
רשומות

ילקוט הפרסומים
9 בנובמבר 2014 6912 ט"ז בחשוון התשע"ה

עמוד  

750 הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים                                                                                             

754 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה                                                                                                                              

767 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט                                                                                                               

754 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה                                                                                                                              

769 הודעות מאת הציבור                                                                                                                                                  



ילקוט הפרסומים 6912, ט"ז בחשוון התשע"ה, 9.11.2014  750

הודעה על מיזוג חברות 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, אני מודיע על - 

הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:  )1(

       העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות                     שמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ 9690
סופר-ספרם בנק הזרע הישראלי בע"מ 

הפעלת רשת מרכזים רפואיים פרטיים
ניהול בנק זרע, איסוף ומכירת מנות זרע

אלומיי מנרה )2014( בע"מ9737
אורתם סהר הנדסה בע"מ 

אלקטרה בע"מ 

חשג"ל עליון בע"מ 

אגירה שאובה - אלקטרה שותפות מוגבלת 

אלקטרה אורתם - אגירה שאובה מנרה, שותפות כללית 

ייזום תחנות כוח פוטו–וולטאיות
קבלנות ביצוע בתחום הבנייה הציבורית, המגורים 

והתשתיות
קבלן ביצוע, פיתוח והקמה, וכן פעילה בשתי תחנות 

לייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה
שותף כללי בשותפות מוגבלת אגירה שאובה - 

אלקטרה שותפות מוגבלת
ייזום וניהול פרויקט תחנת כוח בטכנולוגיית אגירה 

שאובה
משמשת קבלן ההקמה בפרויקט תחנת כוח 

בטכנולוגיית אגירה שאובה

9740 Covidien plc
Medtronic, Inc.

פיתוח, ייצור ושיווק של ציוד רפואי

פיתוח, ייצור ושיווק של ציוד רפואי

הפניקס חברה לביטוח בע"מ 9744

גלובאל סאן ישראל, שותפות מוגבלת  

ביטוח, פנסיה, גמל ושירותים פיננסיים
ייזום, פיתוח וניהול של פרויקטים בתחום האנרגיה 

הפוטו-וולטאית

שיא קום בע"מ 9745

אקזיט טלקום בע"מ 

מתן שירות למכשירים סלולריים ממותגים שונים 
שנהגה לייבא עד לפני כמה חודשים

ייבוא בלעדי, שיווק והפצה של מוצרי חשמל 
Hisense ואלקטרוניקה של חברת

פוקס ויזל בע"מ 9748

יאנגה בע"מ 

ייבוא ומכירה קמעונאית של אופנה ומוצרי צריכה

ייבוא ומכירה קמעונאית של אופנה 

מפרולייט )1990( בע"מ 9749

אם.אס.אי אקסלנס בע"מ 

ייצור ושיווק של כוונות אופטיות ואלקטרו–אופטיות 
לנשק, כוונות ואמצעי תצפית לראיית לילה, כוונות 

ואמצעי תצפית תרמיים, כוונות ומוצרים אחרים 
המוארים באמצעות טריטיום ולד.

פיתוח, ייצור ושיווק של כוונות השלכה לנשק

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128, התש"ס, עמ' 113.  1
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       העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות                     שמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

אמקול בע"מ 9758

מ.ג.ב. )1979( חברה יבוא ושיווק כלי רכב בע"מ 

ב.ג.מ. בע"מ 

שיווק והפצה של ציוד מכני הנדסי, ציוד שינוע 
)מלגזות(, משאבות, ציוד קיטור וכלי עבודה, ומתן 

שירותי תחזוקה וחלקי חילוף לציוד המיובא 
ומייצגת חברות המוכרות טורבינות, מדחסים 

ומשאבות

ייבוא, שיווק, והפצה של מרכבים לאוטובוסים
מתן שירותי מוסך למרכבים לאוטובוסים

הסכמתי לשינוי תנאי המיזוג שנקבעו בהחלטות קודמות2 כלהלן:  )2(

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

גוונים טלוויזיה בכבלים בע"מ4474

תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ

עזתמ 3 בע"מ

ידיעות תקשורת בע"מ

עזתמ 1 בע"מ

מתב - מערכות תקשורת בכבלים בע"מ

עזתמ 4 בע"מ

ט.ל.מ טלוויזיה למנויים בע"מ

נכסי משפחת פישמן בע"מ

גוונים-קריות טלוויזיה בכבלים )1989( בע"מ

מערכות תקשורת בכבלים חיפה-חדרה בע"מ

עידן מערכות כבלים  בישראל בע"מ

שידורי טלוויזיה בכבלים

אישור זה מתקן תנאים שנקבעו בהחלטות הקודמות, ולפיו, בין השאר, חברות התשתית והשידורים לא ימנעו משום גורם, 
למעט מי שהוא בעל רישיון לשידורים ב–1.9.2014 לרכוש זכויות בהפקות מקור )כהגדרת מונחים אלה בהחלטה( וזאת עד יום 

כ"ח באב התשע"ו )1 בספטמבר 2016(.

4, ירושלים, בשעות  המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב עם ועולמו 
.www.antitrust.gov.il :העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

ח' באלול התשע"ד )3 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2156-ה1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
י"פ התשס"ב, עמ' 2370; התשס"ג, עמ' 2288 ועמ' 3524; התשס"ד, עמ' 1079 ועמ' 1459; התשס"ה, עמ' 1598, 2120 ועמ' 3920;   2 

התשס"ו, עמ' 716; התשס"ז, עמ' 3964.  
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הודעה על מיזוג חברות 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, אני מודיע על -

הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:  )1(

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

9695
9696

מאגר ציוד למשרד ולמחשב בע"מ 

אלקטיס 1 2007 בע"מ 

חיון הפצה - מחשבים בע"מ 

ייבוא והפצה של ציוד מיחשוב

ייבוא והפצה של מדפסות ומוצרים מתכלים למדפסות

ייבוא והפצה של ציוד מיחשוב

מלונות פתאל בע"מ 9719

מלונאות והשקעות אשדוד בע"מ 

ניהול בתי מלון ברחבי הארץ

בנייה והקמה של בית מלון באשדוד

דלויט ייעוץ אסטרטגי )2012( בע"מ 9721

סקר תכנון פיתוח ונהול )1997( בע"מ 

ייעוץ אסטרטגי וכלכלי לחברות

ייעוץ אסטרטגי לחברות

חילן בע"מ 9722

נס א.ט. בע"מ 

BI בדגש על IT שירותי שכר ושירותי

שירותי IT שונים ופתרונות מיקור חוץ 

קבוצת חמת בע"מ 9729

ק.ל. ספקי אינסטלציה בע"מ )בהקפאת הליכים(

ייצור, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי גמר בנייה 
לחדרי אמבטיה, חדרי שירותים ומטבחים 

שיווק והפצת מוצרי אינסטלציה ומוצרים נלווים 
לרשתות ולחנויות חומרי בניין 

פימי ישראל אופורטיוניטי פייב, שותפות מוגבלת9733

פימי אופורטיוניטי פייב )דלאוור(, שותפות מוגבלת

דימר בע"מ 

קרנות השקעה, המבצעות השקעות בחברות 

ישראליות בתחומים שונים ומגוונים

ייצור ושיווק להבים ומוצרי עיבוד לתעשיית העץ 
בארץ ובחוץ לארץ.

הסכמתי לשינוי תנאי המיזוג בהחלטה מיום 19 באוגוסט 21999, כלהלן:  )2(

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

תרזליט בע"מ3074

מפעלי בילו )ה.ס.( בע"מ

רשת חנויות למוצרי "עשה זאת בעצמך"

רשת חנויות למוצרי "עשה זאת בעצמך"

התיקון בתנאי המיזוג הוא בביטול סעיף 12 לתנאים, שעניינו דיווח שנתי בדבר הדירקטורים בהום סנטר.

הסכמתי לשינוי תנאי המיזוג בהחלטה מיום 5 בנובמבר 32003 כלהלן:  )3(

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ5426
יציל פיננסים בע"מ

כרטיסי אשראי
כרטיסי אשראי

התיקון בתנאי המיזוג הוא בביטול סעיף 5 לתנאים, שעניינו מסירת אישור שנתי בדבר קיום תנאי המיזוג.

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128, התש"ס, עמ' 113.  1

י"פ התש"ס, עמ' 23.  2

י"פ התשס"ד, עמ' 1079.  3
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4, ירושלים, בשעות  המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב עם ועולמו 
.www.antitrust.gov.il :העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2156(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

הודעה על מיזוג חברות 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

9716  Siemens AG
 Rolls-Royce PLC

 Rolls Wood Group (Repair & Overhauls) Limited

ייצור טורבינות גז לייצור חשמל

ייצור טורבינות גז לייצור חשמל

מתן שירותי תיקונים ואחזקה לטורבינות גז לייצור חשמל

רני צים אחזקות בע"מ 9726

ריטייל 3000 קמעונאות בע"מ 

ייזום נדל"ן, רכישת קרקעות, השבחתן והקמה של 
מרכזים מסחריים

חברת אחזקות המחזיקה, בין השאר, ברשת חנויות 
"אופיס דיפו" ו"כפר השעשועים" וחברות נוספות 

בתחום האופטיקה והמזון

גוטקס ריטייל ברנדס בע"מ 9731

סי אנד שלס שיווק בע"מ 

זכיינות למותגי אופנה בין–לאומיים שונים

זכיינות למותגי אופנה בין–לאומיים שונים

9734Oaktree Capital Group, LLC
וי.איי.די. חברה להתפלה בע"מ

אדום )התפלה אשקלון( בע"מ

וואוליה שירותי איכות הסביבה ישראל בע"מ

ואוליה ווטר סרוויסס )וי.וו.( ישראל בע"מ

דלקיה ישראל בע"מ

סארפ תעשיות פסולת )ישראל( בע"מ

הגליל המערבי חברה להתפלה בע"מ 

ניהול נכסים, השקעות, ניירות ערך ונדל"ן

שירותי מים וטכנולוגיות התפלה

שירותי ניהול פסולת

שירותי מים

שירותי מים

שירותי אנרגיה

ניהול פסולת מסוכנת

שירותי מים וטכנולוגיות התפלה

אלמשהדאוי קינג סטור בע"מ 9742

מגה קמעונאות בע"מ 

מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה

מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה

4, ירושלים, בשעות  המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב עם ועולמו 
.www.antitrust.gov.il :העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

כ"א באב התשע"ד )17 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2156(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  __________

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128, התש"ס, עמ' 113.  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 

10731 
 שועפט -ן קיים יתוספת בנייה לבני שם התכנית:

לחוק התכנון  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

   50735מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 / א5155 ביטול
 96 ביטול

 / א1366מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , דרך ראשישכונת שועפט, רחוב: שועפאט ,יישוב: ירושלים

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 222275קואורדינטה 
 Y: 635000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51חלקות במלואן: , לא מוסדר, 03110גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 יח"ד. 5קומות מעל בניין קיים לשם תוספת  6תוספת 

 

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

 מאושרת לאזור מגורים ב' ודרך מוצעת.
 לתוספות בנייה כמפורט להלן :. קביעת בינוי 6
קביעת בינוי לתוספת שתי קומות מעל הבניין הקיים  -

יחידות דיור חדשות על קונטור הבנין ,  5לשם תוספת 
 בהתאם לנספח  בינוי.

מ"ר  5359 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה0
מ"ר שטחי  503-ם עיקריים ומ"ר שטחי 999מתוכם )

 (.שירות
קומות מעל מפלס  0קומות ) 5-הקומות ל. קביעת מס' 5

 ואחת מתחתיו(. 3.33
 , כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין ל1
 יח"ד. 7יח"ד לסה"כ מס' . קביעת 9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.7
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בנייה בשטח.
 ריסה., גדר וסככה לה. קביעת הוראות בגין חלק מבנה8

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.53
 

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  93לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

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

טלפון:  8535035ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 36-9683690

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 36-9689955טלפון: 

 

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

 
 

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

3301000-131  
 בניין למגורים ולמסחר בסנהדריה שם התכנית:

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

 8 -תשריט  50 -גרסת: הוראות    3315919-535מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

ת שמכוחה ניתן להוציא תכני התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 5509 ביטול
 96 ביטול

 1366 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .    יישוב: ירושלים 

 רחוב שמואל הנביא בסמוך לצומת בר אילן
 X: 220875קואורדינטה 
 Y: 633675קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .568חלקות במלואן: , מוסדר, 03535: גוש

 

 :מטרת התכנית
קומות מעל קומת  9הקמת בניין למגורים ומסחר בן 

 מחסנים.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מאיזור לשיקום ובינוי מחדש לאיזור 6.6.5

 מגורים ד'
קומות, מעל  9קביעת בינוי עבור בניין חדש בן  6.6.6

 קומת מחסנים.
מ"ר מהם  567.9קביעת שטחי בנייה בהיקף של  6.6.0

מ"ר שטחי שירות  573.3 -מ"ר שטחים עיקריים ו 617.9
 מעל הקרקע.

 שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים. 6.6.5
-מות מעל מפלס הקו 9קביעת מס' הקומות על  6.6.1
 +.3.33 -+, וקומה אחת מתחת למפלס ה3.33
 קביעת שימושים עבור חזית מסחרית. 6.6.9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית. 6.6.7
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 6.6.9
 קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. 6.6.8

 

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

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  93לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

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

טלפון:  8535035ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 36-9683690

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 36-9689955טלפון: 

 

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 

 ד /1303
 מלון לינקולן, תוספת קומות שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול

   ד /5803מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 96 ביטול
 5803 ביטול

 

 התכניתמס'  סוג היחס
 / א5803 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 . 65יישוב: ירושלים רחוב: דוד המלך 

 שכונת טלביה רח' דוד המלך פינת רח' לינקולן.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 221075קואורדינטה 
 Y: 631375קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .99חלקות במלואן: , לא מוסדר, 03369גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 ת למלון קיים.קומו 6א. תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הקיים. סה"כ  קומות על מבנה מלון לינקולן 6. תוספת 5
קומות תת קרקעיות. קביעת הוראות  6קומות מעל  7

 בגין זיקת הנאה 
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.6
 -מ"ר עיקרי ו 855.55מ"ר מתוכם  5359.00תוספת . 0

 מ"ר שטחי שירות. 75.58
מ"ר מתוכם   5199.19 -. קביעת סך השטחים לבינוי ל5

 מ"ר שרות. 5055.99 -מ"ר עיקרי ו 0619.7
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.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 יבקרקע, בבנ יןימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  93לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

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

טלפון:  8535035ושלים יר 5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 36-9683690

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 36-9689955טלפון: 

 

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

אם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהת
)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 

3301100-131  
 בניין למגורים ולמסחר ברח' ניסן בק שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל
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 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 53 -תשריט  56 -גרסת: הוראות  3395501-535מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 96 ביטול
 5509 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1366 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .   שכונת שמואל הנביא  יישוב: ירושלים 

 פינת שמואל הנביא  רח' ניסן בק
 X: 220850קואורדינטה 
 Y: 633700קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .566חלקות במלואן: , מוסדר, 03535גוש: 

 

 :מטרת התכנית
קומות וגג רעפים מעל  0הקמת בניין למגורים ומסחר בן 

 קומת מחסנים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור לשיקום ובינוי מחדש לאיזור  6.6.5

 מגורים ב'
קומות, על  0קביעת בינוי עבור בניין חדש בן  6.6.6

 קומת מחסנים תת קרקעית.
 761.3קביעת סה"כ שטחי בנייה בהיקף של  6.6.0
מ"ר  630.3מ"ר שטחים עיקריים מתוכם  081.6מ"ר, 

ות מעל מ"ר שטחי שיר 539.9למסחר בקומת הקרקע, 
 מ"ר מתחת לקרקע. 665-הקרקע ו

 שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים. 6.6.5
קומות וגג רעפים מעל  0קביעת מס' הקומות על  6.6.1

 +.3.33 -+, וקומה אחת מתחת למפלס ה3.33-מפלס ה
 קביעת שימושים עבור חזית מסחרית. 6.6.9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית. 6.6.7
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 6.6.9
 קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. 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  93לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

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

טלפון:  8535035ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 36-9683690

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 36-9689955טלפון: 

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

 
 

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

3372703-131  
 תוספת קומה מעל בניין קיים  שם התכנית:

 בואדי אלגוז
וק התכנון לח 98לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 53 -תשריט  50 -גרסת: הוראות  3376508-535מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 6908 ביטול
 96 ביטול

 / א1366מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .13רחוב: האמאם אלמלכי  ,שכ' ואדי אלגוז יישוב: ירושלים 

 קומות מעל קומת מרתף. 0בניין בן מגרש שעליו קיים 
 X: 222740קואורדינטה 
 Y: 633100קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .9חלקות במלואן: , מוסדר, 03158גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יח"ד מעל  6 -קומה ו הרחבת דירות קיימות והוספת

 בניין קיים.
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 לאזור מגורים ב'. 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
מ"ר, מתוכם  5,051.3 -. קביעת סך שטחים בתוכנית ל6

 מ"ר לשטחי שירות. 051.3 -מ"ר לשטח עיקרי ו 5,333.3
 קומות )במדורג(. 5-. קבעת מס' קומות מרבי ל0
 -. קביעת מס' יחידות דיור בתוך שטח התוכנית ל5
 יח"ד. 1
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  . קביעת1

 בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין עצים בוגרים לשימור והעתקה.9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.7
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
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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  93לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

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

טלפון:  8535035ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 36-9683690

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 36-9689955טלפון: 

 

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

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 

3302300-131  
קומות ובניית מדרגות חיצוניות,  2תוספת  שם התכנית:

 שכונת שייך ג'ראח, ירושלים.
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
 63 -תשריט  68 -גרסת: הוראות  3396819-535: מס'

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 6898 ביטול
 96 ביטול

 / א1366מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 59 רחוב: שמעון הצדיק, שייך ג'ראחשכונת  יישוב: ירושלים
 X: 221591קואורדינטה 
 Y: 633422קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .53חלקות במלואן: , מוסדר, 03131גוש: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 :מטרת התכנית
 קומות מעל לבניין קיים. 6תוספת של 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב'. 5.שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים 5

 059מ"ר מתוכם  093. קביעת שטחי בנייה מרביים ל: 6
 מ"ר שטחי שירות. 56-מ"ר שטח עיקרי ו

 . קביעת קווי בנין מרביים.0
קומות מעל  6. קביעת בינוי עבור תוספת בנייה של 5

לשם תוספת יח"ד חדשה הכל בהתאם  לבניין קיים.
 לנספח הבינוי.

 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה בשטח.1
 . קביעת הוראות בינוי וקביעת הוראות בגין בנין לשימור.9
 .5, תוספת של יח"ד 6-יחידות דיור למס' . קביעת 7
 , כאמורבנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת ה9
 .. קביעת הוראות בגין גדר  להריסה8

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.53
 

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  93לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

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

טלפון:  8535035ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 36-9683690

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 36-9689955טלפון: 

 

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

 
 

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

3101071-131  
יח"ד חדשות על  0-קומות ו 2תוספת  שם התכנית:

 , ירושלים7בניין קיים, רח' החי"מ 
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
 7 -תשריט  9 -גרסת: הוראות  3515175-535מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 6979 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1366מק/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת קטמון הישנה, , 5יישוב: ירושלים רחוב: החי"ם 

 ירושלים
 X: 219785קואורדינטה 
 Y: 629910קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .555חלקות במלואן: , מוסדר, 03339גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 יח"ד חדשות. 0תוספת קומה וקומה חלקית עבור 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. מיוחד 5נוי ייעוד מאיזור מגורים .  שי5
 838.60מ"ר, מהם  5,513-לבנייה .  קביעת שטחי ה6

 מ"ר שטחי שרות. 153.96-מ"ר שטחים עיקריים ו
 .  קביעת קווי בנין חדשים.0
 .9-.  קביעת מס' יח"ד ל5
-קומות מעל קומת מרתף ל 6-הקומות ממס' . הגדלת 1
 קומות מעל קומת מרתף, קומה עליונה חלקית. 5
 .  קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 תנאים למתן היתר בנייה. .  קביעת7
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.9

 

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  93לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

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

טלפון:  8535035ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 36-9683690

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 36-9689955טלפון: 

 

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

 
 

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

 10002מס':  מפורטת
 תוספת קומה והרחבות בנייה  שם התכנית:

 הר נוף 12רח' הקבלן 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50916מס':  מקומית ברמה מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 התכניתמס'  סוג היחס

 / ב899 ביטול
 0369 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1366 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת הר נוף,, 56יישוב: ירושלים רחוב: הקבלן 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .19חלקות במלואן: , מוסדר, 03000גוש: 

 X: 216616קואורדינטה 
 Y: 632858קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת קומה והרחבות בנייה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן :ישינוי במערך י -

 בשינויים למגורים ג'  6שינוי ייעוד מאזור מגורים 
קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות: קומת קרקע  -

+ בקומה ב' מפלס 6.93+, בקומה א' מפלס 3.33מפלס 
+, בקומה ד' מפלס 9.53+, בקומה ג' מפלס  1.93

+ בקומה ו' מפלס 55.33+ בקומה ה' מפלס 55.63
+, לשם הגדלת שטח 58.93+, בקומת גג מפלס  59.93

 למגורים בהתאם לנספח הבינוי.בנייה ה
 , כאמור.בנייהקביעת קווי בנין ל -
 6901.99 -ם לבשטח וקביעתבנייה הגדלת שטחי ה -

 595.51 -מ"ר שטחים עיקריים ו 6515.15מ"ר )מתוכם 
 (.שטחי שירותמ"ר 

קומות כולל קומת  7 -קומות ל 9 -קומות ממס' הגדלת  -
 קרקע.

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. -
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה  -

 בשטח.
 קביעת הוראות בגין הריסה. -
 אות בגין עצים לעקירה/שימור.קביעת הור -
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  35/30/6350

 .63/30/6350, בתאריך 0919
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי36-9683690טלפון:  8535035

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 36-9689955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

3300333-131  
  ,13תוספת יח"ד, ברח' קארו  שם התכנית:

 בית ישראל
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 59 -גרסת: הוראות  3310383-535מס':  מקומית
 8 -תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה:איחוד 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 התכניתמס'  סוג היחס

 53895 ביטול
 96 ביטול
 5090במ/  ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1366מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 53רחוב: קארו יוסף יישוב: ירושלים 

 

 גושים וחלקות:
 .00חלקות במלואן: , מוסדר, 03385גוש: 

 .531חלקי חלקות: , לא מוסדר, 03397גוש: 
 X: 221270קואורדינטה 
 Y: 633158קואורדינטה 

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל
 

 ת התכנית:מטר
מעלית  ,ת יחידת דיור, מחסנים בקומת מרתףתוספ

 ושינוי בגובה הגג.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור 6.6.5

 מגורים ג'.
קומות מעל  5. הרחבת חלל גג רעפים בבניין בן 6.6.6

 קומת מרתף.
 . הקמת מעלית.6.6.0
יח"ד  0-ין מי. תוספת יח"ד אחת והגדלת יח"ד בבנ6.6.5

 יח"ד. 5 -ל
מ"ר מתוכם  595בנייה בהיקף של  . קביעת שטחי6.6.5

 מ"ר. 555מ"ר ושטחי שירות  053שטח עיקרי 
. קביעת שימושים עיקריים בעבור מגורים ושטחי 6.6.1

 שירות בעבור מחסנים במרתף.
 .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.6.6.9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 6.6.7
 .קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.6.6.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.6.6.8

 . הנחיות בגין הריסה.6.6.53
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9909ובילקוט הפרסומים  35/37/6355

 .55/37/6355, בתאריך 9758

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5 מחוז ירושלים, שלומציוןבנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי36-9683690טלפון:  8535035

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 36-9689955טלפון: 

 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 

3121030-131  
 קומות, בית חנינא 7בניין מגורים חדש בן  שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 8 -גרסת: הוראות  3565939-535מס':  מקומית
 8 -תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 התכניתמס'  סוג היחס
 / א0519במ/  ביטול
 96 ביטול

 / א1366מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 יישוב: ירושלים   .

מ' מערבית  533, כ באיזור המערבי לשכונת בית חנינא
 לרחוב מרג' אבו עאמר.

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקי חלקות: , לא מוסדר, 03931גוש: 

 X: 221343קואורדינטה 
 Y: 639399קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. 
 

 ת התכנית:מטר
 יח"ד. 56קומות לשם יצירת  7בניין מגורים חדש בן הקמת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יזור מגורים מיוחד ל 1שינוי ייעוד מאזור מגורים   6.6.5

 ג' ושצ"פ.
מ"ר  6839-ל קביעת סך השטחים בתכנית 6.6.6

מ"ר שטחי שירות מעל  609-מ"ר עיקרי ו 5959מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות מתחת לקרקע. 915הקרקע ו 

 קביעת קוי בניין חדשים.  6.6.0
 יח"ד. 56יח"ד מרבי ל מס' קביעת   6.6.5
קומות מעל  7 -קומות ל 6הקומות מ מס' הגדלת   6.6.1

  .קומות מרתף חניה 6
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  6.6.9
 קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.  6.6.7
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9969ובילקוט הפרסומים  67/39/6355

 .69/39/6355, בתאריך 9539
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי36-9683690טלפון:  8535035

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 36-9689955טלפון: 

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

 
 

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

 1327 מי/
 בריכת אגירה לקולחין , תמנהשם התכנית: 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

   5367 מי/מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 התכניתמס'  סוג היחס

 895מי/  שינוי
 633מי/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
,  090מועצה אזורית מטה יהודה ,מדרום מערב לכביש 

 מול שדות מיכה 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .0חלקי חלקות:  5685גוש: 
 .7 - 9חלקי חלקות:  05068גוש: 

 X: 191530קואורדינטה 
 Y: 625350קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 הקמת בריכת אגירה לקולחין

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד  מיער טבעי לטיפוח למתקן הנדסי.5
הנדסי הכולל בריכת . הקצאת שטח עבור מתקן 6

, חדר חשמל  ובקרה, רצועת תשתיות אגירה לקולחים
 מקשרת ביניהם והמתקנים הנילווים אליהם.

 המותרים. . קביעת השימושים0
 . קביעת הוראות בינוי.5
 . קביעת הוראות פיתוח ושיקום נופי.1
 מ"ר. 5133. קביעת זכויות בנייה  9
 . קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.7
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9900ובילקוט הפרסומים  56/37/6350

 .65/37/6350, בתאריך 9893
 

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

ועדה  :וכן במשרדי. 36-9683690: וןטלפ 8535035
 טלפון:  דה,ומית לתכנון ולבנייה מטה יהומק

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 36-8833999
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 דלית זילבר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  תל-אביב
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  הרצליה
 77 /2233 הר/מס':  תכנית הכנתביטול הודעה בדבר 
 שינויי ייעוד מחלקות להשלמה לשצ"פשם התכנית: 

לחוק התכנון  77בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה,
בדבר ביטול הודעת הכנת  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

פורסמה בילקוט הפרסומים ש 77 /6638 הר/תכנית מס' 
 .30/55/6355בתאריך , 058, התשעב, עמוד 9055

 תחום התכנית:
 יישוב: הרצליה 

 01, 00, 05, 68, 67רחוב יפה אריה לייב 
 6, 5רחוב מרחביה 

 6, 5רחוב דגניה 
 6רחוב כנרת 

 

 גושים וחלקות:
, 005, 059, 030 ,036חלקות במלואן:  9109גוש: 
576, 570 ,595 ,590 ,939 ,965 ,795. 

, 931, 183, 593, 099, 096חלקי חלקות:  9109גוש: 
961. 

 

 השינויים המוצעים:
. שינויי ייעוד חלקות להשלמה ממגורים לשצ"פ לשם 5

 יצירת רצף מגונן לאורך רחוב לייב יפה.
 לחוק כדלקמן: 79. תנאים להוצאת היתרים עפ"י סעיף 6

 א. לא יוצאו התרי בנייה בתחום החלקות להשלמה.
התוכנית גורים שמחוץ לתחום ב. בתחום החלקות למ

 התקפות.בנייה זכויות ה ישמרו
יחושבו ממלוא החלקה בנייה זכויות ה 030ג. בחלקה 

)החלקה המקורית + החלקה להשלמה(. אולם הבנייה 
 תתרכז רק בחלקה הנמצאת מחוץ לתחום התכנית.

ד. תותר זכות מעבר לרכב לכניסה למגרשים בכפוף 
 לכל דין.

 ההודעה. חודשים מיום פרסום 59. תוקף התנאים: 0
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 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  חולון
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 031 ח/מס':  מפורטת
שינויי ייעוד ממגורים למבני ציבור  שם התכנית:

 ני צבור למגורים.יניומאזור לב
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   935 ח/מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 התכניתמס'  סוג היחס
 5/ 5ח/  שינוי
 5ח/  שינוי
 676ח/  שינוי
 677ח/  שינוי
 5/ 5ח/  שינוי
 667ח/  שינוי
 7/ 5ח/  שינוי

 0/ 09תמא/  כפיפות
 1תממ/  כפיפות
 05תמא/  כפיפות
 5/ 6תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 05תמא/  כפיפות
 / א5/ 09תמא/  כפיפות
 6/ 09תמא/  כפיפות
 53/ ד/ 53תמא/  כפיפות
 60/ 5ח/  כפיפות
 9/ 5ח/  כפיפות
 51/ 5ח/  כפיפות
 09תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 50יישוב: חולון רחוב: החשמונאים 

 . 57יישוב: חולון רחוב: עמוס 
 .09, 53יישוב: חולון רחוב: ש"ץ צבי 

 מערב חולון.
 

 גושים וחלקות:
 .639חלקי חלקות:  9358גוש: 
 .78, 79, 9חלקי חלקות:  7590גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
שינוי ייעוד ממגורים למבנים ומוסדות ציבור ומאזור 
לבניין ציבורי למגורים תוך שמירה על מאזן השטחים 

 לצרכי ציבור. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
"מבנים ומוסדות -" ל5. שינוי ייעוד מ"מגורים ב' 5

"אזור -"מגורים ג", מ-ציבור", מ"אזור לבניין ציבורי" ל
 ". "מגורים א-לבניין ציבורי" ל

 . הגדרת זכויות בנייה למגרשים.6
 . תוספת זכויות בנייה למגורים ותוספת יח"ד.  0
 . קביעת הוראות בינוי, תכסית ועיצוב אדריכלי. 5

 . הגדרת קווי בניין למגרשים. 1
לשני מגרשים )תאי  7590בגוש  9. חלוקת חלקה 9

 (. 635, 633שטח 
)תא  למגרש אחד 7596בגוש  78, 79. איחוד חלקות 7

 (.533שטח 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9790ובילקוט הפרסומים  56/30/6355

 .69/36/6355, בתאריך 5399
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
-תל אביב 561מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

ועדה  :במשרדי וכן. 30-7906199טלפון:  97356יפו 
חולון  טלפון:  19חולון, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 30-1367666
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 גילה אורון
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 אביב -מחוז תל
 
 

  מחוז  מרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  כפר סבא
מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

3117207-730  
  10מסחר ומשרדים ברח' התע"ש  שם התכנית:

 כפר סבא
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
מס':  תכנית מפורטתמופקדת  כפר סבאבנייה לתכנון ול

 .1 –תשריט  55 -גרסת: הוראות  3557605-531
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 61/ 5כס/  פירוט
 5/ 5כס/  פירוט
 / י61/ 5כס/ מק/  פירוט

 / ג5/ 5כס/  כפיפות
 / מב61/ 5כס/ מק/  כפיפות
 / מ5/ 5כס/  כפיפות
 / גל/ א5/ 5כס/  כפיפות
 6/ י/ 61/ 5כס/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .59יישוב: כפר סבא רחוב: התע"ש 

 

 גושים וחלקות:
 .10חלקי חלקות: , מוסדר, 7937גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הקמת למטרת שטחי שירות תוספת שטחים עיקריים ו

 בנין בשימושים מעורבים של מסחר ומשרדים.
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 עיקרי הוראות התכנית:
למסחר ומשרדים בהתאם  המתעשייא. שינוי ייעוד 

 .6/י/61/5להנחיות תב"ע כס/מק/
 0951.59 -מ"ר לשטח עיקרי מ 6961ב. תוספת של 
מ"ר  5566מ"ר, תוספת של  9673 -מ"ר מותרים ל

 מ"ר. 6193-מותרים ל 5519 -משטחי שירות ל
קומות  6 -קומות ל 5קומות מקומת קרקע+ מס' ג. שינוי 

 קומות + גג טכני. 9מרתף + קומת קרקע + 
 ד. קביעת הוראות ומגבלות בנייה.

 בקומת הקרקע. 11%-ל 13%-ה. הגדלת תכסית הקומה מ
 מ'. 9-מ' ל 5-ו. הגדלת קו בנין אחורי )מזרחי( מ

 

ות ובשעין רשאי לעיין בתכנית, בימים יכל 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  93לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

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

 טלפון:  76503רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 39-8799538

כפר סבא  501כפר סבא, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול
 38-7958571טלפון:  55533

 

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  לוד
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורדעה בדבר הו

 1 /10 /003 לד/
 שם התכנית: מתחם המשטרה לוד

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

   5 /59 /093 לד/מס':  מקומית
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 5333לד/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: לוד 

 .בצפון: אזור מגורים מיוחד
  .במזרח: רח' אבא הלל סילבר
  .במערב: אזור למגורים מיוחד

 בדרום: רח' כצנלסון.
 

 גושים וחלקות:
 .507 - 567, 50 - 55, 9 - 1חלקות במלואן:  0859גוש: 
, 95, 59 - 55, 53 ,8, 5 - 5חלקי חלקות:  0859גוש: 

99, 97 ,560 - 569 ,508 ,508/5 ,508/6. 
 .67חלקי חלקות:  0893גוש: 

 ת התכנית:מטר
מסגרת תכנונית לפיתוח מתחם המשטרה בלוד יצירת 

ע"י קביעת ייעודי הקרקע, זכויות הבניה, מגבלות בנייה, 
קביעת הוראות בדבר פיתוח, תנועה וחניה, קביעת 

 ארכיטקטוני.הנחיות לעיצוב 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, 9570ובילקוט הפרסומים  05/56/6353

 .59/56/6353, בתאריך 5136עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 76503רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

מקומית לתכנון ועדה  :. וכן במשרדי39-8799538טלפון: 
 טלפון:  75535לוד  5לוד, ככר קומנדו בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 39-8678897
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

3100001-723  
מרכז העיר מודיעין ומגורים  - 0/20מד/שם התכנית: 

 לאורך שדרת החשמונאים
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .9 -תשריט  57 -גרסת: הוראות  3509915-563מס': 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 01מד/  שינוי
 60מד/  שינוי
 5/ 6מד/  שינוי
 5/ 60מד/  שינוי
 6מד/ במ/  שינוי

 8/ 60מד/  כפיפות
 563-3569979 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רעות רחוב: דם המכבים.-מכבים-יישוב: מודיעין
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:

 .00, 06, 63, 58חלקות:  חלקי 1198גוש: 
 .07, 51חלקות במלואן:  1173גוש: 
, 67, 69, 59, 55, 50, 56חלקי חלקות:  1173גוש: 

09 ,09 ,08. 
 .1חלקות במלואן:  1175גוש: 
 .56, 9, 9חלקי חלקות:  1175גוש: 
, 09, 06, 03, 66, 63, 59, 9חלקי חלקות:  1953גוש: 

09. 
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 .50חלקות במלואן:  1956גוש: 
 .01, 00, 05, 68חלקי חלקות:  1956גוש: 
 .59, 55, 61חלקי חלקות:  1916גוש: 
 .50חלקי חלקות:  1911גוש: 
 .6חלקי חלקות:  1709גוש: 
 .5חלקי חלקות:  1990גוש: 
 .6, 5חלקי חלקות:  1995גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 הקמת מע"ר לעיר מודיעין. .5
 עדכון הבינוי לאורך שד' החשמונאים. .6
 לעניין קו בניין מציר הרכבת. 60"א הקלה מתמ .0

5.  

 עיקרי הוראות התכנית:
תוספת קומות ויח"ד  "יעידכון הבינוי במע"ר ע .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.  987סה"כ  -מרווחי בנייה וגובה הבניינים 
הוראות בנייה ופיתוח עבור שד' דם המכבים  .0

הכוללת חזית מסחרית רציפה שתוחמת מרחב 
 ציבורי עירוני פתוח לאורכה.   

קביעת מגרשים לתעסוקה והגדרת תמהיל  .5
 השימושים הנוספים במגרשים אלו.

תוספת זכויות בנייה  ומגרשים עבור מבני ציבור  .1
 שכונתיים ועירוניים.

 תוספת זכויות בנייה ויח"ד למגורים. .9
קביעת תאי שטח לדיור מיוחד כולל הנחיות בינוי  .7

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

 הרחובות הנביאים ואלישע הנביא.
שמונאים ותוספת יצירת טיילת לאורך שד' הח .8

שטחים ציבוריים פתוחים לאורך הרחובות 
 החוצים את השדרה.

 קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה. .53
 קביעת הוראות אדריכליות לבינוי. .55

56.  

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9959ובילקוט הפרסומים  61/37/6355

 .67/37/6355, בתאריך 7560
 

הועדה המחוזית  משרדיהאמורה נמצאת בהתכנית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 39-8799538טלפון:  76503
רעות, דם -מכבים-מודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול

, 39-8769351רעות  טלפון: -מכבים-מודיעין 5המכבים 
שהמשרדים ות ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ

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

 
 
 
 
 

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

 10 /00 /1 רצ/
 רח' ישראל גלילי,  -סגירת מרפסות  שם התכנית:

 רח' התקומה, ראשל"צ
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   59 /11 /5 רצ/מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 התכניתמס'  סוג היחס
 / י11/ 5רצ/  שינוי

 0/ ז/ 5/ 5רצ/ מק/  כפיפות
 5/ ז/ 5/ 5רצ/ מק/  כפיפות
 6/ ז/ 5/ 5רצ/ מק/  כפיפות
 11/ 5רצ/ במ/  כפיפות
 / ב11/ 5רצ/ במ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ראשון לציון רחוב: גלילי ישראל.
 יישוב: ראשון לציון רחוב: שד התקומה.

שדרות התקומה ורח'  -מתחם מגורים בפינת הרחובות 
 גלילי ישראל.

 

 גושים וחלקות:
 .58חלקות במלואן:  1308גוש: 

 X: 179300קואורדינטה 
 Y: 653200קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
ו' בכל  -א. סגירת מרפסות במבנים קיימים, בקומות ה' ו

 המבנן.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטחי בנייה עיקריים לסגירת מ"ר  103א. תוספת 

 מרפסות קיימות.
 ב. קביעת הוראות בנייה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9195ובילקוט הפרסומים  36/31/6350

 .03/35/6350, בתאריך 5567
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 76503רמלה  85ל מחוז המרכז, שד הרצבנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי39-8799538טלפון: 
 71695ראשון לציון  63ראשון לציון, הכרמל בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 30-8157177טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רחובות
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 2 /0 /70 רח/

 מתחם האצ"ל -פינוי בינוי  שם התכנית:
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

   6 /1 /59 רח/מס': 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס

 התכניתמס'  וג היחסס
 5/ 68רח/  שינוי
 8/ א/ 6333רח/  שינוי

 6/ ג/ 6333רח/  כפיפות
 6/ 5תמא/  כפיפות
 5/ ג/ 6333רח/ מק/  כפיפות
 5/ ב/ 6333רח/  כפיפות
 0/ ב/ 6333רח/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .5, 6יישוב: רחובות רחוב: התאנה 

 .5 ,9, 9רחוב: דרך אצ"ל יישוב: רחובות 
מתחם תכנוני בין הרחובות יבנה, האצ"ל, ציפורה טוב, 

 השעורה, בארי.
 

 גושים וחלקות:
 ,691, 695, 668, 579 - 575חלקות במלואן:  0959גוש: 
699. 

 .697, 8חלקי חלקות:  0959גוש: 
 

 :מטרת התכנית
 לאפשר התחדשות עירונית באמצעות פינוי ובינוי מחדש.

 

 הוראות התכנית: עיקרי
. קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית איחוד וחלוקה 5

 לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התו''ב.
. שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' למגורים ד' ומגורים 6

 ומבנים למוסדות ציבור.
 . ביטול דרך רחוב התאנה.0
. קביעת הסדרי תנועה והרחבת רחובות בארי, 5

 ל.השעורה, ציפורה טוב והאצ''
 . קביעת שטחי שצ''פ ביחס לבינוי המתוכנן.1
ו  035. קביעת הוראות לפינוי מבני הציבור במגרשים 9

, מיקומם בתחום קומת הקרקע של מבני המגורים 036
 ושינוי ייעוד השטח לציבורי פתוח.

 יח''ד. 533 -יח''ד וקביעת הוראות בנייה ל 533. פינוי 7
 .קביעת מס' קומות:9

 קומות מעל קומת כניסה. 05עד  535ו  530א. במגרשים 
 קומות מעל קומת כניסה. 8עד  535ב. במגרשים מס' 

 

מ''ר,  55,713.3. קביעת שטחים עיקריים בשטח של 8
 קביעת שטחי שרות.

 . קביעת שלבי ביצוע ותנאים למתן היתירי בנייה.53
 

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  93לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

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

 טלפון:  76503רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 39-8799538

רחובות  6רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
79556  

 

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

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

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גזר
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 1 /10 /11 גז/
 משמר דודהרחבת  שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
מס':  תכנית מתאר מקומיתמופקדת  גזרבנייה לתכנון ול

   5 /59 /55 גז/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 50/ 55גז/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עמק שורק, יישוב: משמר דוד

 X: 190600קואורדינטה 
 Y: 636500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .05חלקי חלקות:  1556גוש: 
 .53 ,08, 05, 51, 50, 9חלקי חלקות:  1550גוש: 

 

 :מטרת התכנית
א.  שינויים במיקום ייעודי קרקע שנקבעו בתכנית גז/ 

, ללא תוספת יחידות דיור, על רקע גילוי 50/ 55
 ממצאים ארכיאולוגיים במקום.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 כנית:עודי קרקע בתחום תיא. שינוי י

, מגורים 6למגורים א'  -משפחתיים. מאזור מגורים חד 5
, לשטח ציבורי פתוח, לשטחים פתוחים ומבנים 0א' 

 ומוסדות ציבור, לדרך משולבת ולדרכים.
, לשטח 0למגורים א'  -. מאזור למגורים דו משפחתיים6

ציבורי פתוח, לשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, 
 לדרך משולבת ולדרכים.

ציבורי פתוח, לשטחים  לשטח -. משטח למבני ציבור0
פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, לחניון למסחר ולדרך 

 משולבת.
, לשטח ציבורי 0למגורים א -. מאזור קיט נופש וספורט5

 פתוח, למבנים ומוסדות ציבור.
, לשטח 0, מגורים א6למגורים א -. מאזור חקלאי1

 ציבורי פתוח ולדרך משולבת.
, לשטח 0גורים א' , מ6למגורים א'  -. מדרך משולבת9

ציבורי פתוח, למסחר, ולשטחים פתוחים ומבנים 
 ומוסדות ציבור.

 ולשטח ציבורי פתוח. 0למגורים א'  -. ממסחר7
משולבת,  , לדרך0למגורים א'  -. משטח ציבורי פתוח9

 ולשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור. לדרך
 

 ב. שינויים בהתוויות דרכים מאושרות.
 בשטח התכנית.בנייה ת וזכויות הג. קביעת הוראו

 

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  93לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

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

 : טלפון 76503רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 39-8799538

בית  גזר, בית חשמונאיבנייה לתכנון ול מקומית
 39-8675353טלפון:  88798חשמונאי 

 

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  זמורה
מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

3102107-700  
יח"ד במסגרת איחוד וחלוקה  10שם התכנית:

 בהסכמת הבעלים בגן יבנה
וק התכנון לח 98לסעיף  נמסרת בזה הודעה, בהתאם

 כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
מס': מופקדת תכנית מפורטת  זמורהבנייה לתכנון ול
 55 -תשריט  50 -גרסת: הוראות  ,3596595-510
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 75/ 189זמ/  שינוי
 933זמ/  ביטול

 5/ 0/ 189זמ/  כפיפות
 539/ 189זמ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב ד"ר שמעון היימן , יישוב: גן יבנה

 בכניסה המזרחית לגן יבנה. גובל בקרקע חקלאית ממזרח.
 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות: , מוסדר, 117גוש: 

 

 :מטרת התכנית
. איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' 5

 סימן ז' לחוק התו"ב.
 יח"ד בשינוי מתכנית בתוקף. 9. תוספת 6
. שילוב מעגל תנועה להסדרת התנועה בכניסה לישוב 0

 ושינוי תוואי דרך מתכנית בתוקף.
 . קביעת זכויות בנייה למגרשים המוצעים.5
לשטחי ציבור . קביעת גודל מגרשים מיועדים למגורים ו1

 עודי הקרקע המאושרים.יפתוחים, שינוי מאזן י
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . זכויות והוראות בנייה עפ"י תכנית זו.5

 

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 יבבנין בקרקע, ימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  93לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

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

 טלפון:  76503רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 39-8799538

קרית עקרון  ,זמורה, ביל"ו סנטרבנייה לתכנון ו מקומית
 39-8555355טלפון:  73133

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  זמורה
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 0 /02 זמ/
איחוד לחלוקת מגרשים בהסכמת  שם התכנית:

 מהמגרש עפ"י בעלותהבעלים ושינוי ייעוד לחלק 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   0 /16 זמ/מס':  מקומית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 16זמ/  שינוי
 5/ 933זמ/  כפיפות
 693זמ/  כפיפות
 669זמ/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 .6, 5יישוב: מזכרת בתיה רחוב: קרן היסוד 

מגרש פרטי  וציבורי על רחוב קרן היסוד במושבה 
 .מזכרת בתיה

 

 גושים וחלקות:
 .555 - 553חלקות במלואן:  0989גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' 5

 לחוק התכנון והבניה.
 שינוי ייעוד ממגרש מייעוד מבני ציבור לייעוד מגורים א'.. 6

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת מגרש המיועד למבני ציבור והגדלת מגרש 

 המיועד למגורים א' עפ"י תשריט ופירוט.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9163ובילקוט הפרסומים  67/56/6356

 .03/56/6356בתאריך , 5997
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 76503רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי39-8799538טלפון: 
טלפון:  73133זמורה, ביל"ו סנטר  קרית עקרון בנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 39-8555355
 באתרבשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וו

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

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

 1 /03 /030 זמ/
, רח' 01קביעת זכויות בנייה לחלקה שם התכנית:

 המגינים בגן יבנה
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   5 /18 /189 זמ/מס':  מקומית

 
 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 התכניתמס'  סוג היחס

 539/ 189זמ/  שינוי
 18/ 189זמ/  שינוי

 933זמ/  ביטול
 0/ 189זמ/  כפיפות
 81/ 189זמ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .פינת הלח''י 56יישוב: גן יבנה רחוב: המגינים 

מגרש מגורים צמודי קרקע בפינת רחובות המגינים 
 ולח"י בגן יבנה.

 

 גושים וחלקות:
 .05חלקות במלואן:  119גוש: 
 .00, 03חלקי חלקות:  119גוש: 

 X: 172810קואורדינטה 
 Y: 633360קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 .05קביעת זכויות בנייה ותוספת יחידת דיור בחלקה מס' 

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
רש מינימלי למגורים א' בחלקה . הגדרת גודל מג6.6.5

05. 
 .05 . הוספת יחידת דיור בחלקה6.6.6
 וראות בנייה למגורים א' שבתכנית..קביעת זכויות וה6.6.0
מ' ל  1.3. הקטנת קוו בנין קדמי לרח' המגינים מ 6.6.5

 מ'. 5.3
 -מ' ל  0.3מ  03עם חלקה  . הקטנת קוו בנין צידי6.6.1
 מ'. 6.73
. ביטול זכות למרתף שרות המוקנה בתכנית זמ/ 6.6.9
933 . 

 . קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.6.6.7
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9996ובילקוט הפרסומים  63/38/6350

 .59/38/6350, בתאריך 638
 

הועדה המחוזית  משרדינמצאת ב התכנית האמורה
 76503רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי39-8799538טלפון: 
טלפון:  73133זמורה, ביל"ו סנטר  קרית עקרון בנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 39-8555355
 באתרלקהל, וובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  חבל מודיעין
מס':  תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

3117203-727  
לשלושה מגרשים  03חלוקת מגרש שם התכנית: 

 חדשים לייעודים שונים
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 56 -תשריט  60 -גרסת: הוראות  3557618-565מס': 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמס'  סוג היחס

 / גז551משמ/  שינוי
 7/ 53גז/ במ/  כפיפות
 5/ 58גז/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: הסיגלון. יישוב: רנתיה

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 6-57כל הגוש.  מספרי חלקות במלואן:  - 7693גוש: 
 1-79כל הגוש.  מספרי חלקות במלואן:  - 7695גוש: 
, 538-555, 88-537, 50-87חלקות במלואן:  1767גוש: 
555 ,551. 

 .556-550, 539, 89, 8חלקי חלקות:  1767גוש: 
 .69, 65, 65-66, 58, 57 חלקות במלואן: 1769גוש: 
, 67, 61, 60, 63, 59, 59, 51חלקי חלקות:  1769גוש: 

69. 
 

 ת התכנית:מטר
 .98חלקה  1767התכנית חלה על גוש  -
 -מ"ר וחלוקתו ל 5555.67-הקטנת מגרש משקי עזר מ -
 מ"ר. 586.90מגרש ביעוד "משקי עזר" בשטח של  -
מגרש ביעוד "מגורים א'" הכולל תוספת יח"ד  -

 מ"ר . 081.31של בשטח 
בשטח של  גרש ביעוד "מבנים ומוסדות ציבור"מ -

 מ"ר. 619.08
 קביעת קווי בניין. -

-  

 עיקרי הוראות התכנית:
"בעלי מקצוע ומשקי עזר"  98חלוקת מגרש מס' 

 מגרשים בעלי יעודים כדלקמן:  0 -וחלוקתו ל
מגרש " מגורים א' " הכולל תוספת יח"ד בשטח עיקרי 

 מ"ר. 663של 
מבנים ומוסדות ציבור" למבנה בשטח עיקרי של מגרש "

 מ"ר. 533
 .5/58מגרש "משקי עזר" על פי תכנית מאושרת גז/

 קביעת שימושים מותרים לכל ייעוד קרקע. -
קביעת הוראות בנייה : הנחיות לעיצוב אדריכלי,  -

 הנחיות בינוי, קביעת גובה הבניינים.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות  -

 : ביוב, ניקוז, תקשורת חשמל וגז.ושירותים 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. -
 קביעת קווי בניין. -
 קביעת זכויות בנייה. -
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9937ובילקוט הפרסומים  60/31/6355

 .66/31/6355, בתאריך 1759
 

המחוזית הועדה  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 76503רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי39-8799538טלפון: 
טלפון:  70533שהם  53חבל מודיעין, מודיעים בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 30-8766997
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 רות יוסף
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז מרכז

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 42962-09-14

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

ובעניין פירוק חברת קומפיוגרד בע"מ.

טוב,  סימן  יצחק  עו"ד  ב"כ  ע"י  גוד  יוסופוב  והמבקש: 
פקס'   ,077-5301918 טל'  39, תל אביב,   מרח' שד' שאול המלך 

.03-6961395

בקשה  הוגשה   ,17.9.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 12.1.2015, 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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משבעה ימי עבודה 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

יצחק סימן טוב, עו"ד  
            בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 14259-10-14

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

ובעניין פירוק חברת מסדה פ' בע"מ, ח"פ 51-395923-9.

מרח'  הראל,  אורן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ענוג,  יגאל  והמבקש: 
מונטיפיורי 39, תל אביב 6520108.

בקשה  הוגשה   ,7.10.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
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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 12.00, 

ביום 18.11.2014.

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

אורי שאבי, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 34530-07-14

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

ובעניין פירוק חברת מוסך ניסים יוסי בע"מ.

והמבקש: אליהו מורלי, ע"י ב"כ עו"ד ליאור גרוסמן, מרח' 
עזרא 4, רחובות.

בקשה  הוגשה   ,17.7.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

13.1.2015, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.1.2015

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

ליאור גרוסמן, עו"ד  
              בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 39938-10-14

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

ובעניין פירוק חברת ר.י.גוד לק בע"מ, ח"פ 51-463468-2.

הורנשטיין  נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, 
ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

בקשה  הוגשה   ,26.10.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.1.2015, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 13.00, 

ביום 15.12.2014.

לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 
ביום 28.1.2015, 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 

.14.1.2015

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

אורן הראל, עו"ד  
                                                 בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 41927-10-14

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

ובעניין פירוק חברת ישיא ניהול מזון ומשקאות בע"מ, ח"פ 
.51-428104-7

ע"י  סינילניקוב, שניהם  ומיכאל  פטיטו  מירב  והמבקשים: 
תל   ,6099 ת"ד   ,31 הנביא  נחום  מרח'  בן–כוכב,  עדי  עו"ד  ב"כ 

אביב 61060, טל' 03-5444278, פקס' 077-5631677.

בקשה  הוגשה   ,27.10.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
החברה  את  לפרק  בתל–אביב-יפו,  המחוזי  המשפט  לבית 
בית המשפט  לפני  זו תישמע  פירוק  וכי בקשת  לעיל,  הנזכרת 

היושב בדין ביום 4.2.2015, 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 28.1.2015.

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

עדי בן–כוכב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 23429-10-12

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

ובעניין פירוק חברת פעלים בע"מ, ח"פ 51-073813-1.

והמבקשות: כוכבה אור-כהן ורווית שוהם, ע"י ב"כ עו"ד 
אורי שאבי, מדרך מנחם בגין 132, תל אביב, טל' 03-6961402, 

פקס' 03-6096269.

בקשה  הוגשה   ,16.10.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2.12.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתן מתוקי, מפרק

חלום בתכלת שחור בע"מ
)ח"פ 51-267584-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן גורן, מרח' הארבעה 10, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן גורן, מפרק

חלום בתכלת שחור בע"מ
)ח"פ 51-267584-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.12.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,10 הארבעה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן גורן, מפרק

ר.גורן ניהול איכותי בע"מ
)ח"פ 51-259659-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן גורן, מרח' הארבעה 10, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן גורן, מפרק

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
       בא כוח המבקשים

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

תמי שמעוני בע"מ
)ח"פ 51-428183-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רובי רוקח, מרח' זד"ל 

1, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

גולדנברג - צרנוביצקי בע"מ
)ח"פ 51-305853-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמה צירנוביצקי, 

מרח' פינסקר 68, חיפה 3271211, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נעמה צירנוביצקי, מפרקת

מיוזיק ג'ינום בע"מ
)ח"פ 51-295362-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.11.2014, התקבלה החלטה 
באר  מרח'  מתוקי,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גנים 42, אבן יהודה, למפרק החברה.
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל צור, 

מרח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל צור, עו"ד, מפרק

אליהו דורי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-230811-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.1.2015, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' 
מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
ישראל צור, עו"ד, מפרק

בית הרופאים שד' רוטשילד 911 ת"א בע"מ
)ח"פ 51-308366-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.12.2014, בשעה 10.00, במשרדי החברה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
מאיר שני, מפרק

צחי קיראל אחזקות )1002( בע"מ
)ח"פ 51-307923-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,18.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קרן היסוד 3, ת"ד 40171, מבשרת ציון, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
צחי צפריר, מפרק

ר.גורן ניהול איכותי בע"מ
)ח"פ 51-259659-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.12.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,10 הארבעה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן גורן, מפרק

תירס אחזקות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-253387-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן גורן, מרח' הארבעה 10, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן גורן, מפרק

תירס אחזקות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-253387-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.12.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,10 הארבעה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן גורן, מפרק

אליהו דורי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-230811-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אמיר לויצקי, עו"ד, מפרק

אקזקיוטיב סרץ'
)ש"מ 55-021649-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 26.10.2014, 
השותף המוגבל שי מילוא, העביר את מלוא חלקו בשותפות 

לשותף המוגבל ג'ובאינפו פרימיום, ח"פ 51-452937-9.
אורי סודרי, עו"ד
בא כוח השותפות

ברקון השקעות ויזום
)ש"מ 55-025369-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
שינויים  ביצוע  על  חדש[, התשל"ה-1975,  ]נוסח  השותפויות 

בשותפים המוגבלים בשותפות הנ"ל כמפורט להלן:

ח"פ  בע"מ,   1 נאמנות  כהן  סגל  המוגבלת,  השותפה   )1(
מרח'  כהן,  סגל  עו"ד  אצל  )שכתובתה   51-312755-5
ז'בוטינסקי 35, רמת גן 52511( תמשוך את חלקה ותצא מן 

השותפות המוגבלת;

)שכתובתה   51-512016-0 ח"פ  בע"מ,  לונדונדרי  חברת   )2(
אצל עו"ד סגל כהן, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 5251108( 

תיכנס כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;

חברת ארוול אחזקות בע"מ, ח"פ 51-26078-2 )שכתובתה   )3(
רח' תוצרת הארץ 3, פתח תקוה 4951734( תיכנס כשותפה 

מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;

 51-373085-3 ח"פ  בע"מ,  אחזקות  וולפסון  צ.  חברת   )4(
תיכנס   )5252005 גן  רמת   ,3 ז'בוטינסקי  רח'  )שכתובתה 

כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;

שותפות נקודת הזהב נכסים והשקעות, ש"ר 54-024072-8   )5(
)שכתובתה אצל עו"ד סגל כהן, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת 
לשותפות  חדשה  מוגבלת  כשותפה  תיכנס   )5251108 גן 

המוגבלת;

)שכתובתם  כהן,  ויוסי  סגל  גדעון  הכלליים,  השותפים   )6(
אצל עו"ד סגל כהן, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 5251108( 

ימשכו את חלקם ויצאו מן השותפות;

חברת קריסון השקעות בע"מ, ח"פ 51-483622-0 )שכתובתה   )7(
אצל עו"ד סגל כהן, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 5251108( 

תיכנס כשותפה כללית חדשה לשותפות המוגבלת.

אודליה קאהן, עו"ד
באת כוח השותפות

 

רדיו סיטי פתח-תקוה בע"מ
)ח"פ 51-256713-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דניאל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח   ,47 ליפשיץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור דנגורי, מפרק

ארנן רז בניה בע"מ
)ח"פ 51-186654-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
התעשייה 16, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב שטרן, מפרק

די או אם אנד אי פרפרטיז בע"מ
)ח"פ 51-408973-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.12.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' 
החושלים 6, בניין C, קומה 7, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורי רן, עו"ד, מפרק

המאגד להעברת וידאו באיכות גבוהה ברשת 
)ע"ר 58-050610-3(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,5.10.2014 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר לויצקי, מרח' ברקוביץ 

4, תל אביב, למפרק העמותה.
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חקלאי  ציוד  אפיקים  צ.ח.מ.  המוגבל,  השותף   ,23.10.2014
את  העביר   ,55-000368-5 מס'  מוגבלת  שותפות  מיוחד, 
מלוא חלקו כשותף מוגבל בשותפות, לשותף המוגבל נכסי 
אפיקים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' 57-003431-4.

גלעד אוברמן, עו"ד
בא כוח השותפות 

אפיקים הפקות
)ש"מ 55-000588-8(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 
23.10.2014, השותף המוגבל, קלת אפיקים, שותפות כללית 
מוגבל  כשותף  חלקו  מלוא  את  העביר   ,54-010394-2 מס' 
שיתופית  אגודה  אפיקים  נכסי  המוגבל  לשותף  בשותפות, 

חקלאית בע"מ, מס' 57-003431-4.
גלעד אוברמן, עו"ד

בא כוח השותפות 

הודעה בדבר חלוקת דיבידנד סופי על פי הסדר נושים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 31790-01-10

שם החייב: בני חידקל.

ניתנת בזה הודעה כי ביום 10.10.2014, אושר בבית המשפט 
מחובותיו  החייב  להפטר  נושים  הסדר  אביב  בתל  המחוזי 
ידי  על  שאושרו  חוב  תביעות  שהגישו  הנושים,  שבמסגרתו 

המנהל המיוחד יקבלו דיבידנד בהתאם לאישור בית המשפט.

וזאת  הדיבידנד  לחלוקת  לפעול  המיוחד  המנהל  בכוונת 
לאחר 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו.

גיורא רובננקו, עו"ד, מנהל מיוחד

הודעה בדבר חלוקת דיבידנד סופי על פי הסדר נושים
בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בתיק 18372-04-10

שם החייב: ערן דקל )בכינוס נכסים(.

ניתנת בזה הודעה כי ביום 24.12.2013, אושר בבית המשפט 
מחובותיו  החייב  להפטר  נושים  הסדר  מרכז  מחוז  המחוזי 
ידי  על  שאושרו  חוב  תביעות  שהגישו  הנושים  שבמסגרתו 

הנאמן, יקבלו דיבידנד בהתאם לאישור בית המשפט.

וזאת  הדיבידנד  לחלוקת  לפעול  המיוחד  המנהל  בכוונת 
לאחר 45 ימים מיום פרסום הודעה זו.

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייב כל 
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף שהם מהחייב או מהנאמן 

במסגרת תיק פשיטת רגל או בכלל.
גיורא רובננקו, עו"ד, נאמן

מנהרות רולצור
)ש"מ 55-021345-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

60 לפקודת  נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 16.9.2014, 
קיבלה החברה הנ"ל החלטה ושלפיה ג.צ. תשתיות בע"מ, ח"פ 
ותהיה  בשותפות  כללי  שותף  להיות  תחדל   ,51-338524-5

לשותף מוגבל בה.
אריק גלזר, מנהל כללי בשותפות

חמד יזמויות - אפיקים
)ש"מ 55-000234-9(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 
23.10.2014, השותף המוגבל, קלת אפיקים, שותפות כללית 
מוגבל  כשותף  חלקו  מלוא  את  העביר   ,54-010394-2 מס' 
שיתופית  אגודה  אפיקים  נכסי  המוגבל  לשותף  בשותפות, 

חקלאית בע"מ, מס' 57-003431-4.
גלעד אוברמן, עו"ד
בא כוח השותפות 

צ.ח.מ. אפיקים ציוד חקלאי מיוחד
)ש"מ 55-000368-5(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ביום 23.10.2014, השותף המוגבל, חמד יזמויות - אפיקים, 
שותפות מוגבלת מס' 55-000234-9, העביר את מלוא חלקו 
אפיקים  נכסי  המוגבל  לשותף  בשותפות,  מוגבל  כשותף 

אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' 57-003431-4.

גלעד אוברמן, עו"ד
בא כוח השותפות 

אפיקים רכב חשמלי
)ש"מ 55-001778-4(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ביום 23.10.2014, השותף המוגבל, חמד יזמויות - אפיקים, 
שותפות מוגבלת מס' 55-000234-9, העביר את מלוא חלקו 
אפיקים  נכסי  המוגבל  לשותף  בשותפות,  מוגבל  כשותף 

אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' 57-003431-4.

גלעד אוברמן, עו"ד
בא כוח השותפות 

א.סי.ף אפיקים סיבי פחמן
)ש"מ 55-000636-5(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 




