

מ"ר, עפ"י הוראות  527 ה. השלמת שטח התחנה עד ל
 .4/ 59תמא/ 

)ס"ק  9.2מ"ר לשירותי רכב עפ"י סעיף  597ג. תוספת 
 .4/ 59אות תמא/ ו'( בהור

 מ"ר לסככת ייבוש רכב. 87ד. תוספת 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  65/76/6752

 .67/72/6752, בתאריך 2057
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 79-8099478טלפון:  06427
פתח תקוה  8מצפה אפק, גליס בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין יוכל המעונ, 72-8276715טלפון:  48600
ות שהמשרדים האמורים פתוחים בה בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  קסם
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 1007 ק/
 שינוי בהוראות וזכויות בנייהשם התכנית: 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 2117 ק/ מס':  מקומית
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5777אפ/  שינוי
 6/ 4תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צפון מזרח לכפר, כפר בראיישוב:  

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקות במלואן:  9990גוש: 

 

 מגרשים:
 5777בהתאם לתכנית אפ/  9

 

 ת התכנית:מטר
 שינוי בהוראות ובזכויות בנייה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. אישור קווי בניין למבנה הקיים בהתאם למצב הקיים 5

 ובהתאם למסומן בתשריט.

 מ"ר זכות בנייה כשטח עיקרי. 297. תוספת 6
 יח"ד. 4יח"ד סה"כ  6. תוספת 2
 .97%  . קביעת תכסית בנייה ל4
 . קביעת הוראות בנייה.1

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9996ט הפרסומים ובילקו 74/78/6752

 .59/78/6752, בתאריך 656
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 79-8099478טלפון:  06427
קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו

ין רשאי לעיין יעונוכל המ, 72-8207486טלפון:  48847
ות שהמשרדים האמורים פתוחים בה בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  שורקות
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 6 /604 בר/
 תכנית פיצול נחלה בכפר מרדכישם התכנית: 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 9 /504 בר/ מס':  מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 504בר/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר מרדכי.יישוב:  

 

 גושים וחלקות:
 .67במלואן: חלקות  1524גוש: 

 X: 950177950176קואורדינטה 
 Y: 850637650637קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 . פיצול נחלה חקלאית.5
 . קביעת זכויות והוראת בנייה.6

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מגורים בנחלה ייעוד . פיצול נחלה ע"י שינוי 5

 למגורים א' ולמגורים בישוב כפרי.
 והוראות בנייה.. קביעת זכויות 6

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9922ובילקוט הפרסומים  75/79/6752

 .64/70/6752, בתאריך 9884
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

דה וע :וכן במשרדי. 79-8099478טלפון:  06427
שורקות, גבעת ברנר  גבעת בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 97849ברנר 
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 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע
 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  שרונים
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 144 /6 /4 הצ/
 אזור תעשיה קדימה שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  שרוניםבנייה לתכנון ול

 244 /5 /4 הצ/ מס': 
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 527הצ/  שינוי
 5/ 526הצ/  שינוי
 692/ 5/ 4הצ/ מק/  שינוי
 5/ 566הצ/  שינוי

 / ז527/ 5/ 4הצ/ מק/  כפיפות
 9/ 527הצ/  כפיפות
 677/ 5/ 4הצ/  כפיפות
 / ג527/ 5/ 4הצ/  כפיפות
 2/ 49הצ/  כפיפות
 / א7/ 5/ 4הצ/  כפיפות
 כפיפות
 כפיפות

 577/ 5/ 4הצ/ 
 / א577/ 5/ 4הצ/ 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צורן קדימה.יישוב:  

המובילה  על הדרך צפונית לישוב אבן יהודה,
ל"הדסים", אזה"ת הממוקם בגבול ראשות המועצה 

 מקומית קדימה צורן ומועצה מקומית אבן יהודה.
 

 גושים וחלקות:
 .10  24מלואן: חלקות ב 0824גוש: 
 .04, 8חלקי חלקות:  0824גוש: 

 

 מגרשים:
 692/ 5/ 4בהתאם לתכנית הצ/ מק/  6707-6795

 

 :מטרת התכנית
 זכויות בנייה. + קביעת קווי בנייה +ייעוד שינוי  + חלוקה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. חלוקה ללא הסכמת הבעלים בחלק מתחום התכנית 5

 התכנון והבניה.עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק 
. שינוי ייעודי קרקע משטח ציבורי בנוי למסחר 6

ה למסחר ותעשיה, ומקרקע חקלאית יותעשיה, מתעשי
 מסחר ותעשיה. ,חניוןלמבנים ומוסדות ציבור לחינוך ,

 . קביעת קווי בנייה והוראות עיצוב אדריכלי.2
 . קביעת הוראות וזכויות בנייה.4
 . קביעת תנאים להיתרי בנייה.1

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 06427רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 79-8099478

  46174נתניה  4שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

בהתנגדויות לתכנית  )סדרי נוהלבנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 רות יוסף
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז מרכז

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 15109-06-14

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

ובעניין פירוק חברת סולאר סיטי גרופ בע"מ, ח"פ 51-492628-6,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד רחל בן רחמים-
 ,216 יפו  רח'  דין,  עורכי  ושות',  אמסטר  יעקב  ממשרד  סובול, 

ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.9.2014, בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00 

ביום 27.8.2014.

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

רחל בן רחמים-סובול, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 59971-06-14

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

ובעניין פירוק חברת סטוק סקאט בע"מ, ח"פ 51-428988-3, 
מדרין טרגל, גן השומרון 3883500,
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.9.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00, 

ביום 22.8.2014.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ששון חורש, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 23068-07-14

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת נוה - המרכז למיניות בריאה, ע"ר 
,58-048408-7

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה  לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.9.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 12170-05-14

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

ובעניין פירוק חברת ביג בייבי פולג בע"מ, ח"פ 51-427566-8.

והמבקשת: רעיה אביטן, ע"י ב"כ עו"ד אזי נגר כהן, משד' 
גיבורי ישראל 24, נתניה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 

גואלמן,  אבינעם  עו"ד  ב"כ  ע"י  פנירי,  נתנאל  והמבקש: 
מנריה, ד"נ מודיעין 71937, טל' 02-5832023, פקס' 02-5832024.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.10.2014, בשעה 9.15.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל משעה 15.00 ביום 20.10.2014.

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

אבינעם גואלמן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 41384-06-14

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

ח"פ בע"מ,  והנדסה  בניה  אלבה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-434191-6

והמבקש: עו"ד אורן הראל, מפרק חברת א' לניאדו מערכות 
בע"מ )בפירוק(, ממשרד עורכי דין אורן הראל, רח' מונטיפיורי 39, 

תל אביב 520108.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.12.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.24.11.2014

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

אורן הראל, עו"ד, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 54087-06-14

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

 )1993( התוצרת  מיטב  מאפה  בית  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-182718-0,

חורש,  ששון  עו"ד  ב"כ  ע"י  כצנלסון,  ראיסה  והמבקשת: 
רישיון מס' 28433, משד' פלי"ם 5, ת"ד 577, חיפה 33095, טל' -04

8408686, פקס' 04-8409898.
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כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי מרכז

פר"ק 33105-06-14

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

העמותה   - ספורט  ספיישל  סופר  עמותת  פירוק  ובעניין 
לספורט עממי והשגי לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים, ע"ר 

,58-038904-7

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.11.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 41437-06-14

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

ובעניין פירוק חברת אר-טיקם בע"מ, ח"פ 51-387312-5.

.51-049170-7 ח"פ  בע"מ,  קפיטל  אמפא   .1  והמבקשות: 
2. חמית הנפקות 9 בע"מ, ח"פ 51-420442-9, ע"י ב"כ עו"ד נדב 
לב, ממשרד אברהם מורן ושות', עורכי דין ונוטריונים, רח' יגאל 

אלון 65, תל אביב 6744316.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.11.2014, בשעה 9.30.

ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
23.9.2014, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 15.9.2014.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אזי נגר כהן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי מרכז

פר"ק 33069-06-14

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת אבנא אלטירה, ע"ר 58-006996-1,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.11.2014, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי מרכז

פר"ק 33088-06-14

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר תקווה,  פתח   - שדי  מלכות  עמותת  פירוק   ובעניין 
,58-051167-3

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.11.2014, בשעה 9.00.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

גבריאל בן צבי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 21506-07-14

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

ובעניין פירוק חברת נייט לייט טכנולוגיות בע"מ )בפירוק 
זמני(, ח"פ 51-297277-9.

והמבקש: עו"ד אמיר פלמר בתוקף תפקידו כמפרק זמני של 
החברה, ממשרד אמיר פלמר ושות', עורכי דין, דרך בן גוריון 1, 
מגדל ב.ס.ר 2, קומה 25, בני ברק 51201, טל' 03-3730630, פקס' 

.03-3730650

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.7.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.11.2014, בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   11.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.21.10.2014

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

אמיר פלמר, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 743-05-14

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

ח"פ בע"מ,   )2004( דיקורציה  רימה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-355836-1

והמבקש: זיאד בסול, ע"י ב"כ עו"ד שפיק מוסלם מנצרת.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.10.2014, בשעה 12.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

מי שברצונו להתנגד לבקשת הפירוק, יגיש לבית המשפט 
שבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, כתב התנגדות 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00 

ביום 3.11.2014.

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

נדב לב, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 51123-06-14

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

ח"פ בע"מ,  סרויס  איי.אנ.טי.סי.או  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-417354-1

והמבקשים: אילנה סלע ואח', ע"י ב"כ עו"ד אזי נגר כהן, 
משד' גיבורי ישראל 24, נתניה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.11.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 3.11.2014.

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

אזי נגר כהן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 60629-06-14

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

ובעניין פירוק חברת משי ה.ח.ר בע"מ, ח"פ 51-474230-3.

ואח',  מודזגוורישוילי  רפאל  החברה  עובדי  והמבקשים: 
ע"י ב"כ עו"ד גבריאל בן צבי, משד' ירושלים 18 )515(, אשדוד 

775311, טל' 08-8566634, פקס' 08-8566636.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.11.2014, בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  מגאר,  כפר  עאבד,  סופיאן  במשרד   ,16.00 בשעה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
סלים ח'לאילה, עו"ד, מפרק

ברוני יבוא אופנה בע"מ
)ח"פ 51-348664-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

סגל, מרח' יהלום 13/3, אור יהודה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16.11.2014, 
לשם  אביב,  תל   ,8 רח' העלייה  סגל,  אופנת  אצל   ,9.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
יעקב סגל, מפרק

אר 2 איידי בע"מ
)ח"פ 51-365358-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-7515700 טל'  גן,  רמת   ,5 צבי  מרח'  בינמוביץ,  דנקנר  אורנה 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16.11.2014, 
בשעה 11.00, במשרד המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורנה דנקנר בינמוביץ, עו"ד, מפרקת

מאומת בתצהיר ויפרט את נימוקי ההתנגדות, העתק מבקשת 
ההתנגדו ת יימסר למבקש.

בעל עניין שלא יגיש את התנגדותו או את הודעתו בתוך 
המועדים הנ"ל - לא ייענה.

שפיק מוסלם, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 59362-06-14

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

ח"פ בע"מ,  מושלם  אורגני  דישון  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-367463-0

והמבקש: גדעון להבי, ע"י ב"כ עו"ד רימון זינאתי, ממשרד 
 ,7 קומה  הפניקס,  בית   ,7 פלי"ם  צדרבוים, שד'  טיקוצקי  דורון 

חיפה 3309510, טל' 04-8147500, פקס' 04-8555976.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.11.2014, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.10.8.2014

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

רימון זינאתי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

אלכיתאב בע"מ
)ח"פ 51-397051-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
2, סכנין 30810, טל' 04-6743713, למפרק  סלים ח'לאילה, מת"ד 

החברה.

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

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

 ,26.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנו אלרועי משה, מפרק

אינטר רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-403542-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
בנו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלרועי משה, מרח' רימון 43, גני תקוה, 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.

 ,26.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.30 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנו אלרועי משה, מפרק

ג'קי חגורות בע"מ
)ח"פ 51-446053-4(

)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   ,15.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ג'קי  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
ארדיטי, מרח' מטולה 16, חולון, טל' 057-4850263, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.11.2014, 
7, רמת  ז'בוטינסקי  רח'  עו"ד תומר פרסלר,  16.00, אצל  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'קי ארדיטי, מפרק

חנום את אמנון בע"מ
)ח"פ 51-092206-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נדב חיים, מרח' דניאל 5, 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.

 ,16.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נדב חיים, עו"ד )רו"ח(, מפרק

י. אמנון שפע וברכה בע"מ
)ח"פ 51-286839-9(

)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   ,15.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נדב חיים, מרח' דניאל 5, 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.

 ,16.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נדב חיים, עו"ד )רו"ח(, מפרק

ריאל דיזיין ריהוט בע"מ
)ח"פ 51-465236-1(

)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   ,17.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
בנו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלרועי משה, מרח' רימון 43, גני תקוה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,1.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.
אורי יפה, מפרק

יגל שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-446860-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,5.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דורית אמסלם, מרח' ארלוזורוב 70, רחובות, 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.

 ,15.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורית אמסלם, מפרקת

תדי ייעוץ ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-466699-9(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,18.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
ירושלים,   ,2413 ת"ד   ,18 הלל  מרח'  יחזקאלי,  אילן  עו"ד   את 

טל' 02-6248876, 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.

 ,18.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן יחזקאלי, עו"ד, מפרק

ענבר טכנולגיות זיהוי בע"מ
)ח"פ 51-323118-3(

)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   ,15.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

איל ברנדט, משד' רוטשילד 136, 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.

 ,2.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל ברנדט, עו"ד, מפרק

איי.אס.טי טכנולוגית זרעים ישראלים בע"מ
)ח"פ 51-324606-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

איל ברנדט, משד' רוטשילד 136, 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.

 ,2.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל ברנדט, עו"ד, מפרק

א.י. מרכז פתרונות ביו בע"מ
)ח"פ 51-416172-8(

)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   ,1.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

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

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

 ,16.11.2014 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.

רועי אוחיון, עו"ד, מפרק

עדי שירותי גז בע"מ
)ח"פ 51-360373-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,7.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,050-4083073 טל'  העין,  ראש   ,101 צה"ל  מרח'  אילנית שרעבי, 

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.

 ,15.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילנית שרעבי, עו"ד, מפרקת

"קקטוס" רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-209586-0(

)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 
 ,3.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אליהו ברהום, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, 

רחובות, טל' 08-9477080, 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.

 ,3.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו ברהום, מפרק

אמנון יושע אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-270267-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 14.7.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר יושע, מרח' 

המרפא 5, ירושלים, טל' 074-7870001, 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.

 ,16.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד אלי וזאנה, רח' שמואל הנגיד 27, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
יאיר יושע, מפרק

יושע אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-268400-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יושע 
יאיר, מרח' המרפא 5, ירושלים, טל' 074-7870001, 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.

 ,16.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד אלי וזאנה, רח' שמואל הנגיד 27, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
יאיר יושע, מפרק

"משי אריזות" יצור ושיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-256879-1(

)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 
 ,13.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד רועי אוחיון, מרח' אגודת ספורט בית"ר 1, קניון מלחה, 

קומה 5, ירושלים, טל' 02-6791777, למפרק החברה.
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התקבלה   ,6.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יעקב אהרון, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, 

טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,6.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יעקב אהרון, מפרק

ו.ב.ס. שירותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-403078-2(

)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 
 ,2.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
טל'   ,30810 סחנין   ,2132 ת"ד  ראשי,  מרח'  בדארנה,  וסאם  את 

050-5667326, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2014, 
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.

וסאם בדארנה, מפרק

בזק - כל בע"מ
)ח"פ 51-213370-3(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
"בזק"  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,1.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
2, הבניין  עזריאלי  החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, מרכז 

המשולש, קומה 27. 
הצהרת  )בלא  מרצון  פירוק  האסיפה:  של  יומה  סדר  על 

כושר פירעון( ומינוי מפרק.

לינור יוכלמן, מזכירה  

סערניר ב. טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-350267-4(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,6.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
בנימין בנני, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, 

טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,6.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין בנני, מפרק

רנצ'ה בע"מ
)ח"פ 51-264244-8(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,6.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יעקב אהרון, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, 

טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,6.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אהרון, מפרק

א.ח.י. החופרים בע"מ
)ח"פ 51-167382-4(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 




