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 הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()3(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
לחוק–יסוד:  16)ג(  לסעיף  בהתאם  כי  התשס"א-12001, 
את  יזמן  שלום  סילבן  השר  כי  הממשלה,  קבעה  הממשלה2, 
הממשלה  ראש  של  העדרו  בעת  וינהלן,  הממשלה  ישיבות 

מהארץ, ביום ח' בתשרי התשע"ו )21 בספטמבר 2015(.

נמסרה  התשס"א-2001,  הממשלה,  לחוק  9)ב(  סעיף  לפי 
הודעה לכנסת.

כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(
)חמ 3-3281-ה25(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

 הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות 
הממשלה וניהולן

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()3(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
לחוק–יסוד:  16)ג(  לסעיף  בהתאם  כי  התשס"א-12001, 
את  יזמן  כ"ץ  ישראל  השר  כי  הממשלה,  קבעה  הממשלה2, 
הממשלה  ראש  של  העדרו  בעת  וינהלן,  הממשלה  ישיבות 
מהארץ, מיום ט"ז בתשרי התשע"ו )29 בספטמבר 2015( עד יום 

כ"א בתשרי התשע"ו )4 באוקטובר 2015(.

נמסרה  התשס"א-2001,  הממשלה,  לחוק  9)ב(  סעיף  לפי 
הודעה לכנסת.

כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(
)חמ 3-3281-ה25(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על העברת סמכויות הנתונות על פי חוק
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסעיף 31)ב( לחוק–יסוד: הממשלה2, 
החליטה הממשלה להעביר משר הבינוי והשיכון לשר התחבורה 
והבטיחות בדרכים את הסמכויות המנויות בפרק ד' לחוק רישום 
ציוד  לעניין  התשמ"ז-31987,  לישראל,  הגנה  לצבא  וגיוסו  ציוד 

עודף - ציוד הנדסי, כמוגדר בסעיף 27)ב( לחוק האמור.

העברת הסמכויות הובאה לאישור הכנסת ביום כ"ט בתשרי 
התשע"ו )12 באוקטובר 2015(.

ל' בתשרי התשע"ו )13 באוקטובר 2015(
)חמ 3-3281-ה11(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשמ"ז, עמ' 56.  3

הודעה על מינוי המפקח הכללי של משטרת ישראל
לפי פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

המשטרה  לפקודת  8א  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
לביטחון  השר  המלצת  ולפי  התשל"א-11971,  חדש[,  ]נוסח 
לתפקיד  אלשיך  רונן  את  למנות  הממשלה  החליטה  הפנים, 
במקומו  רב–ניצב,  בדרגת  ישראל,  הכללי של משטרת  המפקח 
מקום  כממלא  תפקידו  את  המסיים  סאו,  בן–ציון  נציב  של 

המפקח הכללי של משטרת ישראל.

בנובמבר   11( התשע"ו  בחשוון  כ"ט  מיום  המינוי  תוקף 
2015( עד יום ג' בכסלו התשע"ט )11 בנובמבר 2018(.

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-602-ה4(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשמ"ב,   1 

עמ' 201.  

הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים 
ולשידורי לווין

לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

שר  הצעת  לפי  מינתה,  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
)בזק  התקשורת  לחוק  6ב  סעיף  להוראות  בהתאם  התקשורת, 
שנייה  לכהונה  קליין2  אסי  את  התשמ"ב-11982,  ושידורים(, 
כחברה במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, שהיא נציגת 

הממשלה עובדת המדינה, לפי המלצת שר האוצר.

כ"ח בתשרי התשע"ו )11 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1990-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"א, עמ' 530.  1

י"פ התשע"א, עמ' 6094.  2

הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, 

התשמ"ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
שמות  בזה  מתפרסמים  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 
מועמדים נוספים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

הרשמת דפנה חסון-זכריה

הרשמת כרמית פלד

בחירת רשמים בכירים לבתי משפט השלום מחוזות חיפה, תל 
אביב, מרכז, ירושלים

עורך הדין אריה דורני-דורון.

הודעה זו באה להוסיף על הודעה קודמת2.

י"ד בחשוון התשע"ו )26 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1803-ה1(

                                                איילת שקד
                                              שרת המשפטים

                                   יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2870; התשס"ז, עמ' 882.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 418.  2
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מינוי יושב ראש לוועדת היתרים 
לפי תקנות שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1980

הציבור  שירות  לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מתנות(, התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, אני ממנה את נאיל 
מהנא, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת היתרים 

לביצוע התקנות.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ל' בתשרי התשע"ו )13 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1131-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

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

הודעה בדבר תיאום הסכום שבסעיף 67)א2()1( לחוק
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

מוסף,  ערך  מס  לחוק  126)ד(  סעיף  לפי  כי  מודיע  אני 
בסעיף  הנקוב  הסכום  תואם  החוק(,   - )להלן  התשל"ו-11975 
67)א2()1( לחוק, ולפיכך מיום י"ז באלול התשע"ה )1 בספטמבר 

2015( הסכום הוא 1,510,000 שקלים חדשים.

כ"ד באלול התשע"ה )8 בספטמבר 2015(
)חמ 3-5127(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ה, עמ' 201.  1

ביטול מינוי רשם המהנדסים והאדריכלים
לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק המהנדסים 
והאדריכלים, התשי"ח-11958, אני מבטל את מינויו של יעקב 

פקליס, לרשם המהנדסים והאדריכלים2.

י"א בתשרי התשע"ו )24 בספטמבר 2015(
)חמ 3-1363-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ח, עמ' 108; התשס"ה, עמ' 333.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 4110.  2

מינוי רשם המהנדסים והאדריכלים
לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים, 
אבישר  הכלכלה  משרד  עובד  את  ממנה  אני  התשי"ח-11958, 

אליהו, לרשם המהנדסים והאדריכלים.

ג' באלול התשע"ה )18 באוגוסט 2015(
)חמ 3-1363-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ח, עמ' 108; התשס"ה, עמ' 333.  1

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אהרון  לילך  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
אבוטבול, את אונית גוטמן ואת נרדית אסלנוב, לנותנות אישור 

לפי החוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכות משמשות 
בתפקידן במשרד להגנת הסביבה.

כ"ח בתשרי התשע"ו )11 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2495-ה1(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ח, עמ' 329.  1

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988

הים  זיהום  מניעת  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני ממנה 
את איתן ארם לנציג שר הביטחון בוועדה למתן היתרים לפי 

החוק, במקום עודד הגלילי2.

ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים3 תתוקן לפי זה.

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2183-ה1(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 118.  1

י"פ התשע"א, עמ' 446.  2

י"פ התש"ן, עמ' 3633.  3

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים
לפי חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג-1983

הים  זיהום  מניעת  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)הטלת פסולת(, התשמ"ג-11983 )להלן - החוק(, אני ממנה את 
איתן ארם לנציג שר הביטחון בוועדה למתן היתרים לפי החוק, 

במקום עודד הגלילי2.

ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים3 תתוקן לפי זה.

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1715-ה1(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשמ"ג, עמ' 110; התשס"ח, עמ' 863.  1

י"פ התשע"א, עמ' 320.  2

י"פ התשמ"ד, עמ' 3217.  3

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר עיריית אום אל פחם )להלן - 
העירייה(, גומעה אגבריה, לתפקיד ממונה על הגבייה, לצורך 

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2
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מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר עיריית נשר )להלן - העירייה(, 
ארנונה  גביית  לצורך  הגבייה,  על  ממונה  לתפקיד  זנו,  מיכה 
)תיקוני  המדינה  במשק  חוק ההסדרים  מכוח  המוטלת  כללית 
חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, וגביית תשלומי 
חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין, לצורך גבייתם לפי סעיף 
70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 )להלן - חוק העונשין(, של 
קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה, 
בשל  קנסות  של  העונשין  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך 
סדר  לחוק  228)א(  בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות 
לעירייה  ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, המגיעים  פלילי  דין 
לחוק   18 סעיף  לפי  קנסות  של  גבייה  ולצורך  דין  כל  פי  על 
)להלן - חוק העבירות  העבירות המינהליות, התשמ"ו-61985 
העירייה  לטובת  שהוטלו  מינהליים  קנסות  של  המינהליות(, 
ניתן  שבעדה  עבירה  היא  כי  לגביה  שנקבע  עבירה  כל  בשל 

להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(
)חמ 3-18-ה1(

אורנה הוזמן בכור  
המנהלת הכללית  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
עסקים  מחלקת  מדור  מנהלת  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
לתפקיד  אזולאי,  שרית  העירייה(,   - )להלן  אשקלון  בעיריית 
פקידת גבייה לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק 
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, 
על  לעירייה  המגיעים  חובה  תשלומי  וגביית  התשנ"ג-31992, 

פי כל דין.

ג' בתשרי התשע"ו )16 בספטמבר 2015(
)חמ 3-18-ה1(

אורנה הוזמן בכור  
המנהלת הכללית  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 
וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין, לצורך 
)להלן -  70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977  גבייתם לפי סעיף 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים 
לטובת העירייה, לצורך גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין של 
228)א(  קנסות בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 
לחוק סדר דין פלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, המגיעים 
סעיף  לפי  קנסות  של  גבייה  ולצורך  דין  כל  פי  על  לעירייה 
חוק   - )להלן  התשמ"ו-61985  המינהליות,  העבירות  לחוק   18
לטובת  שהוטלו  מינהליים  קנסות  של  המינהליות(,  העבירות 
העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה 
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

ג' בתשרי התשע"ו )16 בספטמבר 2015(
)חמ 3-18-ה1(

אורנה הוזמן בכור  
המנהלת הכללית  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
)להלן  השרון  הוד  עיריית  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
ואת  הגבייה,  על  ממונה  לתפקיד  מימון,  איל  העירייה(,   -
לתפקיד  יצחקי,  אבישי  העירייה,  של  הגבייה  מחלקת  מנהל 
גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק  גבייה, לצורך  פקיד 
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, 
לעירייה  המגיעים  חובה  תשלומי  וגביית  התשנ"ג-31992, 
העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  דין,  כל  פי  על 
התשל"ז-41977 )להלן - חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית 
המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה, לצורך גבייתם לפי 
ברירת  שהן  עבירות  בשל  קנסות  של  העונשין  לחוק   70 סעיף 
משפט כאמור בסעיף 228)א( לחוק סדר דין פלילי ]נוסח משולב[, 
ולצורך  דין  כל  פי  על  לעירייה  המגיעים  התשמ"ב-51982, 
המינהליות,  העבירות  לחוק   18 סעיף  לפי  קנסות  של  גבייה 
התשמ"ו-61985 )להלן - חוק העבירות המינהליות(, של קנסות 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  העירייה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק העבירות המינהליות.

ג' בתשרי התשע"ו )16 בספטמבר 2015(
)חמ 3-18-ה1(

אורנה הוזמן בכור  
המנהלת הכללית  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

  2724010727:'מס
 , ירושלים70רחוב קורא הדורות  שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבניה מחוז ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 

 50 תשריט  05 גרסת: הוראות  2524010525: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 90 ביטול
 5105 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1200 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 50יישוב: ירושלים רחוב: קורא הדורות 

 X: 221225קואורדינטה 
 Y: 628710קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .09חלקי חלקות: , מוסדר, 02551גוש: 

 

 :מטרת התכנית
קומות חניה תת 0קומות מעל  1הקמת בניין חדש בן 

 קרקעיות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ג'. 5. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 . קביעת בינוי עבור בניין חדש.0
 . תוספת זכויות בנייה.0
 בניין חדשים לבניה.. קביעת קווי 4
 יח"ד. 51. קביעת מס' יח"ד ל1
קומות תת 0קומות +  1. קביעת מספר הקומות ל9

 קרקעי )מחסנים וחניה(.
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . קביעת הוראות לדרך.8

 . שמירה על עצים בוגרים.52
 

ות בתכנית, בימים ובשעין רשאי לעיין יכל 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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

רסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פ
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  תונים, למשרדייבע

 טלפון:  8525025ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 20-9082090

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 20-9089955טלפון: 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  2721011727:'מס
 בנייני מגורים ושטחי ציבור  0שם התכנית:

 ברח' נזר דוד ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבניה מחוז ירושלים

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 
 05 תשריט  04 גרסת: הוראות  2521811525: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג0200 ביטול
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: נזר דוד   .

 רח' נזר דוד פינת רח' דוד רמז
 X: 218105קואורדינטה 
 Y: 629739קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .059, 051, 589חלקות במלואן: , מוסדר, 02580גוש: 

 

 :מטרת התכנית
מיוחד לשטח  1ומגורים  1שינוי ייעוד משטח מגורים 
בנייני מגורים חדשים בני  0למגורים ג' ולשצ"פ, והקמת 

קומות בנסיגה  1קומות מכיוון רחבות דוד מרץ ו 4
 מכיוון רחוב נזר דוד.

 

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

לאזור מגורים ג' מיוחד  1ומגורים  1. ממגורים 5
 ולשטח ציבורי.

מבני מגורים חדשים  0ב. קביעת הוראות להקמת 
 בשטח התכנית.

ג. קביעת קווי בניין מרביים לתאי השטח המיועדים 
 לבניה.

מ"ר  5150 ד. קביעת שטחי בנייה מרביים למגורים ל
מ"ר שרות מעל הכניסה הקובעת ו 082עיקרי ו
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עת בתא מ"ר שרות מתחת לכניסה הקוב 0912
מ"ר שרות  192מ"ר עיקרי ו 5119, ול225שטח 

מ"ר שרות מתחת  5910מעל הכניסה הקובעת ו
 .220לכניסה הקובעת בתא שטח 

, ו225בתא שטח  59ה. קביעת מס' יחידות הדיור ל
 יחידות דיור. 01, סה"כ 220בתא שטח  58

 4וקביעתו ל  225ו. הגבלת מס' הקומות בתא שטח 
קומות בנסיגה  1חוב דוד מרץ וקומות מכיוון ר

 לכיוון רחוב נזר דוד מעל מפלס הכניסה הקובעת.
 1וקביעתו ל  220ז. הגבלת מס' הקומות בתא שטח 

 מעל מפלס הכניסה הקובעת.
ח. קביעת תנאים לקבלת היתר בנייה ולקבלת היתר 

 אכלוס.
ט. קביעת השימושים המותרים בשטח התוכנית לשצ"פ 

 .220בתא שטח 
 עת הוראות בגין עצים לעקירה.י. קבי

 

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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  תונים, למשרדייבע

 טלפון:  8525025ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 20-9082090

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 20-9089955טלפון: 

 

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

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

 
 

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

  2747200727:'מס
הגדלת מספר קומות ומספר יח''ד  שם התכנית:

 לבניין שכ' שועפאט.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבניה מחוז ירושלים

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 
 55 תשריט  50 גרסת: הוראות  2545209525: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א0419במ/  ביטול
 90 ביטול

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב1599 כפיפות
 1200 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בשכונת אלסהל ממערב לכביש ירושלים רמאללה.

 X: 221904קואורדינטה 
 Y: 635265קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .48חלקות במלואן: , לא מוסדר, 02118גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הגדלת זכויות בנייה והגדלת מספר קומות בבנין קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ב. 5שינוי ייעוד קרקע ממגורים  5
 תוספות לשם הרחבה.קביעת בינוי עבור  0
מ''ר )מהם  5424 קביעת שטחי בנייה בהיקף של 0

 מ''ר שטח שירות(.  504מ"ר ו 5012שטח עיקרי 
 קביעת קווי בניין.4
 יח''ד.  55יח''ד קיימות סה'כ  9יח''ד ל 1תוספת של 1
 .1ל  0הגדלת מס' הקומות מ  9
 קביעת שלבי  הביצוע למימוש התוכנית. 1
 תנאים למתן היתר בנייה.קביעת  9
 קביעת  הוראות בגין גדר ומבנה להריסה  8

 והעתקה. עקירה, קביעת הוראות בגין עצים לשימור, 52
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  תונים, למשרדייבע

 טלפון:  8525025ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 20-9082090

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 20-9089955טלפון: 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  2740000727:'מס
הקמת בנין חדש והכשרת בנין קיים  שם התכנית:

 ירושלים בשכ' שועפאט,
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבניה מחוז ירושלים
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 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 
 54 תשריט  58 גרסת: הוראות  2540090525: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א0419במ/  ביטול
 90 ביטול
 52089 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1200מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים   .

 שכ' שועפאט, רח' חאפז אברהים, מזרחית שכ' שועפאט,
 ירושלים.

 X: 222209קואורדינטה 
 Y: 635652קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51חלקות במלואן: , לא מוסדר, 02112גוש: 

 

 מגרשים:
 52089בהתאם לתכנית  5

 

 :מטרת התכנית
קומות חניה  0קומות מעל  4הקמת בנין חדש בן 
 .0בבנין מס'  0ותוספת בנייה בקומה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד ושטח עם זיקת הנאה  5שינוי ייעוד ממגורים  .5

 לציבור למגורים ב' ומגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
 קביעת הבנויים הבאים בשטח: .0

 0מות מעל קו 4הקמת בנין חדש למגורים בן  א.
יח"ד  1קומות חניה תת קרקעית לשם יצירת 

 (.0חדשות)בנין מס' 
לשם הרחבת יח"ד  0ין מס' יתוספת בנייה בבנ ב.

 קיימת.
 קומות. 0( ל5+0נים )יקביעת מס' הקומות לבני . 0
 0קומות מעל  4ל  0ן מס' יקביעת מס' הקומות לבני .4

 קומות חנייה תת קרקעיות.
 יח"ד. 04ל קביעת מס' יח"ד  . 1
ל  5קביעת שטחי בנייה המרביים בתא שטח מס'  . 9

 מ"ר. 0482
ל  0קביעת שטחי הבניה המרביים בתא שטח מס'  .1

 מ"ר.5959.01
 קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות  להריסה. .9
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה. .8

 קביעת קווי בנין חדשים לבניה המוצעת. .52
 הוראות בינוי ,פיתוח ותנאים למתן היתר. קביעת .55
קביעת הוראות בגין ביטול שימוש למסחר בבניין  .50

 . 5מס' 
 קביעת הוראות בגין זיקת הנאה לציבור לביטול. .50
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  . 54

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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  תונים, למשרדייבע

 טלפון:  8525025ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 20-9082090

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 20-9089955טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  2040070727:'מס
 בית קפה במוסררה ירושלים שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבניה מחוז ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 

 50 תשריט  50 גרסת: הוראות  2048850525: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 90 ביטול
 0898 ביטול

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 9יישוב: ירושלים רחוב: בן שדאד ענטרה 

 מוסררה ירושלים 
 X: 221708קואורדינטה 
 Y: 632341קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקי חלקות: , לא מוסדר, 02211גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הקמת מבנה בן קומה אחת לבית קפה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שטח משטח לתחנת אוטובוס לאזור  .5

 מסחרי.
אחת קביעת בינוי להקמת מבנה מסחרי בן קומה  .0

 לשימוש כבית קפה.
 קביעת קווי  חדשים. .0
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קביעת שטחי הבניה המרביים לבית הקפה להיקף  .4
מ"ר שטחים עיקריים ו 529מ"ר תוכם  502של ל

 מ"ר שטחי שירות. 50
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. .1
 קביעת הוראות לשלבי ביצוע. .9

 

ת וין 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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  תונים, למשרדייבע

 טלפון:  8525025ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 20-9082090

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 20-9089955טלפון: 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים חוזמ  
 תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

  2240111727:'מס
הגדלת זכויות בנייה ומספר קומות שם התכנית: 

 למבני מגורים בצפון בית חנינה
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטתבדבר אישור  ,1965והבניה, התשכ"ה
 00  תשריט 01 גרסת: הוראות  2248111525: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 90 ביטול
 55251מק/  ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / א1200מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: בית חנינא החדשה   .

 צפון בית חנינא
 

 גושים וחלקות:
 .510חלקי חלקות: , לא מוסדר, 02921גוש: 

 X: 221369קואורדינטה 
 Y: 639479קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 55251בהתאם לתכנית  5

 ת התכנית:מטר
 תוספת קומות ויח"ד נוספות בשלושה מבני מגורים.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 מיוחד לאזור מגורים ב'. 5. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
. קביעת בינוי עבור תוספת קומות לשלושה מבני 0

 מגורים לשם תוספת יח"ד.
מ"ר, מתוכם  0,854.2. קביעת סך שטחים בתוכנית ל0

מ"ר שטחי  119.2מ"ר לשטח עיקרי ו 0,509.2
 שירות.

 . קביעת קווי בניין חדשים.4
 יח"ד. 59 יח"ד ל 55 ת מס' יח"ד מ. הגדל1
קומות בבניינים  9 קומות ל 4 . הגדלת מס' קומות מ9

 .5קומות בבניין מס'  4 קומות ל 0 ומ 0 ו 0מס' 
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.1
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.8

 מבנה להריסה.. קביעת הוראות בגין 52
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9889ובילקוט הפרסומים  01/20/0251

 .20/20/0251, בתאריך 0941עמוד 
 

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

ועדה  :. וכן במשרדי20-9082090טלפון:  8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-9089955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  2721271727:'מס

 תוספת יח"ד במגרש מגורים אבו טור,שם התכנית: 
 ירושלים

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 54 גרסת: הוראות  2521251525: 'מס מקומית
 55 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / א5994 ביטול
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1200מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אבו טור, יישוב: ירושלים
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 וחלקות:גושים 
 .88חלקות במלואן: , לא מוסדר, 08890גוש: 

 X: 222105קואורדינטה 
 Y: 630396קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת קומות לשם תוספת יח"ד על בניין קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאזור מגורים ב'  1שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  .5

 לדרך.  1ושינוי מאזור מגורים 
 בינוי עבור תוספת יח"ד והרחבת יח"ד קיימות.קביעת  .0
מ"ר שטחים 5441הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל .0

מ"ר  10מ"ר שטחים עיקריים ו5010מרביים, מהם 
 שטחי שירות.

 שינוי קווי בניין וקביעת קוי בנין חדשים. .4
 9קביעת מספר יח"ד המרבי ל .1
 קומות מהן קומה אחת 4הגדלת מספר הקומות ל .9

 קומות מעל.  0ו 2.22מתחת למפלס ה
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .1
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .9
 קביעת הוראות בגין מבנים להריסה. .8

 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה. .52
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 1249ובילקוט הפרסומים  20/21/0251

 .20/21/0251, בתאריך 1249עמוד 
 

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

ועדה  :. וכן במשרדי20-9082090טלפון:  8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

רשאי לעיין בה בימים , וכל המעוניין 20-9089955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  2700171727:'מס

 הגדלת זכויות בנייה בבנין מגורים קיים,שם התכנית: 
 אל טור

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 9 גרסת: הוראות  2509151525: 'מס מקומית
 9 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות:חסת לתכניות יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 0100 ביטול
 4589 ביטול
 90 ביטול

 

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב1599 כפיפות
 / א1200מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טור, ירושליםאל, יישוב: ירושלים

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 02981גוש: 

 X: 223951קואורדינטה 
 Y: 632316קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הכשרת עבירה ותוספת שטחי בנייה ויח"ד ע"ג מבנה 

 מגורים קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ג. 1שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים   א.
קומות הבנויות  1קביעת בינוי למבנה מגורים בן  .ב

 בדירוג.
 קביעת בינוי לחניה תת קרקעית. .ג
 5448קביעת שטחי בנייה מרביים למבנה לסך של  .ד

מ''ר שטחי  024מ''ר שטח עיקרי,  858מ''ר מתוכם 
 שטחי שירות תת קרקעיים. 009שירות מעל הקרקע ו

קביעת הוראות להריסת חלק מהקומה הרביעית  .ה
של המבנה הקיים בהתאם לנספח הבינוי ושל 

 מבנה הקיים בפינה הצפון מערבית.
 בניין וקביעת קווי בניין חדשים. שינוי קווי .ו
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .ז
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור. .ח
 יח"ד. 55יח"ד וקביעת סך יח"ד ל 1תוספת  .ט

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 1291ובילקוט הפרסומים  09/29/0251

 .09/29/0251, בתאריך 9852עמוד 
 

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

ועדה  :. וכן במשרדי20-9082090טלפון:  8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-9089955טלפון: 
 באתרהאמורים פתוחים לקהל, וובשעות שהמשרדים 

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  2702071727:'מס

, 0הרחבת יח"ד קיימת רח' ראובן שרי שם התכנית: 
 רמות, ירושלים

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 52 גרסת: הוראות  2582051525: 'מס מקומית
 8 תשריט 

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

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / א4580במ/  שינוי
 4580 שינוי

 90 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1200 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 0יישוב: ירושלים רחוב: שרי ראובן 

המבנה ממוקם בפינת הרחובות שרי ראובן וישראל 
 בירושלים. 29זרחי בשכונת רמות 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .99חלקי חלקות:  02152גוש: 
 

 מוסדר:לא 
 .501חלקות במלואן:  02100גוש: 
 .510חלקי חלקות:  02100גוש: 

 X: 217700קואורדינטה 
 Y: 636425קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 4580בהתאם לתכנית  504

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת זכויות בנייה ותוספת קומה לשם הרחבת יח"ד.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים א'. 1מגורים  . שינוי ייעוד מאיזור5
. קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומת המרתף לשם 0

הרחבת יחידת דיור קיימת ותוספת מחסן בהתאם 
 .5לנספח הבינוי מס' 

 091.50 . הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל 0
 00.04 מ"ר שטחים עיקריים ו  000.99מ"ר, מהם 

 מ"ר שטחי שירות.
 קומות. 0 ל  0 מ . הגדלת מס' קומות 4
 . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה.1
 . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 1298ובילקוט הפרסומים  09/29/0251

 .20/21/0251, בתאריך 1240עמוד 
 

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

ועדה  :. וכן במשרדי20-9082090טלפון:  8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-9089955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  2020000727:'מס

תוספת שתי קומות מעל בניין קיים שם התכנית: 
 ירושליםבשכונת בית חנינה

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –התשכ"ה והבניה, 
 8 גרסת: הוראות  2029999525: 'מס מקומית
 1 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 1909 שינוי

 90 ביטול
 / א1200מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית חנינה, יישוב: ירושלים

 

 גושים וחלקות:
 .085חלקי חלקות: , לא מוסדר, 02952גוש: 

 X: 221385קואורדינטה 
 Y: 638175קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 1909בהתאם לתכנית  41

 

 ת התכנית:מטר
 שתי קומות מעל בניין קיים.תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד, לאזור מגורים  0שינוי ייעוד  מאזור מגורים  .5

 ב'.
)מתוכם  מ"ר5082קביעת שטחי בנייה בהיקף של  .0

 מ"ר שירות.  150מ"ר עיקרי  911
קביעת בינוי עבור תוספת שתי מקומות מעל בנין  .0

 קיים.
 קוי בנין חדשים.שינוי קווי בנין וקביעת  .4
 יח"ד. 9יח"ד ל  1הגדלת מס' הי"ח מ  .1
קומות ממפלס  1קומות ל  0הגדלת מס' הקומות מ  .9

 מעל קומת חניה תת קרקעית.  2.22ה 
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .1
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .9
 קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. .8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 1291ובילקוט הפרסומים  20/21/0251

 .09/29/0251, בתאריך 9855עמוד 
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הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :. וכן במשרדי20-9082090טלפון:  8525025
ירושלים   5ית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא מקומ

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-9089955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 מקומיתתכנית מתאר  אישורהודעה בדבר 
  2004001727:'מס

 Jerusalem Grand Mercureמלון  שם התכנית:
 0-4ברחוב החבצלת 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 01 גרסת: הוראות  2004001525: 'מס מקומית
 05 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 4,   0יישוב: ירושלים רחוב: החבצלת 

 מתחם בניינים הגובל ברחובות יפו, החבצלת, ואלישר.
 

 וחלקות: גושים
 לא מוסדר:

 .550, 9, 1חלקות במלואן:  02210גוש: 
 .550, 555, 528חלקי חלקות:  02210גוש: 

 X: 220960קואורדינטה 
 Y: 632150קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 0הקמת בית מלון אחד על שני מבנים ברחוב החבצלת 

, ובניית קומה מחברת בין הבניינים מעל 4והחבצלת 
 הדרך המאושרת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדרת ייעוד כאיזור מסחר תיירות ונופש .5
על גבי בניין  0קומות לבניין חבצלת  1. קביעת תוספת 0

 4קומות לבניין חבצלת  4קומות מאושרות, ו 0בן 
 קומות מאושרות. 4על גבי בניין בן 

מ"ר, מהם  50,001קביעת שטחי בנייה בהיקף של  .0
 מ"ר שירות. 5,000מ"ר עיקרי ו 55,224

 קביעת שימושים עבור מלונאות ומסחר. .4
קביעת חיבור עילי בין הבניינים מעל האזור המוגדר  .1

 לשימור לצורך על פי המפורט בנספח.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית. .9
 יתר בנייה.קביעת תנאים למתן ה .1
 

 קביעת חזית מסחרית. .9
 קביעת הוראות בגין שימור מבנה היסטורי. .8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 1200ובילקוט הפרסומים  25/21/0251

 .21/21/0251, בתאריך 1081עמוד 
 

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

ועדה  :. וכן במשרדי20-9082090טלפון:  8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-9089955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

  2710704710:'מס
 מתחם מגורים בישוב קריית יערים שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבניה מחוז ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  הראללתכנון ולבניה 

 59 תשריט  59 גרסת: הוראות  2519584510: 'מס
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

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

 ותהיתרים או הרשא
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 150מי/  ביטול
 02/ 5תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קרית יערים

 שכונת טלזסטון בישוב קריית יערים. 
דרומית לבית ההחלמה ליולדות כאשר הגישה למקום 

 באמצעות דרך האנדרטה.
 X: 209800קואורדינטה 
 Y: 634425קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .88חלקות במלואן: , מוסדר, 08109גוש: 

 

 מגרשים:
 150בהתאם לתכנית מי/ 0

 

 :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת ופיתוח מבני מגורים 

יח"ד וכן למבנים ומוסדות ציבור,  94חדשים לבניית 
 שטחי ציבור פתוחים ומתקן הנדסי.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
עודי הקרקע מיעוד שטח חקלאי א' י. שינוי במערך י5

ליעודים: מגורים ומבנים ומוסדות ציבור, מגורים ג', 
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דרך מוצעת, דרך ו/או טיפול נופי, מבנים ומוסדות 
 ציבור, פארק/ גן ציבורי, מבנים הנדסיים.

מבני מגורים  9. קביעת מגרשים למגורים להקמת 0
ם וקומה  תת קרקעית קומות מגורי 1חדשים בני 

 אחת עבור חניה ואכסון.
מגרשי מגורים  0יח"ד ב 19. קביעת זכויות לבניית 0

 כמפורט בנספח הבינוי.
יח"ד ושני גני ילדים במגרש  09.קביעת זכויות לבניית 4

אחד ביעוד מגורים מבנים ומוסדות ציבור כמפורט 
 בנספח הבינוי.

רים ג' בשטח . קביעת שטחי בנייה למגורים ביעוד מגו1
מ"ר עבור מרפסות פתוחות  128מ"ר וכן   8,048

 מקורות.
. קביעת שטחי בנייה למגורים וגני ילדים ביעוד מגורים 9

 092מ"ר וכן   4,948מבנים ומוסדות ציבור בשטח 
 מ"ר עבור מרפסות פתוחות מקורות.

. קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית וזיקת הנאה 1
 למעבר רכב.

שטחי בנייה למבנים ומוסדות ציבור בשטח . קביעת 9
מ"ר עבור מרפסות פתוחות  02מ"ר וכן  0,220

 מקורות.
. קביעת שטחי בנייה למתקן הנדסי בשטח כולל של 8

 .8מ"ר בתא שטח מס'  41
. קביעת קווי בנין לכל אחד מהמגרשים המיועדים 52

 לבניה.
 . חלוקה ורישום מגרשים מחדש שלא בהסכמה.55
 תנאים למתן היתר בנייה.. קביעת 50
 . קביעת תנאים למתן טופס אכלוס.50
 . קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע.54
 . קביעת תנאים לטיפול בעצים בוגרים. שימור ועקירה.51
 . קביעת הוראות בגין זיקת הנאה.59

 

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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
המחוזית לתכנון לבניה מחוז  הועדה תונים, למשרדייבע

-20טלפון:  8525025ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9082090

מבשרת  0מקומית לתכנון ולבניה הראל, שד החוצבים 
 20-1000501טלפון:  82921ציון 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 דלית זילבר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים 
 

  מחוז  תל-אביב
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  גלילית מחוז תל אביב
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

  2712704100:'מס
 תב"ע צפוניתפארק אריאל שרון שם התכנית:

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

 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
מופקדת תכנית מתאר  לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

 40 גרסת: הוראות  2512504188: 'מקומית מס
 09 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 188-2519210 שינוי
 114תגפ/  ביטול
 112תגפ/  ביטול
 55מתא/  ביטול
 181תגפ/  פירוט

 0/ 1תממ/  כפיפות
 002תממ/  כפיפות
 0/ 4תמא/  כפיפות
 090/ קא/ 189תגפ/  כפיפות
 925תגפ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
וכביש  4כביש מס'  5תחום התכנית מצוי בין כביש מס' 

495 
 X: 182637קואורדינטה 
 Y: 660109קואורדינטה 

יפו, אור יהודהמרחבי תכנון גובלים: רמת גן, תל אביב
 אזור, גלילית מחוז תל אביב.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .541, 549חלקות במלואן:  9225גוש: 
 .540חלקי חלקות:  9225גוש: 
 .92, 49, 01חלקי חלקות:  9220גוש: 
 .501חלקי חלקות:  9201גוש: 
 .505חלקי חלקות:  9209גוש: 
 .02חלקי חלקות:  9201גוש: 
 .01, 09, 59, 51, 54, 50חלקות במלואן:  9209גוש: 
, 59, 50, 55, 52, 8, 9, 1חלקי חלקות:  9209גוש: 

04 ,01 ,09 ,08 ,02 ,05 ,45 ,41. 
, 59, 51, 59, 51, 54, 50חלקות במלואן:  9208גוש: 

58 ,02 ,05 ,00 ,00 ,04 ,01 ,09 ,05 ,00 ,00 ,04 ,
01 ,09 ,01 ,09 ,08 ,42 ,45 ,40 ,40 ,44 ,41 ,49 ,
41 ,49 ,48 ,11 ,95. 

, 02, 08, 01, 50, 55, 52, 9חלקי חלקות:  9208גוש: 
12 ,15 ,10 ,10 ,14 ,19 ,11 ,19 ,18 ,92. 

 .55, 52, 8, 1, 4, 0, 0, 5חלקות במלואן:  9202גוש: 
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 .51, 54, 50, 50, 9, 1, 9חלקי חלקות:  9202גוש: 
, 50, 50, 55, 52, 8, 1, 9חלקות במלואן:  9205גוש: 

51 ,59 ,51 ,59 ,58 ,02 ,05 ,00 ,00 ,04 ,01 ,09 ,
01 ,09 ,08 ,02 ,05. 

 .9, 1חלקי חלקות:  9205גוש: 
, 55, 52, 8, 9, 1, 9, 1, 0חלקות במלואן:  9200גוש: 

02 ,04 ,01 ,09. 
, 51, 59, 51, 54, 50, 50חלקי חלקות:  9200גוש: 

59 ,58 ,05 ,00 ,00 ,01 ,09 ,08. 
, 8, 9, 1, 9, 1, 4, 0, 0, 5חלקות במלואן:  9200גוש: 

55 ,50 ,50 ,54 ,51 ,59 ,01. 
, 00, 02, 58, 59, 51, 52חלקי חלקות:  9200גוש: 

00 ,04 ,09. 
 .02, 08, 09, 01, 09, 01, 04חלקות במלואן:  9201גוש: 

, 55, 52, 8, 9, 1, 9, 1, 4לקות: חלקי ח 9201גוש: 
50 ,59 ,58 ,02 ,05 ,00 ,00 ,05 ,00 ,00 ,04 ,01 ,
09 ,01 ,09 ,08 ,42 ,12. 

 .41חלקות במלואן:  9209גוש: 
, 14, 10, 49, 49, 41, 44חלקי חלקות:  9209גוש: 

19 ,11 ,19 ,18 ,92 ,95 ,90 ,90 ,94 ,91 ,99 ,91 ,
99 ,98 ,12 ,15 ,10. 

 .85, 82חלקות במלואן:  9201גוש: 
 .88, 89, 80, 0, 5חלקי חלקות:  9201גוש: 
, 09, 01, 04, 00, 00, 08, 9חלקי חלקות:  9209גוש: 

45 ,40 ,98. 
 .15, 98, 91חלקי חלקות:  9509גוש: 
 .85, 48, 45, 08חלקות במלואן:  9508גוש: 
 .01, 5חלקי חלקות:  9508גוש: 
, 90, 90, 95, 00 ,00, 0חלקות במלואן:  9512גוש: 

94 ,91 ,99 ,90 ,91 ,99 ,91 ,99. 
, 01, 04, 05, 02, 08, 4, 5חלקי חלקות:  9512גוש: 

92 ,91 ,99 ,10 ,11 ,19 ,92 ,90 ,94 ,98 ,82 ,85 ,
80 ,84. 

, 04, 00, 05, 01, 00, 00חלקות במלואן:  9515גוש: 
49 ,15 ,10 ,10. 

, 51, 54, 50, 50, 55, 52, 8חלקי חלקות:  9515גוש: 
59 ,51 ,59 ,58 ,02 ,05 ,04 ,09 ,01 ,09 ,08 ,09 ,
01 ,08 ,42 ,45 ,40 ,40 ,44 ,41 ,49 ,41 ,12 ,11. 

 .01, 51, 59חלקי חלקות:  9510גוש: 
 .49, 41, 44, 40, 45, 42, 09חלקות במלואן:  9510גוש: 
 .19, 09, 01, 01, 04, 00, 04חלקי חלקות:  9510גוש: 
 .9, 1, 5חלקות במלואן:  9588גוש: 
, 09, 00, 02, 09, 02, 58, 0חלקי חלקות:  9588גוש: 

08 ,45. 
, 8, 9, 1, 9, 1, 4, 0, 0, 5חלקות במלואן:  9025גוש: 

52 ,55 ,50 ,50 ,54 ,51 ,59 ,51 ,59 ,58 ,02 ,05 ,
00 ,00 ,04 ,01 ,09 ,01 ,09 ,08 ,02 ,05 ,00 ,00 ,
04 ,01 ,09 ,01 ,09 ,08 ,42 ,45 ,40 ,40 ,44 ,41 ,
49 ,41 ,49 ,48 ,12 ,15 ,10 ,10 ,14 ,11 ,19 ,11 ,
19 ,18 ,92 ,95 ,90 ,90 ,94 ,91 ,99 ,91 ,99 ,98 ,
12 ,15 ,10 ,10 ,14 ,11 ,19 ,11 ,19 ,18 ,92 ,95 ,
90 ,90 ,94 ,91 ,99 ,91 ,99 ,82 ,85 ,80 ,80 ,84 ,
81 ,89 ,81 ,89 ,88 ,522 ,525 ,520 ,520. 

 .98חלקי חלקות:  9025גוש: 
 .1, 4, 0, 0, 5חלקות במלואן:  9581גוש: 
 .52, 8, 9, 1, 9, 1, 4, 0, 0, 5חלקות במלואן:  9589גוש: 
 .8, 9, 1, 9, 1, 4, 0, 0, 5חלקות במלואן:  9022גוש: 
 .5-528חלקות במלואן:  9020גוש: 

 

 :מטרת התכנית
במטרופולין .פיתוח והקמת פארק פתוח לכלל הציבור 5

 אשר יכיל פעילויות נופש פנאי, בילוי וחינוך.
.שיקום וטיפוח נופי וסביבתי של אזור הנחלים תוך 0

שמירת הרצף הנופי ושחזור מאפייני הטבע באזור. 
הסדרה משולבת נופית הנדסית למניעת הצפות של 
הנחלים "כופר", "איילון", "שפירים" ותעלת " אזור" 

ל הפגיעה בערכי טבע תוך צמצום ככל הניתן ש
 ונוף, וטיפוח ערכים אלו.

. פיתוח דרכי גישה אל הפארק מהאזורים העירוניים 0
הסובבים אותו ופיתוח מתחמי חניה, שבילים 

 להולכי רגל, ורוכבי אופניים בתוך תחומי הפארק.
. קביעת  המתחמים ויעודי הקרקע בהתאם  לתמ"מ/ 4

 והוראות הגמישות בה.  0/ 1
סביבה שמשלבת מתחמי פארק פעילים גם . יצירת 1

 בתקופת  ההקמה והפיתוח של הפארק.
 . הקלות לקווי בניין מדרכים ארציות.9

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות מפורטות להקמת פארק  מטרופוליני  .5

 ופיתוחו.
 קביעת הנחיות סביבתיות להקמת  הפארק ותפעולו.  .0
י, מתן אפשרות לביצוע קביעת הוראות לחפירה ומילו .0

עבודות לצורך הסדרת הניקוז ובכללן הקמה של 
תשתיות ומתקני ניקוז, עבודות עפר ליצירת נפח 
איגום לריסון שטפונות ועבודות דיפון למניעת סחף 

 קרקע.
קביעת הוראות בדבר הפקעת שטחים לצורך הקמת  .4

 הפארק.
קביעת הוראות בדבר נגישות לפארק, התנועה  .1

 בו. והחניה
 קביעת זכויות בנייה על פי ייעודי הקרקע. .9
 קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח  בשטח הפארק. .1
קביעת שימושים מותרים בשטחי הפארק, בחלוקה  .9

 לאזורים.
ה ולמתן היתרי בנייה בתחום יקביעת הוראות לבני .8

 התכנית.
 קביעת הוראות לעניין השימוש בשטחים חקלאיים. .52
 הוראות לשיקום הנחלים וסביבתם הטבעית.קביעת  .55

 

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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 91250יפו תל אביב 501מחוז תל אביב, דרך בגין 
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קבלת קהל בוועדה המחוזית  .20-1900199טלפון: 
העתק . 55:22-54:22בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 

מחוזית  ועדה מקומית  ההתנגדות יומצא למשרדי
תל אביב 501לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 

קבלת קהל בוועדה , 20-1900199טלפון:  91250יפו 
 .55:22-54:22ג', ה' בין השעות המחוזית בימים א', ב', 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: אביב- תל יפו
  2000404121הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 

 שטחים ציבוריים   4124שם התכנית: תא/
 בשכונת מונטיפיורי

לחוק  19+  11נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר הכנת תכנית 1965 –התכנון והבניה, התשכ"ה 

  2000484121והגבלת הוצאת היתרי בנייה מס' 
 

 תחום התכנית:
שכונת מונטיפיורי בין רחובות איסרליש בצפון, יצחק 
שדה בדרום, נתיב אילון במזרח ורחוב בגין ורחוב 

 המסגר במערב.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .000, 551, 80, 59, 50 ,50חלקות במלואן:  1521גוש: 
, 594, 515, 541, 508, 04חלקות במלואן:  1528 גוש:
018 ,094. 

 

 השינויים המוצעים:
לחוק  11הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיף  .5

 שעיקריה:
שינוי ייעוד המגרשים )על פי הרשימה לעיל( 
בשכונת מונטיפיורי, למגרשים לצורכי ציבור, 

 בהתאמה לפרוגרמה הנדרשת.
 19לפי סעיף  קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה .0

בחלקות המפורטות  לחוק בתחום התכנית המוצעת
 , כדלהלן: לעיל

נית לא יוצאו היתרי בנייה בשטח התכ א.
 לתוספות בנייה ולבנייה חדשה.

 .58אי הריסת המבנה ברח' גרשון ש"ץ  ב.
 במסגרת הכנת התוכנית ייבדק שימורו.

 תוקף התנאים לשנה אחת. .0
4.  

 גילה אורון
 לתכנון ולבניה הועדה המחוזיתיו"ר 

 אביב מחוז תל
 
 
 
 
 

  מחוז  דרום
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  חוף אשקלון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 0 /710 /20 /01מס':
 אזור ספורט, תעסוקה ומבני משק ניצנים  שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   8 /510 /20 /01מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 09/ 004/ 20/ 9 שינוי
 9/ 510/ 20/ 01 שינוי
 0/ 510/ 20/ 9 שינוי
 09/ 004/ 20/ 9 שינוי
 004/ 20/ 9 שינוי

 4/ 54תממ/  כפיפות
 01תמ''א/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצנים   .

איזור משקי בקיבוץ ניצנים מזרחית לאזור המגורים 
 , 4הותיק וצפונית לשכונת ההרחבה, ממזרח לכביש 

 מדרום לאשדוד.
 

 גבולות התכנית:
 בתשריט בקו כחול רצוף.כמסומן 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .0חלקי חלקות:  0199גוש: 
 .0  0חלקי חלקות:  0191גוש: 
 .0חלקי חלקות:  0199גוש: 

 X: 625000קואורדינטה 
 Y: 165750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת איזור מבני משק, הרחבת איזור תעסוקה, 

 הדרכים.  יצירת אזור ספורט ונופש והסדרת מערכת
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי, לספורט, למבני 

 משק ודרכים מוצעות. 
 ב. הרחבת איזור תעסוקה, למפעלים קיימים. 

ג. שינוי ייעוד קרקע ממבני ציבור, מבני משק, ספורט 
 ומגורים לדרכים מוצעות ולשצ"פ. 

 מ'.  11 ' למ 512 מ 4ד. שינוי בקו בניין בדרך מס' 
 ה. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. 

 ו. קביעת הוראות בנייה. 
 ז. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעה, 9800ובילקוט הפרסומים  58/50/0254

 .21/50/0254, בתאריך 5901עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 29-9090181טלפון:  94522
, 19522ומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון, אשקלון מק

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים 
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

10/ 20/ 710/ 04 
 תל שבע שם התכנית:מסחר ותעסוקה

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
 לתכנון ולבניה נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס':

10/ 20/ 510/ 04   
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 הבאות: המתייחסת לתכניות
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 510/ 20/ 1 שינוי
 51/ 510/ 20/ 1 שינוי
 501/ 20/ 1 שינוי
 091/ 20/ 1 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: תל שבע   

 לאורך כביש הראשי בתל שבע
 X: 186400קואורדינטה 
 Y: 573000קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 בקו כחול רצוף כמסומן בתשריט

 

 גושים וחלקות:
 שומה ישן

 .54,  50) נחל גז( חלקי חלקות:  02גוש: 
 

 לא מוסדר.
 .522218גושים בחלקיות: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מגרש המיועד למסחר 
ותעסוקה על כביש הכניסה הראשי בתל שבע ע''י 

 יעודי קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בנייה. ישינויים ב
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד הקרקע ממבני ציבור ושצ''פ למסחר 

 ותעסוקה.

ב. שינוי ייעוד הקרקע משטח לתכנון בעתיד לשטח 
 למסחר ותעסוקה. 

 ג. שינוי ייעוד מדרך למסחר ותעסוקה.
 קרקע. ד. הגדרת תכליות ושימושים המותרים בכל ייעוד 

 ה. הגדרת זכויות ומגבלות בנייה לכל ייעוד קרקע. 
 ו. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  02לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 טלפון:  94522באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 29-9090181

 טלפון: ה נגב מזרחי, יקומית לתכנון ולבנימ
29-9002899 

 

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

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

17/ 20/ 000/ 77 
 1 ו 7מתחם  חוות לולים שם התכנית: מושב עמיעוז

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –התשכ"ה והבניה, 

   55 /008 /20 /15מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 100/ 20/ 15 כפיפות
 54/ 4תממ/  כפיפות
 100/ 20/ 15 כפיפות
 54/ 4תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עמיעז   .

 מושב  עמיעוז , בכיוון צפון למושב
 בתחום מועצה אזורית אשכול

 X 143600קואורדינטה   522תא שטח 
 Y 575600קואורדינטה          5מתחם 

 X 143000קואורדינטה   520תא שטח 
 Y 574600קואורדינטה          1מתחם 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
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 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  8גוש: 

 מוסדר:
 .08חלקי חלקות:  522011גוש: 
 .51, 4חלקי חלקות:  522028גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת והקמת חוות לולים 

עמיעוז. ע"י  בקרקע חקלאית, בחלקות ג' של מושב
 קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה 5

 חקלאית עם זיקת הנאה למעבר כלי רכב. 
יות ומגבלות בנייה בקרקע . קביעת שימושים, הנח0

 חקלאית.
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9900ובילקוט הפרסומים  58/29/0254

 .00/29/0254, בתאריך 9018
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4 יה מחוז הדרום, התקוהילתכנון ולבנ

. וכן במשרדי: ועדה 29-9090181טלפון:  94522
 ה נגב מערבי, טלפון: ימקומית לתכנון ולבני

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 29-9904122
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

2700412010  
 72שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה בחורה  שכ' 

 00מגרש 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה
 54 תשריט  05 גרסת: הוראות  2599412910מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 0/ 042/ 20/ 1 שינוי
 042/ 20/ 1 שינוי

 9/ 511/ 20/ 1 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ. 90יישוב: חורה 

 ביישוב חורה 52של שכ  54הבית נמצא ברחוב מס 
 

 גושים וחלקות:
 .91חלקות במלואן: , מוסדר, 522111גוש: 
 .18חלקי חלקות: , מוסדר, 522111גוש: 
 .90חלקי חלקות: , לא מוסדר, 522250גוש: 

 

 X: 195175קואורדינטה 
 Y: 579000קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 0/042/20/1בהתאם לתכנית  90

 

 התכנית:מטרת 
 הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין5
 90במגרש מס'  9הגדלת מס' יח"ד למגורים ל 0

 חורה 52שכונה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי הבנייה המרביים במגרש לאזור  5

 191מ"ר מתוכם  5201( ל90מגורים )מגרש מס' 
 המהווים שטחים עיקריים.מ"ר 

 יח"ד. 9יח"ד ל  0במגרש מ יח"ד  9קביעת  0
קביעת התכליות והשימושים המותרים וקביעת  0

 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי  
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה 4
 קביעת קווי הבניין. 1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1225ובילקוט הפרסומים  01/20/0251

 .29/20/0251, בתאריך 0890עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 29-9090181טלפון:  94522
 טלפון: קומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי, מ

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 29-9002899
 הל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לק

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 בני שמעון מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

07 /20 /021 /0 
 מרכז אזורי בני שמעון שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה בני שמעון מופקדת תכנית מפורטת מס': 

05 /20 /021 /0   
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

נית שמכוחה ניתן להוציא תכ התרי בניה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 01מש''ד/  שינוי
 021/ 20/ 1 שינוי
 5/ 021/ 20/ 1 שינוי
 08/ 021/ 20/ 1 שינוי
 40/ 021/ 20/ 1 שינוי
 021/ 20/ 1 שינוי

 00תמא/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 התכנית: א.ת. בני שמעון צומת קמה.מקום 

 X: 177000קואורדינטה 
 Y: 594300קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:  
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .14, 10, 12חלקי חלקות:  522012/5גוש: 
 .5חלקי חלקות:  522000/0גוש: 
 .4, 5חלקי חלקות:  522001/0גוש: 
 .5 חלקי חלקות: 522000/0גוש: 
 .4  0חלקי חלקות:  522000/1גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
 תכנון כולל במרכז האזורי בני שמעון בצומת קמה. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד הקרקע מאזור תעשיה, אזור למבני ציבור, 
קרקע חקלאית, שצ"פ ודרכים, לאזור תעשיה עם 

ות הנחיות מיוחדות, יער, גן אירועים ומבנים ומוסד
ציבור, כולל קביעת זכויות בניה, הסדרת דרכים, 

 הפקעת שטחים לצרכי ציבור וחלוקת מגרשים. 
ב. פירוט התכליות והשימושים בכל יעוד קרקע וקביעת 

 זכויות ומגבלות בניה. 
 ג. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה ולפיתוח השטח. 

ד. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות 
  הסביבה.

 ה. קביעת שלביות לביצוע התכנית והתשתיות.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 02תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 ן: טלפו, 94522באר שבע  4וז הדרום, התקוה מח

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 29-9090181
מקומית לתכנון ולבניה בני שמעון, בית קמה  בית קמה 

 29-9011802טלפון:  91022
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: חבל אילות
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

70 /20 /704 
 שם התכנית: בריכות הספקת מים צוקי עבדה

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   584/ 20/ 50מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בניה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 54/ 4תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בריכות הספקת מים צוקי עבדה.

 .50ממערב לדרך מס' 
 בשולי בית הספר להנדסה צבאית )בהל"צ(.

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 08529גוש: 

 X: 192900קואורדינטה 
 Y: 436000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת מסגרת תכנונית לפיתוח מתקן הנדסי לאספקת 
מים אשר ישרת את אוכלוסיית ישובי בקעת שיזפון 

 ומחנות צה"ל. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יעוד קרקע למתקנים הנדסיים ושטחים פתוחים.  
  קביעת שטחים לבינוי ופיתוח. 
 קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות בניה.  
 הגדרת זכויות בניה.  
 קביעת תנאים למתן היתר בניה.  
 הגדרת זיקת הנאה למעבר בכלי רכב. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1225ובילקוט הפרסומים  09/20/0251

 .29/20/0251, בתאריך 0890עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 29-9090181טלפון:  94522
 טלפון:  ,מקומית לתכנון ולבניה חבל אילות, אילות

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 29-9011958
 אתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וב

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

 שי באב"ד
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז דרום 
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 14913-04-15

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

ע"ר עיניים,  מאיר  וחסד  ת"ת  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-038788-4

עו"ד שמואל דבלינגר,  ב"כ  ע"י  המבקשת: חדוה תשובה, 
מרח' רמב"ם 2, ת"ד 439, בני ברק 51103.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.4.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.11.2015, בשעה 9.15.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 17.00 

ביום 12.10.2015.

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

שמואל דבלינגר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 7256-07-15

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

ח"פ  בע"מ,  חשמל  אחזקות  נור-אל  חברת  פירוק  ובעניין 
51-242083-7, שמענה האחרון היה אצל אליעזר בן עמי, רח' 

חברון 6/7, הרצליה 4639106,

רח'  אגבאריה,  חסן  עו"ד  ב"כ  ע"י  נסאר,  איאד  והמבקש: 
אלרשיד 7, ת"ד 24261, ירושלים 91242, טל' 02-6275225, פקס' 

.02-6275226

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.1.2016, 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 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום 

.1.12.2015

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

חסן אגבאריה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 34618-07-15

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

ליצור  מפעל  ירושלים  מדפי  א.ס.  חברת  פירוק  ובעניין 
רהיטי מתכת בע"מ, ח"פ 51-274636-3,

והמבקש: רו"ח רענן קופ )נאמן החברה(, מרח' קרית המדע 
11, ירושלים, טל' 02-5485000, פקס' 02-5485001.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.11.2015, 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 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 

.1.11.2015

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

ד"ר רענן קופ, רו"ח )משפטן(  
נאמן החברה  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 19654-06-15

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

ע"ר  לדוברמן,  הישראלי  המועדון  עמותת  פירוק  ובעניין 
,58-011206-8

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.12.2015, 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  
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בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 25213-06-15

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

הנדסת  לקידום  הישראלי  האגוד  עמותת  פירוק  ובעניין 
מחצבים, ע"ר 58-003251-4,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2.12.2015, 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 משפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36621-06-15

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

ובעניין פירוק עמותת המצודה הקטנה, ע"ר 58-001295-3,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.12.2015, 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 משפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36661-06-15

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

ושרה  יצחק  שם  על  צדקה  קרן  העמותה  פירוק  ובעניין 
מאיר ז"ל מסיודם של אהרן וצפורה מאיר, ע"ר 58-005670-3,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.12.2015, 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 משפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36692-06-15

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

ובעניין פירוק העמותה רגב - ארגון הקשישים והגמלאים 
בישראל, ע"ר 58-001632-7,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.12.2015, 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  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 37332-09-15

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

ובעניין פירוק חברת משקאות פלוס בע"מ, ח"פ 51-427778-9,

והמבקש: שי כהן, ע"י ב"כ עו"ד שלי נחום, מרח' יגאל אלון 
96, בית אמפא TLV, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.1.2016, 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 מיום 6.1.2016, בשעה 

.13.00

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
כל נושה או משתתף של החברה שברצונו להתנגד לצו הפירוק, 

רשאי להגיש את התנגדותו עד 14 ימים לפני מועד הדיון.

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

שלי נחום, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי מרכז

פר"ק 24089-07-15

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

ע"ר קדימה,  לנוער  שמעון  בית  עמותת  פירוק   ובעניין 
,58-005195-1

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.11.2015, 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 משפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 47401-06-15

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

ובעניין פירוק עמותת התאחדות עולי יון, ע"ר 58-003244-9,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.12.2015, 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 משפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 47458-06-15

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

היהודיים  הסטודנטים  התאחדות  עמותת  פירוק  ובעניין 
באתיופיה, ע"ר 58-003797-6,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.12.2015, 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  
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בבית משפט המחוזי מרכז

פר"ק 37782-07-15

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

 ובעניין פירוק העמותה אגודת נאמני בית"ר כפר סבא, ע"ר
,58-019920-6

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.11.2015, 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 משפט המחוזי מרכז

פר"ק 37797-07-15

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

ובעניין פירוק העמותה לפיתוח ג'לג'וליה, ע"ר 58-013979-8,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.11.2015, 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 משפט המחוזי מרכז

פר"ק 24130-07-15

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

למען  התנדבותית  אגודה   - גיל  עמותת  פירוק  ובעניין 
ילדים פגועי מוח ונכים בשכלם, ע"ר 58-003796-8,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.11.2015, 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 משפט המחוזי מרכז

פר"ק 37768-07-15

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

ובעניין פירוק העמותה גבהים עמותת ריצה, ע"ר 58-026661-7,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.11.2015, 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  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אור דניאל יבוא ושיווק כלי עבודה בע"מ
)ח"פ 51-415130-7(

)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 10.12.2015, בשעה 12.00, במשרד עורכי הדין 
שלו, סטוקהולם-כהן ושות', רח' מונטיפיורי 27, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

שלמה פסטינגר      נתן הרשקוביץ

                                       מ פ ר ק י ם

או.אל.בר בע"מ
)ח"פ 51-307443-5(

)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 15.12.2015, בשעה 10.00, במשרדי בא כוח החברה, 
גן, לשם הגשת דוח  12, רמת  בגין  רח' מנחם  סוויל,  עו"ד מור 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ברוך לביא, מפרק

וואן המופע בע"מ
)ח"פ 51-381779-1(

)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 15.12.2015, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, מגדל 
אמות השקעות, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

מוטי קהירי, עו"ד, מפרק

בבית משפט המחוזי נצרת

פר"ק 36103-07-15

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

ובעניין פירוק העמותה הקרן למוסדות תורה, חינוך וחסד 
בארץ הקודש, ע"ר 58-053805-6,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את העמותה  לפרק  נצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.12.2015, בשעה 13.00.

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 בנצרת

פש"ר 7198-06-15

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

ובעניין פירוק חברת ענבר העמק בע"מ, ח"פ 51-429535-1,

והמבקשת: א. לבן נכסים בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד עיאד נדאף, 
מרח' שפרינצק 1, עפולה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.11.2015, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 10.11.2015.

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

עיאד נדאף, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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קבנדיש השקעות בע"מ
)ח"פ 51-329756-4(

)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 24.12.2015, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  ירושלים, לשם הגשת  19א,  היסוד  קרן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה רחלין, עו"ד, מפרק

אייץ' 4 אנרג'י סולושן בע"מ
)ח"פ 51-434277-3(

)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 23.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הצורף 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגב חוסטיק, מפרק

מנורן - עץ בע"מ
)ח"פ 51-410902-4(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
חרוב 1, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד אבידוב, מפרק

הפי מרפאות שיניים לבריאות הפה בע"מ
)ח"פ 51-383551-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  זו, במשרדי המפרקת,  ימים מיום פרסום הודעה  תתכנס 30 
עין הקורא 10, ראשון לציון 7528910, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רות וקסמן )שאלתיאל(, מפרקת

מ.פ שיווק ספורט בע"מ
)ח"פ 51-474519-9(

)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 
קבוצת  אצל המפרקת,   ,11.00 16.12.2015, בשעה  ביום  תתכנס 
יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איילת רייך-מיכאלי, עו"ד, מפרקת

ליאון אורליצקי ושות' - רואי חשבון )ירושלים( 2007
)ח"פ 51-397860-1(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,21.12.2015 ביום  תתכנס 
הרטום 7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק שטלברג, מפרק

אייל ימין בע"מ
)ח"פ 51-478562-5(

)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 21.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' אבא 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,16 סילבר  הלל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טלי מנשה, עו"ד, מפרקת

אייטמס קולקשין בע"מ
)ח"פ 51-350565-1(

)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 23.12.2015, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' שוהם 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק
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ציינה ספיד )2000( בע"מ 
בפירוק מרצון

)ח"פ 513010710(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   26/10/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שמעון  אלפסי, מרח' העבודה 11, ראש העין, טל' 03-9193678, 

054-2205940, למפרק  החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/02/2016  
בשעה 16:00  במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

שמעון אלפסי, עו"ד, מפרק 

נעים בגולן בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514437375(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה    27/10/2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמריהו סנדק, 
,03-7446606 טל'   ,6209809 תל–אביב-יפו   ,111 ארלוזורוב   מרח' 

054-2883452, 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.

שמריהו סנדק, עו"ד, מפרק 

מו ומו בנמל בע"מ
)ח"פ 51-449137-2(

)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 1.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הדגניות 
22, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 

הפי מרפאות שיניים לבריאות הפה ת"א בע"מ
)ח"פ 51-393891-0(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרקת, רח' 
עין קורא 10, ראשון לציון 7528910, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

רותי וקסמן )שאלתיאל(, מפרקת

אשרת רווחה תעסוקתית בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 512104746(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31/12/2015, בשעה 14:00, במשרדי עו"ד לירז ראש, 
ברח' שמשון  5, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז ראש, עו"ד, מפרקת

טנו עוף מהדרין בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513780577(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   26/10/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שמעון  אלפסי, מרח' העבודה 11, ראש העין, טל' 03-9193678, 

054-2205940, למפרק  החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/02/2016  
בשעה 16:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

שמעון אלפסי, עו"ד, מפרק
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גמדא סחר בע"מ
)ח"פ 51-048283-9(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,14.12.2015 ביום  תתכנס 
העמל 2, ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארן פלשקס, עו"ד, מפרק

ל.י.ע. נכסים בע"מ
)ח"פ 51-264832-0(

)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 15.12.2015, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' תובל 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  13, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי גנון, עו"ד, מפרק

ב.ה. הנדסה ושרותים )הרצליה( בע"מ
)ח"פ 51-121453-8(

)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 15.12.2015, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' תובל 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  13, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי גנון, עו"ד, מפרק

אר ידאס בע"מ
)ח"פ 51-473811-1(

)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 15.12.2015, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' שד' 
הרצל 1, משרד 511א, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוסטיסלב אדלשטיין, עו"ד, מפרק

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

תמיר לוי, מפרק

פרוייקט רחובות - שיווק ומכירות בע"מ
)ח"פ 51-348611-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
חן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

גינדי, מרח' דוכיפת 27א, רעננה, 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.

 ,1.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
גן,  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  רח'  גינדי,  ואיתי  חן  10.00, אצל  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
חן גינדי, מפרקת

אמיליה מרום בע"מ
)ח"פ 51-433452-3(

)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 1.12.2015, בשעה 9.00, במשרדי עו"ד גלעד ברון, 
רח' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 5, קומה 35, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יהודה חדד, מפרק

גי.בי. ליטנינג בע"מ
)ח"פ 51-089377-9(

)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 7.12.2015, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
מעיין חרוד 7, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין ברק, מפרק
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יששכר - זבולון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-169581-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.12.2015, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין דנהירש 
סופי של  דוח  88, תל אביב, לשם הגשת  יגאל אלון  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

אלקטרו נתך בע"מ
)ח"פ 51-282797-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.12.2015, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' העלייה 
השנייה 10, קומה ראשונה, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק לוין, עו"ד, מפרק

קרל קיזלר ובניו בע"מ
)ח"פ 51-021871-2(

)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 27.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' הלל 
23, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאלה גאולייב-סון, עו"ד, מפרקת

שיזפים פיתוח ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-263835-4(

)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 27.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, ד"נ מרום 
הגליל, קיבוץ יפתח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר שיזף, מפרק

חלקה 511 בגוש 6043 בע"מ
)ח"פ 51-034438-5(

)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 16.12.2015, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' בית 
עובד 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני סלנט, עו"ד, מפרק

פוליט )1999( בע"מ
)ח"פ 51-272168-9(

)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 16.12.2015, בשעה 10.00, אצל עו"ד אלון תמר, רח' 
כינרת 5, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מלכה ספיר, מפרקת

סלע הגולן לבנייה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-494115-2(

)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 19.12.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, מג'דל 
שמס, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אבולח'יר אבו ג'מל, עו"ד, מפרק

3 ד ג'י.איי.אס. טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-421331-3(

)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 20.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מדינת 
היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אהרן כהן, מפרק
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נורדנברג את מולגה בשמש בע"מ
)ח"פ 51-387208-5(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 9.00, 
אצל עו"ד זאב מאי, רח' הוברמן 24, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ירון רגב, מפרק

בון אפטיט בע"מ
)ח"פ 51-282019-2(

)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 5.1.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
צמרות 2, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב שלו, עו"ד, מפרק

אנרג'י יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-321182-1(

)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 4.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר, מרח' 

שוהם 5, 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.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק

הילה מיחזור מתכות בע"מ
)ח"פ 51-347909-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.6.2011, התקבלה החלטה 

פורטוס בע"מ
)ח"פ 51-327369-8(

)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 
המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,29.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרך מנחם בגין 52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז סרי, עו"ד, מפרק

קום. מרקט בע"מ
)ח"פ 51-308528-2(

)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 
10.00, במשרדי המפרק,  31.12.2015, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה פיתוח, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אריאל פרנק, עו"ד, מפרק

מגוואט שנאים בע"מ
)ח"פ 51-406220-7(

)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 1.1.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' הגדוד 
סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,14 העברי 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים אסתרוגו, מפרק

סקאל שטרן שעונים בע"מ
)ח"פ 51-388226-6(

)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 1.2.2016, בשעה 9.00, במשרדי עו"ד ערן גוטפריד, 
רח' אבן גבירול 68, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סולי סקאל, מפרק
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר, מרח' 
שוהם 5, 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.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק

מרקוביץ שגיא מתכות בע"מ
)ח"פ 51-375932-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.6.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר, מרח' 

שוהם 5, 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.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק

אל.אי.אי.או - אבולשן בע"מ
)ח"פ 51-411862-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.8.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירן וייגמן, מרח' דרור 64, 

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.

לירן וייגמן, מפרק

שלו פלס חלפון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-476826-6(

)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 6.10.2015, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר, מרח' 
שוהם 5, 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.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק

מנהר מתכות בע"מ
)ח"פ 51-286901-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.6.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר, מרח' 

שוהם 5, 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.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק

מרמטאלס בע"מ
)ח"פ 51-257071-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.6.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר, מרח' 

שוהם 5, 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.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק

מרקוביץ סחר במתכות אל–ברזליות בע"מ
)ח"פ 51-227615-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.6.2011, התקבלה החלטה 



781 ילקוט הפרסומים 7135, ט"ו בחשוון התשע"ו, 28.10.2015 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל דותן, מרח' 
רוטשילד 68, כפר סבא 44201, טל' 09-7680458, 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.

מיכאל דותן, עו"ד, מפרק

כליף נעמי - חברה בע"מ
)ח"פ 51-114621-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל גנן, רישיון מס' 

17179, מרח' נבטים 4, ת"ד 7281, פתח תקווה, 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.

יובל גנן, עו"ד, מפרק

על גלגלים חברה להובלות בע"מ
)ח"פ 51-163187-1(

)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 24.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר תירוש, מרח' מרדכי 

בן דרור 14, פתח תקווה, טל' 054-6647678, 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.

אמיר תירוש, מפרק

חלל מדיה בע"מ
)ח"פ 51-344380-4(

)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 1.10.2015, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל פלס-חלפון, מרח' 
קרן היסוד 29, רמת השרון, טל' 054-6620424, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל פלס-חלפון, מפרק

סלינט בע"מ
)ח"פ 51-313277-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי קפלן, מרח' האניה 44, 

ראשון לציון, טל' 052-8339977, 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.

יוסי קפלן, מפרק

 אדונסד דראג דבלופמנט סרויסז 
א.ד.ד.ס ישראל בע"מ

)ח"פ 51-399200-8(

)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 16.6.2015, התקבלה החלטה 
רבינוביץ',  אשר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  ושות',  ש.פרידמן  דין  עורכי  ממשרד 

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.

אשר רבינוביץ', עו"ד, מפרק

בני את נתן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-255447-8(

)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 
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מקיבוץ  נחמיאס,  איתי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
גליל ים 46905, 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.

איתי נחמיאס, מפרק

סטיל בר בע"מ
)ח"פ 51-373618-1(

)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 6.10.2015, התקבלה החלטה 
מקיבוץ  נחמיאס,  איתי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גליל ים 46905, 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.

איתי נחמיאס, מפרק

יוסי ביגוד סנטר בע"מ
)ח"פ 51-364437-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.10.2015, התקבלה החלטה 
מקיבוץ  נחמיאס,  איתי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גליל ים 46905, 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.

איתי נחמיאס, מפרק

קלינברגר שווק ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-114961-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרב ניב גבע, אצל 
אפרתי גלילי ושות', רח' ויסוצקי 6, תל אביב, למפרקת החברה.

סתיו  מרח'  בנימין,  ולרי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
5/4, הוד השרון 4529553, 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.

ולרי בנימין, מפרק

ד"ר ש. אגר - תעשיות שמן זית ומוצריו בע"מ
)ח"פ 51-283022-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק קנה, אצל משרד רואי 
חשבון פאהן קנה ושות', דרך מנחם בגין 23, תל אביב, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברק קנה, מפרק

מזור ומרפא ערד
)ח"פ 51-050251-1(

)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 6.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  קינן,  ישראל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שמעון 37/24, ת"ד 175, ערד, 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.

ישראל קינן, עו"ד, מפרק

למדן קפה בע"מ
)ח"פ 51-363746-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.10.2015, התקבלה החלטה 
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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.

אריה אצלן חביב, מפרק

מגדל בננות ג.מ. בע"מ
)ח"פ 51-133219-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2015, התקבלה החלטה 
קורבולי,  דניאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מקיבוץ יגור 3006500, טל' 04-9849201, 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.

דניאל קורבולי, עו"ד, מפרק

פרמה דוד רוטשילד בע"מ
)ח"פ 51-276147-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  דוד,  מרי  נורה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנחשול 75, ראשון לציון, טל' 052-8044468, 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.

נורה מרי דוד, מפרקת

פילטים בע"מ
)ח"פ 51-411870-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף חורב, מרח' 
הפרח 24, ראשון לציון ואת גיא לוין, מרח' טיומקין 9, תל אביב, 

למפרקי 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.

מרב ניב גבע, עו"ד, מפרקת

פריגו ביף בע"מ
)ח"פ 51-273699-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לילך שם–טוב, מרח' 
עמק זבולון 23א, כפר סבא 4462325, טל' 09-9667788, 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.

לילך שם–טוב, עו"ד, מפרקת

שחר המילניום אחזקות )2006( בע"מ
)ח"פ 51-386495-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  חביב,  אצלן  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מנחם בגין 11, מגדל רוגובין, קומה 30, 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.

אריה אצלן חביב, מפרק

שחר המילניום טכנולוגיות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-292444-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  חביב,  אצלן  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מנחם בגין 11, מגדל רוגובין, קומה 30, רמת גן, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל יונגר, עו"ד, מפרק

אי.אל.טי. טכנולוגיות אלקטרוכימיות בע"מ
)ח"פ 51-367370-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה מיטב, מרח' המרפא 

3, ירושלים 9777403, 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.

אריה מיטב, מפרק

קריסליס י.י.ס בע"מ
)ח"פ 51-446691-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוחמד יונס, 

מרח' צלאח אלדין 22, ירושלים, 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.

מוחמד יונס, עו"ד, מפרק

בני יצחק רובין בע"מ
)ח"פ 51-057676-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  רובין,  לירן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הבונים 2, רמת גן, למפרק החברה.

לירן רובין, עו"ד, מפרק

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

אסף חורב          גיא לוין

ם י ק ר פ מ      

השקעות ודשנים אורגניים א.נ. בע"מ
)ח"פ 51-113603-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.10.2015, התקבלה 
יערן,  לאורה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מקיבוץ ניצנים, 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.

לאורה יערן, מפרקת

חברה לרכישת נכסי יתרן בע"מ
)ח"פ 51-499361-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף דנציגר, מרח' 

יונה קרמניצקי 1, תל אביב 6789901, 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.

אסף דנציגר, מפרק

מעונות בגוש 6942 בע"מ
)ח"פ 51-031497-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל יונגר, 

מרח' רוטשילד 46, תל אביב, למפרק החברה.




