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מבחנים למתן תמיכות של המשרד לשירותי דת למוסדות ציבור המקיימים אירועים באתרים מקראיים בעלי 
ערך דתי והיסטורי לעם היהודי

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  התשמ"ה-11985,  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  סעיף  להוראות  בהתאם 
מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות של המשרד לשירותי דת )להלן - המשרד( למוסדות ציבור המקיימים אירועים 

באתרים מקראיים בעלי ערך דתי והיסטורי לעם היהודי, כמפורט להלן: 

תקנה תקציבית: 22010201

פרק א': כללי

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות  )א( 
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, לפי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים. )ב( 

יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה  תשקול  לתמיכה,  ובקשה  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.

כל שיקוליה של הוועדה יהיה ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש, לפי נסיבות העניין;  )ד( 
הוועדה תנמק את החלטותיה.

הגדרות  .2

"אירוע" - פעילות תרבות, דת או מסורת המיועדת לקהל הרחב בלא תשלום, או בתשלום סמלי לכיסוי הוצאות, 
הנמשכת שעתיים לפחות, ומשתתפים בה 1,000 בני אדם לפחות. אם הוטלה הגבלה ביטחונית על מספר 
המשתתפים באירוע לפי קביעת גורם מוסמך )צה"ל או משטרת ישראל(, לצורך הגדרה זו תובא בחשבון 
דרישת  בשל  שבהם  חריגים  במקרים  יום;  אותו  במהלך  לאירוע  שהגיעו  הכוללת  המשתתפים  כמות 
המשטרה או צה"ל יש להגביל באופן חריג את כמות המשתתפים למספר הנמוך מ–1,000 משתתפים במהלך 
אותו יום, תוכר גם פעילות זו, ובלבד שהוצגה דרישה כאמור בכתב, והתקבל מראש ובכתב אישור מיחידת 

תמיכות ועזבונות במשרד לשירותי דת )להלן - היחידה המקצועית(. 

מטרת התמיכה   .3

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא לעודד את הציבור הרחב להגיע לאתרים מקראיים בעלי ערך דתי והיסטורי   
לעם היהודי, באמצעות קיום אירועים במקומות אלה. 

הפעילות הנתמכת   .4

פעילות הנדרשת לצורך קיום אירועים באתרים אלה, ומצויה בזיקה ישירה אל האירוע, לרבות פרסום ושיווק האירוע,   
האירוע  במות, הכשרת שטח  האירוע, הקמת  למנחה של  או  למרצה  באתר, תשלום  הופעות  בעד  לאמנים  תשלום 
להנגשה לבעלי מוגבלויות בכפוף לאישור היחידה המקצועית מראש ובכתב, תשלום בעד אבטחה, ציוד כללי לאירוע, 
ובכלל זה כיסאות, שירותים יבילים, הסעות, סדרנים וכיוצא באלה; במסגרת הכרה בהוצאות לעניין מבחני תמיכה 
אלה, יובאו בחשבון הוצאות ששולמו לאמן או יוצר בעד השתתפותו באירוע, מכל סוג ובכל אופן שהוא, עד לסכום 

של 30,000 שקלים חדשים בלבד. 

פרק ב': תנאי סף לתמיכה

תנאי סף  .5

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק תאגיד שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן - המוסד(, שמתקיימים   
בו כל תנאי הסף האלה: 

המוסד פועל שלא למטרות רווח;  )1(

אחת ממטרותיו העיקריות הרשומות בתקנון או במסמכי היסוד שלו היא פעילות בתחום קידום אתרים בעלי   )2(
חשיבות לעם היהודי וחיזוק הקשר והזיקה של הציבור אליהם;

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

 2  י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, 

    עמ'761; התשס"ג, עמ'  1358; התשס"ד, עמ'  107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140; התשע"ג, עמ' 3172, 
   ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה, עמ' 658 ועמ' 8220; התשע"ו, עמ' 10192.
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הנמוך  לפחות,  חדשים  שקלים   100,000 של  בסך  בפועל  הוצאות  או  המוסד,  של  פעילותו  מהיקף  לפחות   20%  )3(
מביניהם, מוקדשים לפעילות הנוגעת לאתרים אלה, לפי הדוח המבוקר האחרון שבידי המוסד; 

המוסד רכש ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע הפעילות הנתמכת כהגדרתה בסעיף 4;   )4(

הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה מתקיימת בשנת התמיכה, ואינה ממומנת על ידי משרד ממשלתי אחר;   )5(

בשנה שקדמה להגשת בקשת התמיכה לפי מבחנים אלה, פעל מוסד הציבור בהיקף שאינו נופל ממחצית היקף   )6(
הפעילות שבעדה מתבקשת תמיכה בשנה התקציבית הנוכחית; 

האתר שבו מקיים המוסד את האירוע הוא אתר הנמנה עם אתרים מקראיים בעלי ערך דתי והיסטורי לעם היהודי;   )7(
ולקביעה כי מדובר באתר מקראי תימוכין במחקר הארכיאולוגי, הגאוגרפי או ההיסטורי;

המוסד מקיים אירועים באותו אתר פעמיים לפחות בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;  )8(

האירוע במהותו לא נעשה בתור זיכרון לאדם ספציפי )"הילולה"( והדגש באירוע הוא על האתר שבו מתבצעת הפעילות;   )9(

במהלך הפעילות הנתמכת יוקדשו 20 דקות לפחות לקיום תכנים הקשורים לאתר שבו נערכת הפעילות, בנושא   )10(
הנוגע לערך הדתי היסטורי-מקראי לעם היהודי שבו, כגון: סיור במקום, הרצאה על אודות המקום וכיוצא באלה;

במקום שבו מתקיים האירוע קיימת נגישות לאנשים עם מוגבלויות; במקרה שבו מורשה נגישות אישר כי לא ניתן   )11(
להנגיש את האתר מטעמים טכניים, משפטיים או ביטחוניים, תיחשב עמידה בתנאי זה אם האירוע מתקיים בתוך 

מתחם האתר במקום נגיש לאנשים עם מוגבלות; 

האירוע פתוח ומיועד לכלל הציבור;  )12(

האירוע פתוח לנשים וגברים כאחד, ואם אינו פתוח לגברים ונשים כאחד - עומד בהוראות חוק איסור הפליה   )13(
במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-32000.

פרק ג': אמות מידה לתמיכה ואופן חישוב חלוקתה

ניקוד סוג הפעילות   .6

בקשותיהם של המוסדות שעמדו בתנאי הסף ייבחנו וינוקדו לפי המדדים המפורטים להלן; חלקו היחסי של מוסד   
הציבור בכספי התמיכה יהיה כחלקו היחסי בניקוד שניתן לכלל המוסדות.

בשלב הראשון יקבל כל גוף נתמך ניקוד על כל אחד מהאירועים שקיים באתר, במצטבר, לפי כמות המשתתפים   )1(
בכל אירוע כפי שהוכח להנחת דעת המשרד:

ניקודמספר משתתפים באירוע

2,000-1,0012

3,000-2,0013

3,0005 ומעלה

10,0007 ומעלה

בשלב השני, נוסף על הניקוד שניתן בסעיף קטן )1( תינתן עוד נקודה למוסד ציבור שקיים ארבעה אירועים או יותר   )2(
באותו אתר; 

בשלב השלישי הניקוד יוכפל במקדם של 1.2 בעד אירוע שהתקיים באזור בעל רגישות ביטחונית, כמפורט להלן:  )3(

אתר הנמצא באזור סמוך גבול, ובכלל זה אתרים הנמצאים במרחק של עד 9 ק"מ מגבול לבנון ועד 7 ק"מ  )א( 
מגבול אחר או מהגדר המקיפה את חבל עזה;

אתר הנמצא ביהודה או בשומרון. )ב( 

פרק ד': נהלים

הגשת בקשות ודיווח   .7

המוסד יגיש את בקשות התמיכה כמפורט להלן:  

בקשת התמיכה תוגש בטופס שיפרסם לצורך כך המשרד; הבקשה תתייחס אך ורק לאירועים שבכוונת המוסד    )1(
לבצע בשנת התמיכה שלגביה הוגשה הבקשה;

     ___________
3  ס"ח התשס"א, עמ' 58; התשע"ז, עמ' 984.  
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במסגרת הנספחים לבקשה יוגשו המסמכים האלה:    )2(

תכנית עבודה שנתית, חתומה בידי מורשי החתימה של המוסד לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה; ואולם  )א(  
במסגרת בקשת התמיכה מוסד יוכל להגיש בקשה בעד שבעה אירועים לכל היותר שבכוונתו לערוך בשנת 

התמיכה; לא תינתן תמיכה בעד יותר משבעה אירועים שעורך המוסד בשנת התמיכה; 

זו יידרש  אומדן משוער לעלות האירועים, וכן פירוט כלל המקורות הכספיים למימוש התכנית; במסגרת  )ב( 
המוסד לצרף אסמכתאות ביחס לעלות הפרויקט; כמו כן יצרף המוסד מסמכים שבאמצעותם יוכיח המוסד, 

להנחת דעת הוועדה, כי בידו המקורות הכספיים הנדרשים להשלמת הפרויקט;

למען הסר ספק יובהר כי המשרד רשאי להכיר רק בחלק מהתקציב שהוצג בתכנית העבודה;  

ביניים על אודות הפעילות שביצע בהתאמה  יגיש המוסד, לפי דרישת המשרד, דוחות  במהלך שנת התמיכה    )3(
לתכנית העבודה השנתית, בצירוף כל מידע אחר הנוגע לתמיכה;

הפעילות שבעדה ניתנת תמיכה לפי מבחני תמיכה אלה תבוצע אך ורק על ידי המוסד מקבל התמיכה; אין באמור    )4(
כדי למנוע מהמוסד להסתייע בנותני שירות או בספקים חיצוניים שיעסיק לצורך ביצוע הפעילות. 

תשלומים  .8

ביצוע  דוחות  לפי  יועבר  כדין,  הוועדה  בידי  לו  שאושרה  המוסד  של  פעילותו  בעד  המשרד  תמיכת  תשלום  )א( 
שהמוסד יגיש לתקופת התשלום לפי הנדרש, וכנגד הוכחת הוצאות בפועל בעד הפעילות הנתמכת לפי מבחנים 

אלה; יודגש כי התשלום יועבר אך ורק לאחר ביצוע הפעילות.

בכל מקרה, ובלא לגרוע מהאמור במבחנים אלה, לא יעלה שיעור התמיכה לפעילות על 80% מכלל עלות הפעילות  )ב( 
הנתמכת לפי מבחנים אלה. 

למען הסר ספק, מקום שבו נמצא כי הפעילות המדווחת על ידי המוסד אינה מתקיימת במלואה ובתנאים ובאופן  )ג( 
המפורט במבחנים אלה יחולו הוראות הנוהל. 

יאושרו לתשלום רק פעולות המופיעות בתכנית העבודה שצורפה לבקשת התמיכה. אם במהלך ביצוע הפעולות  )ד( 
במשרד  המקצועית  היחידה  אישור  את  לקבל  עליו  עליה,  להוסיף  או  העבודה  מתכנית  לשנות  המוסד  יבקש 

לשירותי דת לשינוי המבוקש, מראש ובכתב; בכל מקרה לא ייווסף כל סכום מעבר לסכום שאושר. 

התברר למשרד כי הגוף לא קיים את תכנית העבודה שאושרה במלואה, או כי עלויות הפעילות בפועל פחתו  )ה( 
מהעלויות שנכללו בתכנית העבודה שלפיהן אושרה התמיכה, תופחת התמיכה הסופית בהתאם, לרבות בדרך 

של השבת כספים או קיזוז, לפי החלטת ועדת התמיכות ולפי הוראות הנוהל. 

כדי לקבל את החלק היחסי של סכום התמיכה, יגיש הגוף דוח ביצוע לפי הוראות המשרד כפי שיימסרו; דוח  )ו( 
הביצוע יכלול את הפרטים האלה: 

הסבר על האירוע שבוצע, תוך פירוט סוגי הפעילויות שבוצעו, ואשר בעדן הוצאו סכומי התמיכה. בכלל זה    )1(
יפורטו עלויות העבודות שבוצעו; 

חשבוניות מס מקוריות או נאמנות למקור;   )2(

פרסומים של האירוע ופירוט המקומות שבהם הופץ הפרסום, ובכלל זה מרשתת )אינטרנט(, עיתונות, לוחות    )3(
וכיוצא באלה, באופן שהיחידה המקצועית תראה שאכן נעשה פרסום כך שהידיעה על אודות  מודעות 

האירוע הגיעה לציבור הרחב;

את  העבודה  למבצעי  בפועל  שילם  המבקש  כי  המאשר  חשבון,  מרואה  אישור  ואילך:  השני  מהתשלום    )4(
הסכומים שהועברו לו במסגרת התשלום הקודם. 

יועבר  והתשלום  נציג המשרד,  לאישור  תועבר החשבונית  )ו()2(,  קטן  בסעיף  לאחר העברת החשבוניות כאמור  )ז( 
בפועל רק לאחר בדיקה, בהתאם לשיקול דעתה של היחידה המקצועית במשרד. 

המשרד רשאי לבקש כל מסמך נוסף שיראה לנכון כדי לבסס את החלטתו לפני מתן ההוראה לתשלום. )ח( 

ככל שייווסף תקציב לתקנה, הוא יחולק באופן יחסי לפי מבחנים אלה. )ט( 

תחילה   .9

תחילתם של מבחנים אלה ביום פרסומם.  

י"ט באלול התשע"ז )10 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1888(

)803-35-2016-000221(         דוד אזולאי
השר לשירותי דת      
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מבחנים לתמיכה של משרד החינוך במכונים למנהיגות חברתית-קהילתית בחברה הערבית 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך )להלן - המשרד( במכונים למנהיגות חברתית-קהילתית 

בחברה הערבית:

תקנה תקציבית: 46-04-50 

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה(, תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד, ובהמלצות למתן תמיכות  )א( 
למוסדות שונים, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - 

הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה.

התמיכה עצמה צריך שתינתן על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.  )ב( 

יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה  תשקול  לתמיכה,  ובקשה  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים; כל שיקוליה של ועדת התמיכות יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה 

מקצועיות, ככל שיידרש לפי העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד, תיעשה לפי תחומי פעילות, הכול בכפוף לאמור  )ד( 
במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

2. הגדרות 

"חניך" - מי שהוא אזרח ישראלי בן החברה הערבית, בוגר כיתה י"ב עד גיל 21 שבהתאם לפקודות הצבא לא נקרא 
לשירות צבאי; 

"מינהל" - אגף חברה ונוער בחברה הערבית אשר במינהל חברה ונוער במשרד החינוך; 

"מכון למנהיגות חברתית-קהילתית" - מסגרת חינוכית העונה על כל אלה )להלן - התכנית(:

לפחות  חודשים  עשרה  במשך   ,6 בסעיף  המפורטים  בתנאים  העומדת  לא–פורמלית  חינוכית  תכנית  מקיימת   )1(
ומיועדת לחניכים שטרם השתלבו במסלולים אקדמיים;

מתקיימת בתנאי פנימייה 4 לילות בשבוע לפחות: 5 ימי פעילות, 10 שעות בכל יום; היחידה המקצועית רשאית   )2(
להכיר בתכנית גם אם זו אינה מתקיימת בתנאי פנימייה מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לרבות התאמת התכנית 

לחניכים ולאורחות חייהם;

החלטה כאמור תועבר למוסד ציבור מבין מגישי הבקשה לתמיכה שיבקש זאת, ובלבד שהגיש את בקשתו לכך   
בתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההחלטה; ההחלטה תועבר בתוך 21 ימים;

מוכוונּות  הערבית,  לחברה  ובכללה  הישראלית  לחברה  זיקה  מנהיגותי,  פוטנציאל  בעלי  הם  בתכנית  החניכים   )3(
עתידית ללימודי השכלה גבוהה ותעסוקה ומתחייבים למעורבות וליזמות חברתית בתחומי חינוך, חברה וקהילה 

בחברה הערבית;

מקיימת גיוון דתי ועדתי בקרב החניכים, למעט אם ועדת התמיכות קבעה, לפי חוות דעת של המינהל, כי הדבר   )4(
אינו אפשרי בנסיבות העניין;

"פעילות פוליטית או מפלגתית" - כל אחד מאלה:

ארגון אסיפה פומבית הקשורה למפלגה או לגוף פוליטי אחר;  )1(

השתתפות מאורגנת בהפגנה או בתהלוכה הקשורה למפלגה פוליטית או לגוף פוליטי אחר;  )2(

השתתפות מאורגנת בתעמולה פומבית, בכתב או בעל פה, של מפלגה או של גוף פוליטי אחר;   )3(

שותפות של מפלגה או של גוף פוליטי אחר במימון, בסיוע ארגוני ממשי או בסיוע תוכני של פעילות של   )4(
מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן - המוסד(;

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

 2  י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב,

   עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140; התשע"ג, עמ' 3172 
  ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה, עמ' 658 ועמ' 8220; התשע"ו עמ' 10192.
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זיקות  ומקיימת  מאורגניה  אחד  מהווה  או  מפלגה  עם  המזוהה  מסגרת   - פוליטי"  "גוף  זו,  הגדרה  לעניין   )5(
מהותיות עמה, כגון במימון, בזהות בעלי תפקידים או בפעילויות משותפות וכיוצא בכך; 

"שבוע שגרתי" - שבוע לימודים המתקיים במבנה הקבע של התכנית במתכונת של 5 ימי פעילות לפחות.   

מטרות התמיכה  .3

המשרד מעוניין לסייע בהפעלת מכונים למנהיגות חברתית-קהילתית בחברה הערבית, מתוך מגמה לעודד צעירים   
ערביים בוגרי כיתה י"ב עד גיל 21, בעלי פוטנציאל מנהיגותי, להשתתפות בתהליכי שינוי חברתי תוך קידום תהליכים 
אישיים של העצמה, השכלה והתנדבות; זאת מתוך אמונה כי כדי לקדם שוויון הזדמנויות באוכלוסייה, יש לפתח 

מנהיגות מקומית איתנה ביישובים הערביים.  

סוגי הפעילות והנושאים הנתמכים:   .4

הכשרת צוותי מיון של מועמדים לתכנית, פיתוח תכניות למיון, איתור חניכים מועמדים, מיונם וצירופם לתכנית,  )א( 
לרבות שיווק ופרסום.

קיום התכנית החינוכית בהתאמה למטרות המינהל כפי שמתפרסמות באתר המינהל ובהתאמה למפורט בסעיף 6. )ב( 

קיום פעילויות לקידום מנהיגות, התנדבות ויזמות חברתית בתחומי החינוך והחברה בקהילה. )ג( 

קיום סיורים לחיזוק המנהיגות האישית והחברתית, להכרת הארץ והחברה הישראלית על כל מרכיביה ולהכרת  )ד( 
המורשת, המסורת והתרבות הערבית.

ליווי החניכים במהלך קיום יזמות חברתית. )ה( 

סיום  לאחר  הראשונות  השנתיים  במשך  והתעסוקה,  האקדמיה  בתחום  לרבות  חייהם  במהלך  החניכים  ליווי  )ו( 
התכנית בהתאם לסעיף 5)20(.

תנאי סף למוסד ציבור  .5

תמיכה תינתן למוסד ציבור, שהתקיימו בו כל התנאים האלה:  

המוסד מקיים את התכנית, כהגדרתה לעיל;  )1(

המוסד פועל שלא למטרות רווח;  )2(

אין במטרות המוסד או במעשיו שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או הסתה לגזענות;  )3(

במוסד שהוא במהותו מוסד חינוך התכנית מופרדת ומובחנת משאר פעילותו של מוסד הציבור, הן מהבחינה   )4(
החשבונאית, הן מהבחינה התפעולית והן מבחינת כוח האדם המשתתף בה;

המוסד מחנך להשתלבות כל חניכיו בחברה הישראלית, במטרה לתרום לה ולהוות גורם משפיע ומוביל בחברה   )5(
הערבית; 

המוסד מקיים תכנית חינוכית כמפורט בסעיף 6 שלגביה התקבל אישור המינהל מראש;  )6(

המוסד דואג לכל צורכי החניכים לרבות מזון ולינה;  )7(

על המוסד להוכיח, באמצעות הצגת תקציב שנתי, כי יש לו יכולת תקציבית לקיים את התכנית במלואה, כולל   )8(
מקורות עצמיים;

ניסיון של שנתיים לפחות בקיום פעילות הדומה במהותה ובעיקרה לפעילות הנתמכת בשדה  למוסד הציבור   )9(
החינוך הבלתי פורמלי;

המוסד אינו מקיים פעילות פוליטית או מפלגתית כהגדרתה במבחנים אלה;  )10(

מספר החניכים בתכנית לא יפחת מ–20 חניכים בשנה הראשונה ובשנה השנייה לפעילותו ומ–35 חניכים בשנה   )11(
השלישית ואילך; מחודש אוקטובר של ראשית השנה השלישית ואילך, הוועדה רשאית לאשר מספר מופחת של 
חניכים מטעמים מיוחדים שיירשמו, כגון נשירה במהלך השנה, מספר נמוך יותר של חניכים באופן חד–פעמי, 
ושבשלושת החודשים הראשונים של שנת  המזערי,  ל–80% מהמספר  ירד מתחת  לא  החניכים  ובלבד שמספר 
הלימודים עמד מספר החניכים על המספר המזערי הנדרש לגבי אותה שנה; החלטה כאמור תועבר למוסד ציבור 
קבלת  ממועד  ימים  שבעה  בתוך  לכך  בקשתו  את  שהגיש  ובלבד  זאת,  שיבקש  לתמיכה  הבקשה  מגישי  מבין 

ההחלטה; ההחלטה תועבר בתוך 21 ימים;

במוסד הנתמך שנתיים לפחות - 40% מבוגרי התכנית לפחות החלו ללמוד בתוך שנה ממועד סיום התכנית   )12(
במוסד מוכר להשכלה גבוהה;
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במוסד הנתמך שנתיים לפחות - 50% מבוגרי התכנית לפחות יקדמו יוזמות חינוכיות-חברתיות בחברה הערבית,   )13(
שישתתפו בהן 15 חניכים לפחות בכל יוזמה, בתוך 3 חודשים ממועד סיום התכנית; 

על המוסד המפעיל את התכנית להחזיק בפוליסת ביטוח חוקית ותקפה, להנחת דעתו של המינהל, המבטחת את   )14(
חניכי התכנית, את הסגל החינוכי והמינהלי במכון למנהיגות חברתית-קהילתית, את צד ג', את המבנים שבהם 

פועלת התכנית וכן את הרכוש שבאמצעותו פועלת התכנית;

המוסד אינו נשלט בתקנון או באמצעות רוב הוועד המנהל או באסיפה הכללית או בהסכמים אחרים, בהתאם   )15(
למהותו ולאופן התאגדותו לפי כל דין, על ידי מדינת ישראל או גופיה, לרבות - 

ממשלה, משרדי ממשלה, יחידות ממשלתיות, יחידות סמך, חברות ממשלתיות; )א( 

מערכת הביטחון; )ב( 

רשויות מקומיות, ועדים מקומיים, חברות עירוניות, איגוד ערים, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות  )ג( 
האזוריות; 

תאגידים שהוקמו בחוק, גופים מתוקצבים ותאגידי בריאות, כולם כהגדרתם בסעיף 21 לחוק; )ד( 

גופים שהם בשליטת גורמים כאמור בפסקאות משנה )א( עד )ד(; )ה( 

ראש התכנית יועסק בתפקידו בהיקף של משרה מלאה לפחות ויתקיימו בו תנאי כשירות אלה:   )16(

אזרח ישראל או תושב קבע בה, המתגורר בה באופן קבוע; )א( 

בגיר; )ב( 

לא הורשע בעבירה פלילית;  )ג( 

בעל ניסיון חינוכי בן חמש שנים לפחות וניסיון ניהולי בן שלוש שנים לפחות; )ד( 

בעל תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה; )ה( 

יועסק מנהל תוכן לתכנית בהיקף של חצי משרה לפחות שיתקיימו בו תנאי כשירות אלה:   )17(

אזרח ישראל או תושב קבע בה; )א( 

בגיר; )ב( 

לא הורשע בעבירה פלילית; )ג( 

בעל ניסיון חינוכי בן שלוש שנים לפחות באחד מהתחומים האלה: ניהול, ארגון, הדרכה, הנחיית פרויקטים  )ד( 
חינוכיים או חברתיים במסגרת חינוך בלתי–פורמלי והפעלתם; 

בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד להשכלה גבוהה; )ה( 

)"הכשרת  מנכ"ל התשע"א/6)ב(  בחוזר   8.2 בסעיף  כהגדרתה  חינוך  עובד  תעודת  או  הוראה  תעודת  בעל  )ו( 
עובדי חינוך ושילובם במסגרות החינוך הבלתי-פורמאלי"(, מיום כ"ז בשבט התשע"א )1 בפברואר 2011(;

צוות התכנית הפדגוגי יכלול איש צוות אחד לפחות בעבור כל 10 חניכים; אנשי הצוות יהיו בעלי ניסיון של שלוש   )18(
שנים לפחות בחינוך הבלתי–פורמלי, וכן יהיו בוגרי תכניות למנהיגות צעירה או בעלי ניסיון בהדרכה חברתית; 

צוות התכנית הפדגוגי-חינוכי יכלול איש צוות אחד לפחות בן החברה הערבית, אשר בין שאר תפקידיו ייעץ   )19(
למנהלי התכנית בהתאמת תכניה לחברה הערבית;

התכנית תכלול ליווי וקיום קשר אישי עם החניכים במשך השנתיים הראשונות )להלן - בוגרים( לאחר סיום   )20(
התכנית לפחות; תכנית הליווי לא תפחת מהאמור להלן:

אחת לשלושה חודשים, תתקיים פעילות המותאמת בתכניה לבוגרי התכנית במקום נגיש לבוגרים; )א( 

וכן  בתכנית  הלימוד  מתחומי  חינוכיים  תכנים  המכילים  מסמכים  כאמור  לבוגרים  יישלחו  לחודש  אחת  )ב( 
סיכומים תקופתיים;

אחת לחודשיים תתקיים שיחה או ייערך מפגש עם כל בוגר; )ג( 

הבוגרים יקיימו פעילות התנדבות או יוזמה חברתית בליווי צוות התכנית כהגדרתו בסעיף 5)18(;  )ד( 

בוגרים כאמור יוזמנו לכל אירועי השיא המרכזיים של התכנית לאורך השנה; )ה( 
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התכנית והפעילות שבעדן מבקש המוסד תמיכה אינה ממומנת בכל דרך שהיא בידי משרד או יחידה ממשלתית   )21(
אחרים; בסעיף זה, "מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד שהוא אחד מאלה:

מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-31958 )להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה(;  )1(

מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;  )2(

מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.  )3(

התכנית החינוכית  .6

מוסד הציבור יגבש תכנית חינוכית בנושאים שלהלן, אשר מטרתה לאפשר לחניכים לקחת חלק בתהליך העצמה  )א( 
תחומי  בכל  אחריות  לקיחת  ותעסוקתי,  אקדמי  מסלול  לבחירת  יוביל  אשר  וחברתית  אישית  מנהיגות  ופיתוח 

חייהם ומעורבות אזרחית פעילה ומשמעותית.

התכנית החינוכית תוגש מראש לאישור המשרד; תתבסס על למידה חברתית עצמית, קבוצתית וחווייתית; תכלול  )ב( 
לוח זמנים שבועי ולוח זמנים שנתי; התכנית תתמקד בכל הנושאים החינוכיים האמורים בפסקאות )1( עד )5( להלן:

מנהיגות והעצמה אישית - המוסד יתכנן תכנית פיתוח אישי לכל חניך, לרבות שיחות אישיות; התכנית   )1(
החינוכית תכלול ממד של ניהול עצמי והובלת תכנים על ידי החניכים;

הכנה לאזרחות בחברה הישראלית, הכוון תעסוקתי ואקדמי - הכנה מנטלית והכשרה לפיתוח ולרכישת   )2(
מיומנויות המאה ה–21, חיזוק השפה העברית בהיקף של 8 שעות שבועיות לפחות, והיכרות עם תחומי דעת 

ותחומי עיסוק באמצעות התנסויות ומקורות השראה; 

מעורבות בקהילה - התנדבות שתוכל להתבצע על בסיס שבועי בשבועות שגרתיים, ובהיקף שלא יעלה על   )3(
25% משעות פעילות התכנית החינוכית בכללותה; תכנית המעורבות בקהילה תכלול מרכיבים של הכשרה, 

ליווי ועיבוד הפעילות שנעשתה;

לימודים - התכנית החינוכית-לימודית תכלול לימודים המיועדים להכשרתו הערכית ולעיצוב אישיותו   )4(
של החניך בתחומים שונים כגון התחומים האלה: מסורת ומורשת ערבית, מורשת ישראל, פילוסופיה והגות, 
הערבית  החברה  בנושא  מרכזיות  בסוגיות  עיונים  גלובליזציה,  ופוליטיקה,  ממשל  ואזרחות,  דמוקרטיה 

במרחב המשותף והחברה הישראלית וטיפוח מיומנויות וכלים למנהיגות;

יזמות חברתית בחברה הערבית - התכנית תכלול פרקטיקום שבמהלכו כל חניך יהיה חבר בצוות שיפתח   )5(
ויבצע פרויקט חינוכי או חברתי בהנחיית מנחים מקצועיים; באמצעות פיתוח הפרויקט וביצועו החניכים 
יתנסו בבירור ערכי, פיתוח חזון אישי, זיהוי צרכים, הגדרת מטרות, ניתוח בעיות, חשיבה יצירתית, פיתוח 

תכניות פעולה, עבודת צוות, חדשנות, ניהול שותפויות והערכה.

המוסד רשאי לקיים ימי עבודה מרוכזים לכלל חניכי התכנית )להלן - ימי עבודה מרוכזים(, שמתקיימים לגביהם  )ג( 
המרכיבים האלה:

המשרד קבע כי בימי העבודה המרוכזים יש ערך חברתי-קהילתי;   )1(

ימי העבודה המרוכזים הם בהיקף מוגבל ומצומצם במשך שנת הלימודים, שלא יעלה על יום עבודה אחד   )2(
בשבוע בממוצע לכל היותר, שמשכו 8 שעות לכל היותר; 

ימי העבודה המרוכזים מהווים חלק מהתכנית החינוכית של המוסד;  )3(

לצרכים  אלא  כפרטים,  החניכים  לידי  יועברו  לא  שקיימות,  ככל  המרוכזים,  העבודה  מימי  ההכנסות   )4(
משותפים של קבוצת החניכים, כגון לגיבוש חברתי, פעילות ערכית-חווייתית וכיוצא בכך;

במסגרת התכנית החינוכית יוכל מוסד הציבור לאפשר לחניכים לימודים טרום–אקדמיים ואקדמיים בהיקף של עד   
4 שעות בכל שבוע לימודים, בנושאי חינוך, חברה וחיזוק השפה העברית.

נוהל   .7

המוסד יגיש למשרד דיווחים כמפורט להלן:  

דיווח חודשי - בתום כל חודש, ובו רשימת החניכים בתכנית על גבי טופס שינפיק המשרד או באמצעי אחר כפי  )א( 
שייקבע המשרד.

המשרד רשאי לבקש דיווח נוסף או השלמת הדיווח, לפי הצורך ובהתאם לשיקול דעתו. )ב( 
     ___________

3  ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשע"ו, עמ' 1206.
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אופן הקצאת כספי התמיכה  .8

כלל  ניקוד  להלן; לאחר  ינוקדו בהתאם לאמות המידה המפורטות  כלל הבקשות לתמיכה שעמדו בתנאי הסף  )א( 
הבקשות יחושב הניקוד בכל אמת מידה בהתאם לחלק היחסי שנקבע לאותה אמת מידה באחוזים; לבסוף יחולק 
התקציב המיועד לתמיכה לפי המבחנים האלה בין כלל הבקשות באופן יחסי לניקוד שקיבלו באופן מצטבר בכלל 

אמות המידה:

60% מהניקוד ייקבע בהתאם למספר החניכים בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה, לפי מספר החודשים שבהם   )1(
נטל החניך חלק בתכנית; תינתן נקודה אחת בעד כל חודש השתתפות של חניך ונקודה אחת וחצי בעד כל 
חודש השתתפות של חניכה; לעניין זה יינתן ניקוד רק אם החניכים נטלו חלק בתכנית מתחילת החודש עד 

ליום ה–15 באותו החודש, לפחות;

15% מהניקוד ייקבע בהתאם להיקף פעילויות החוץ שיקיים המוסד הכוללות סיורים, טיולים, סמינרים,   )2(
פי  יינתן על  יותר; הניקוד  או  ימים ברציפות  ומחנות, תוך העדפה לפעילויות כאמור הנמשכות שלושה 
הנוסחה הזו: בעד כל יום פעילות תינתן נקודה אחת, בעד כל יום פעילות הכוללת לינה יינתנו שתי נקודות; 

הניקוד יוכפל במספר החניכים שנטלו חלק בפעילות;

עד  בוגרי התכנית  וליווי  ותעסוקתי  פעילות שעיקרה הכוון אקדמי  להיקף  ייקבע בהתאם  20% מהניקוד   )3(
יחושב  לגוף  הפעילות  היקף  זו;  למטרה  המתקיימים  אירועים  באמצעות  התכנית  סיום  ממועד  לשנתיים 
על פי הנוסחה הזו: בעד כל שעה באירוע תינתן נקודה אחת, הניקוד יוכפל במספר בוגרי התכנית שנטלו 
חלק בפעילויות; למען הסר ספק, לא ייחשבו אירועים המתקיימים במסגרת הפעילות השוטפת של התכנית 

המיועדים בעיקרם לחניכים הלומדים בה;

5% מהניקוד ייקבע בהתאם לקיום מפגשים בין החניכים לבין מגזרים שונים וקבוצות אוכלוסייה שונות  )4( )א( 
רקע  בעלי  שונים,  מהמגזרים  המשתתפים  בין  דיאלוג  ויצירת  ה"אחר"  הכרת  לשם  הישראלית  בחברה 
וזהויות שונות ולשם קידום ההבנה ביניהם כבסיס לבניית חברה ישראלית סובלנית ודמוקרטית, מכילה 
ושוויונית; לצורך פסקה זו ייחשב מפגש שמשכו שלוש שעות לפחות הכולל השתתפות קבוצה מכל צד, 
אחר,  ממשלתי  מקור  מכל  זו  פעילות  בעד  תמיכה  לקבל  יכול  ואינו  מקבל  אינו  הציבור  שמוסד  ובלבד 
ובפרט ממבחן התמיכה לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור המקיימים מפגשים בין תלמידים וצעירים 
מאוכלוסיות שונות4; התמיכה תחושב על פי הנוסחה הזו: בעד כל שעה באירוע תינתן נקודה אחת, באירוע 

שמשכו שלוש שעות ומעלה לפחות, הניקוד יוכפל במספר החניכים שנטלו חלק בפעילות. 

בכל מקרה, תמיכת המשרד לא תעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה. )ב( 

במקרה שייוותר עודף כספי בלתי מנוצל באחת מאמות המידה הוא יועבר לשאר אמות המידה על פי היחס  )ג( 
שנקבע ביניהן.

לעניין הנוהל, תיחשב התמיכה לפי מבחנים אלה כ"תמיכה לפי משתתפים", כהגדרתה בנוהל. )ד( 

תחילה  .9

תחילתם של מבחנים אלה ביום י' באלול התשע"ז )1 בספטמבר 2017(.   

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1888(

)803-35-2017-000012(       נפתלי בנט
___________      שר החינוך

4  י"פ התשע"ד, עמ' 6166.

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים הכליים  
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה 
הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3)4( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-22002, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת 

כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים הכליים3 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:
___________

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

2  י"פ התשס"ג, עמ' 64.

 3  י"פ התשס"ו, עמ' 1474; התשס"ו, עמ' 1086; התשס"ח, עמ' 2761; התש"ע, עמ' 3562; התשע"ב, עמ' 6110; התשע"ו, עמ' 6061 

   ועמ' 7488.
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תיקון פתיח  .1

בפתיח למבחנים העיקריים, במקום: "19-42-02-16" יבוא "19-42-02-59".   

תיקון סעיף 3   .2

בסעיף 3 למבחנים העיקריים - 

בסעיף קטן )א()2(, אחרי המילים "רמה אמנותית נאותה;" יבוא:  )א( 

"לעניין תנאי זה -  

שיפורטו  במדדים  פעילותו  בעד  שקיבל  הניקוד  ממוצע  אם  נאותה,  אמנותית  רמה  כבעל  ייחשב  תאגיד  )א( 
להלן הוא נקודה אחת לפחות על פי החלטת המדור למוסיקה ולפי הערכתם של מעריכים בעלי כישורים 
מתאימים שהסמיך המדור למוסיקה, הפועלים לפי הנחיותיו )להלן - מעריכים מטעם המדור למוסיקה( ועל 

ידי חברי המדור למוסיקה; הניקוד יינתן בשים לב למדדים אלה:

איכות צליל הנגנים )דיוק, ניקיון, הפקת צליל וכיוצא באלה(;  )1(

רמת הניצוח )הובלה, פרשנות מוסיקלית וכיוצא באלה(;   )2(

רמת התזמורת )הענות למנצח, אנסמבל, טכניקה וכיוצא באלה(;  )3(

רמת הניהול המוסיקלי )בחירת סולנים, מקוריות הרפרטואר וגיוונו וכיוצא באלה(;  )4(

רמת ההופעה ותגובת הקהל;   )5(

איכות הכלים;   )6(

הרמה האמנותית לפי פסקה זו תנוקד כמפורט להלן:   )ב( 

רמה אמנותית בלתי נאותה: 0 נקודות;  

רמה אמנותית נאותה: 1 נקודות;  

רמה אמנותית טובה: 2 נקודות;  

רמה אמנותית טובה מאוד: 3 נקודות;  

רמה אמנותית מצוינת: 4 נקודות;  

לא יינתן ציון הנמוך מ–1 נקודות אלא על יסוד חוות דעתם של שלושה מהמעריכים מטעם המדור למוסיקה   
לפחות, שהמלצתם תהיה מנומקת;

על אף האמור לעיל, הוועדה רשאית, לפי המלצת המדור למוסיקה, לאשר בקשה של תאגיד לפי מבחנים  )ג( 
אלה, אף אם לא עמד בתנאי פסקת משנה זו )להלן - ההקלה(, בהתקיים כל אלה:

התאגיד קיבל תמיכה בשנה התקציבית הקודמת;  )1(

ההקלה ניתנת לתקופה שלא תעלה על שנתיים רצופות;  )2(

בשנה השנייה שבה ניתנת ההקלה - התאגיד הגיש תכנית עבודה מקצועית מפורטת הנותנת מענה,   )3(
להנחת דעתו של המדור למוסיקה, לבעיות הנוגעות לרמתו האמנותית;

אין בהוראות פסקת משנה זו כדי לגרוע מסמכותו של המדור למוסיקה להזמין גופים כליים שטרם נתמכו   
שהערכת  ובלבד  למוסיקה,  המדור  לפני  להופיע  לתמיכה,  בקשה  להגיש  המתעתדים  אלה,  מבחנים  לפי 

הרמה האמנותית לעניין מבחנים אלה תיעשה על פי הקבוע בסעיף זה.";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )ב( 

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, התקיימות התנאי האמור בסעיף קטן )א()2( תיבחן בידי המדור למוסיקה אחת  ")ב1( 
לשנתיים, למעט בהתקיים אחד מאלה:

התאגיד קיבל הקלה כאמור בסעיף 3)א()2()ג(; במקרה זה תבוצע ההערכה מדי שנה;   )1(

התאגיד הגיש למדור למוסיקה בקשה כי תבוצע הערכה בשל שינוי משמעותי שחל ברמתו האמנותית;   )2(
לעניין זה, "שינוי משמעותי" - כגון שינוי הנובע מהחלפת המנצח הקבוע או המנהל האמנותי, או 

מתחלופה משמעותית של נגנים.";  

בסעיף קטן )ג(, במקום המילים "שבשנת ההערכה" יבוא "שבשנה התקציבית הקודמת" ובמקום המילה "שישה"  )ג( 
יבוא: "שמונה".  
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תיקון סעיף 6  .3

בסעיף 6 למבחנים העיקריים -   

הישראלית  המועצה  המלצת  פי  שעל  הפילהרמונית,  התזמורת  לעיל,  האמור  אף  "על  המילים  )ד(,  קטן  בסעיף  )א( 
לתרבות ואמנות היא התזמורת המוכרת בארץ ובעולם כתזמורת הישראלית המובילה, תהיה זכאית בשלב זה 
לתמיכה שהיא כפל תוצאת התחשיב הבסיסי שנתקבלה לגביה; המלצת המועצה בעניין זה תשוב ותיבחן בידיה 

אחת לשלוש שנים." - יימחקו;

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )ב( 

")ד1(  על אף האמור בסעיף קטן )ד(, גוף כלי אחד, שעל פי המלצת המועצה הישראלית לתרבות ואמנות הוא הגוף   
הכלי המוכר בארץ בתחום המוסיקה הקלסית המערבית, וכן גוף כלי אחד, כאמור, בתחום המוסיקה הקלסית מן 
המזרח וצפון אפריקה, יהיו זכאים בשלב זה לתמיכה שהיא כפל תוצאת התחשיב הבסיסי שהתקבלה לגביהם; 
המלצה כאמור תינתן רק אחרי שהגוף הכלי הגיש בקשה מסודרת להיתמך כגוף מוביל )להלן - דרישת הזכאות(; 
המלצת המועצה בעניין זה תשוב ותיבחן אחת לשלוש שנים; המלצת המועצה תהיה מנומקת; החלטות המועצה 
לפי סעיף קטן זה יועברו לעיון מוסד ציבור שהגיש בקשה כאמור, ובלבד שהמוסד הגיש בקשה כאמור בתוך 14 
ימים מהמועד שבו הועברה לו ההחלטה; ההחלטה תועבר לעיון המוסד בתוך 21 ימים; לעניין סעיף קטן זה, "גוף 
כלי מוביל" - גוף כלי אשר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, בסיוע המדור למוסיקה, מצאה כי מתקיימים בו 

כל התנאים האלה:  

הוא פועל ברציפות בחמש השנים שקדמו לדרישת הזכאות;   )1(

הוא קיבל 4 נקודות במשתנה רמת הביצוע;    )2(

לגבי גוף כלי מוביל בתחום המוסיקה הקלסית מן המזרח וצפון אפריקה -  )3(

הוא תזמורת קאמרית כהגדרתה בסעיף  3)ה(; )א( 

עיקר ביצועיו הם בתחום המוסיקה הקלסית מן המזרח וצפון אפריקה; )ב( 

בביצועיו ניכרת אותנטיות ונאמנות למקורות המוסיקליים;  )ג( 

זוכה להכרה בין–לאומית; לעניין סעיף זה, גוף כלי ייחשב כגוף שזכה בהכרה בין–לאומית אם  הוא  )ד( 
הוא מבצע בפועל סיבוב קונצרטים עולמי אחד לפחות בכל שנה קלנדרית, פועלו מוזכר בהקשר חיובי 

בפרסומים מחוץ לישראל והוא מוזמן להופיע מחוץ לישראל )להלן - הכרה בין–לאומית(;

הוא מקיים פעילות חינוכית מתמשכת בקהילה, לרבות פעילות קבועה לנוער )להלן - פעילות בקהילה(; )ה( 

לגבי גוף כלי מוביל בתחום המוסיקה הקלסית המערבית -  )4(

הוא תזמורת סימפונית כהגדרתה בסעיף  3)ה(;  )א( 

הוא זוכה להכרה בין–לאומית; )ב( 

תקופות  ממגוון  יצירות  הכולל  רפרטואר   - מגוון"  "רפרטואר  זה,  לעניין  מגוון;  רפרטואר  מבצע  הוא  )ג( 
וממגוון סוגות )ז'אנרים( מכל תקופה;

הוא מקיים פעילות בקהילה."; )ד( 

בסעיף קטן )ה(, במקום המילים "בשנת ההערכה" יבוא "בשנה התקציבית הקודמת".  )ג( 

תיקון סעיף 7  .4

בסעיף 7 למבחנים העיקריים -   

בסעיף קטן  )ב()1(, במקום "0.1"  יבוא: "0.3". )א( 

בסעיף קטן )ח()1(, אחרי המילים "ובלבד שמעל", במקום "50%" יבוא "30%".  )ב( 

בסעיף קטן )יא()3(, אחרי המילים "אינו פחות מ–24;" יבוא "ולעניין גוף כלי המקיים קונצרט בסגנון מוסיקה קלסית  )ג( 
מן המזרח וצפון אפריקה - בלבד שמספר הזמרים הישראליים שהשתתפו בתכנית אינו פחות מ–10;";

בסעיף קטן )יב()2(, במקום האמור בו יבוא "ניקוד גוף כלי במשתנה זה ייקבע אחרי בחינת הרמה האמנותית של  )ד( 
הגוף בשנת ההערכה או בשנה שקדמה לכך על ידי מעריכים מטעם המדור למוסיקה וחברי המדור למוסיקה לפי 

הוראות סעיף 3)א()2( למבחנים אלה;".



ילקוט הפרסומים 7599, כ"ו בתשרי התשע"ח, 16.10.2017  372

תיקון סעיף 9  .5

בסעיף 9 למבחנים העיקריים, במקום האמור בו יבוא:   

מ–85%   2016 בשנת  נתמך  במוסד אשר  שיעור התמיכה  יפחת  לא   ,2017 בשנת  אלה,  במבחנים  אף האמור  על  ")א( 
משיעור התמיכה שקיבל בשנת 2016; הגבלת ההגנה הקבועה בסיפה של סעיף 6)ו( תחול מיום י"ד בטבת התשע"ח 

)1 בינואר 2018( ואילך.

המלצת  תיוותר   )2017 בדצמבר   31( התשע"ח  בטבת  י"ג  ליום  עד  אלה,  למבחנים  6)ד1(  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
המועצה הישראלית לתרבות ואמנות בעניין התזמורת הפילהרמונית לפי סעיף 6)ד( בנוסחו הקודם, והתזמורת 

הפילהרמונית תיחשב לעניין מבחנים אלה כגוף כלי מוביל בתחום המוסיקה הקלסית המערבית."

תחילה  .6

)א(  תחילתו של תיקון זה, למעט סעיפים 6)ד1()3()ד( ו–6)ד1()3()ה( מיום חתימתו.

)ב(  תחילתם של סעיפים 6)ד1()3()ד( ו–6)ד1()3()ה( ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(.   

כ"ב באלול התשע"ז )13 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1888(

)803-35-2017-000033(                           מירי רגב
שרת התרבות והספורט            

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בתחום הטיפול 
והסיוע לנפגעי כתות פוגעניות ובני משפחותיהם

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"א-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בתחום הטיפול והסיוע לנפגעי 

כתות פוגעניות ובני משפחותיהם2 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:    

תיקון השם והפתיח  .1

בשם המבחנים העיקריים ובפתיח להם, במקום "משרד הרווחה והשירותים החברתיים" יבוא "משרד העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים". 

תיקון סעיף 3   .2

בסעיף 3 למבחנים העיקריים,  אחרי "ובני משפחותיהם" יבוא "או מוסדות ציבור אשר חוקרים את התופעה של כתות   
פוגעניות".

תיקון סעיף 4  .3

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -  

בפסקה )1(, במקום "הפעלת קו חם לציבור הרחב, כהגדרתו בסעיף 8)1(" יבוא "הפעלת קבוצות תמיכה כהגדרתן   )1(
בסעיף 8)1("; 

בפסקה )2(, במקום "הפעלת קבוצות תמיכה כהגדרתן בסעיף 8)2( או )3(" יבוא "פרסום מידע לציבור, כהגדרתו   )2(
בסעיף 8)2(";

הסברה  פעילות  "קיום  יבוא   ")7(8 בסעיף  כהגדרתו  ומעודכן,  ממוחשב  מידע  מאגר  "ניהול  במקום   ,)3( בפסקה   )3(
ומניעה, ובכלל זה הרצאות, ימי עיון, פורומים והדרכה במוסדות חינוך ובמסגרות קהילתיות כהגדרתה בסעיף 

;")3(8

בפסקה )4(, במקום "פרסום מידע לציבור, כהגדרתו בסעיף 8)4(" יבוא "הפעלת מתנדבים כהגדרתם בסעיף 8)4(";  )4(

בפסקה )5(, במקום "קיום פעולות הסברה, מניעה, ימי עיון, הרצאות או פורומים, כהגדרתן בסעיף 8)5(" יבוא "ניהול   )5(
מאגר מידע ממוחשב ומעודכן, כהגדרתו בסעיף 8)5("; 

בפסקה )6(, במקום "הפעלת מתנדבים כהגדרתם בסעיף 8)6(" יבוא "מחקר תופעת הכתות הפוגעניות, כהגדרתו   )6(
בסעיף 8)6(". 

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

2  י"פ התשע"ג, עמ' 7902.
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תיקון סעיף 5  .4

בסעיף 5)5( למבחנים העיקריים, במקום "בסעיף 4" יבוא "בסעיפים 4)1( עד )5(".  

תיקון סעיף 6  .5

במקום סעיף 6 למבחנים העיקריים יבוא:   

"6. אופן חלוקת התקציב  

בשלב הראשון כל בקשה תנוקד בכל אמת מידה בהתאם לאמור בה, כמפורט בסעיף 8.  )א( 

בשלב השני יחושב חלקה היחסי של כל בקשה מתוך כלל הניקוד שהוענק בכל אמת מידה ביחס לכלל הבקשות.  )ב( 

בשלב השלישי יחושב חלקו המצטבר של המוסד בכלל אמות המידה לפי שיעורן ובהתאם לכך ייקבע חלקו  )ג( 
היחסי בתמיכה."

תיקון סעיף 7  .6

בסעיף 7 למבחנים העיקריים -   

המילים ")להלן - השנה הקודמת(" - יימחקו;  )1(

במקום "השנה הקודמת" יבוא ""שנת ההערכה; לעניין סעיף זה "שנת הערכה" - התקופה שבין 1 בספטמבר בשנה שקדמה   )2(
לשנה שלפני השנה שבעדה מבוקשת התמיכה ועד 31 באוגוסט בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה".

תיקון סעיף 8  .7

במקום סעיף 8 למבחנים העיקריים יבוא:  

אמות המידה לתמיכה   .8"

אמות המידה לתמיכה הן כלהלן:  

הפעלת קבוצות תמיכה לנפגעי כתות או לבני משפחותיהם )30%(:  )1(

לעניין אמת מידה זו, "הפעלת קבוצות תמיכה" - הפעלה של קבוצת תמיכה אחת בשנה בהנחיה מקצועית,   
בתדירות של פעם בשבועיים לפחות, למשך שנים עשר מפגשים רצופים לפחות, ובהשתתפות 10 משתתפים 

לפחות;

בעד כל הפעלה של קבוצת תמיכה המוסד יקבל 5 נקודות; בכל מקרה, מוסד המפעיל קבוצת תמיכה אחת   
בלבד לא יקבל למעלה מ–20% מהניקוד שניתן לפי אמת מידה זו;

פרסום מידע לציבור )15%(:  )2(

פרסום מידע לציבור בערוץ תקשורת אחד לפחות מבין ערוצי התקשורת המפורטים ברשימה שלהלן; הניקוד   
באמת מידה זו יינתן לפי מגוון ערוצי התקשורת שבהם משתמש המוסד, באופן מצטבר;

רשימת ערוצי התקשורת לצורך פסקה זו:  

מוסד המפרסם מידע לציבור באמצעות תקשורת )מדיה( כתובה או משודרת ברמה מקומית, ובכלל זה  )א( 
מקומונים, טלויזיה קהילתית או שידורי רדיו אזורי - יקבל נקודה אחת;

מוסד המפרסם מידע לציבור באמצעות תקשורת )מדיה( כתובה או משודרת ברמה ארצית, ובכלל זה  )ב( 
עיתונות בתפוצה ארצית או תחנות רדיו ארציות - יקבל 3 נקודות;

מוסד המפרסם מידע לציבור באמצעות המדיה האלקטרונית, ובכלל זה באתר האינטרנט של המוסד,  )ג( 
בבלוג, בפעילות ברשתות חברתיות, או בהפצת מידע באמצעות הדואר האלקטרוני - יקבל 4 נקודות;

ובמסגרות  חינוך  במוסדות  והדרכה  פורומים  עיון,  ימי  זה הרצאות,  ובכלל  ומניעה,  פעילות הסברה  קיום   )3(
קהילתיות )15%(: 

לעניין אמת מידה זו, "פעילות הסברה" - כל פעילות המופנית לציבור הרחב בכל הגילים, המיועדת להגביר   
את המודעות לתופעה לצורך מניעתה; הפעילות תועבר באופן המותאם לקהל היעד; 

ל–30  והמיועדת  דקות   45 הנמשכת  הסברה  פעילות   - הסברה"  פעילות  "יחידת  זו,  מידה  אמת  לעניין   
משתתפים לפחות; פעילות הנמשכת 90 דקות תיחשב כשתי יחידות, וכך הלאה;  

מוסד זכאי לתמיכה לפי אמת מידה זו אם הוא מקיים חמש יחידות פעילות הסברה לפחות;   
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על כל יחידת פעילות הסברה מתוך 5 היחידות הראשונות תינתן נקודה אחת; על כל יחידת פעילות הסברה   
מעבר ל–5 היחידות הראשונות יינתנו 2 נקודות; יחידות פעילות הסברה שנעשו באותו היום כחלק מיום 

פעילות אחד יקבלו 5 נקודות לכל היותר;

הפעלת מתנדבים )12%(:  )4(

לעניין אמת מידה זו, "מתנדב" - מי שהוא בן 14 ומעלה, המתנדב במוסד לפחות 50 שעות התנדבות במהלך   
השנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה, שעבר קורס הכשרה שתכניתו צורפה לבקשת התמיכה 
ואושרה בידי הפיקוח הארצי על תחום כתות בשירות לרווחת הפרט והמשפחה, ופעל בלא תמורה ישירה 

או עקיפה, למעט הוצאות סבירות הנדרשות לצורך קיום ההתנדבות, כגון החזרי נסיעה;

המוסד ייחשב מפעיל מתנדבים אם הוא מפעיל חמישה מתנדבים לפחות;   

לצורך מתן ניקוד באמת המידה יחושבו הנתונים לפי היקף השעות של המתנדבים. הניקוד יינתן כלהלן:  

בעד מתנדב המתנדב במוסד עד 100 שעות התנדבות במהלך השנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת  )א( 
התמיכה יינתנו 2 נקודות;

השנה  במהלך  היותר  לכל  התנדבות  שעות   200 ועד  שעות   100 מעל  במוסד  המתנדב  מתנדב  בעד  )ב( 
שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה יינתנו 3 נקודות; 

בעד מתנדב המתנדב במוסד למעלה מ–200 שעות התנדבות במהלך השנה שקדמה לשנה שבעדה  )ג( 
מבוקשת התמיכה יינתנו 4 נקודות;

ניהול מאגר מידע ממוחשב )20%(:  )5(

לעניין אמת מידה זו, "מאגר מידע" - מאגר מידע ממוחשב ומעודכן הפתוח לציבור הרחב, הכולל מידע   
בנושא כתות, לרבות עדויות ומסמכים על הכתות הקיימות בארץ;

הניקוד באמת מידה זו יינתן לפי סוגי המידע הנוספים הכלולים במאגר, כמפורט להלן:  

למוסד המנהל מאגר מידע  - יינתנו 4 נקודות;  

על כל סוג מידע נוסף הכלול במאגר, כמפורט  בפסקאות משנה )א( עד )ד(, יינתנו עוד 2 נקודות:  

מידע, לרבות עדויות ומסמכים, על הכתות הקיימות בעולם; )א( 

מידע על דרכי טיפול בנפגעי כתות; )ב( 

מידע על דרכי טיפול בבני משפחותיהם של נפגעי כתות; )ג( 

מידע על מומחים בתחום הטיפול בנפגעי כתות ובבני משפחותיהם; )ד( 

מחקר תופעת הכתות הפוגעניות )8%(:  )6(

לעניין אמת מידה זו, "מחקר תופעת הכתות הפוגעניות" - עריכת מחקרים בתחום זה, המתפרסמים לציבור   
לרווחת הפרט והמשפחה  יינתן לפי המלצה מנומקת של מנהלת השירות  זו  הרחב. הניקוד באמת מידה 

במשרד או מי מטעמה עד לניקוד של 6 נקודות לכל היותר; הניקוד יינתן כלהלן:

חשיבות המחקר לפיתוח הידע בנושא הכתות הפוגעניות - עד 3 נקודות; )א( 

המחקר נוגע לתחום הכתות הפוגעניות - עד 2 נקודות; )ב( 

תרומת המחקר לתכנון מענים לנפגעי הכתות הפוגעניות - עד 3 נקודות."    )ג( 

תיקון סעיף 9  .8

בסעיף 9)ב( למבחנים העיקריים, בסופו יבוא "לעניין אמת המידה 8)6( יגיש המוסד תקצירי מנהלים של המחקרים, ולפי   
בקשת המשרד, אם סבר כי יש צורך בכך, גם את המחקר המלא".

תחילה  .9

תחילתו של תיקון זה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.    

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)803-35-2016-000217(                                  חיים כ"ץ

               שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
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הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 354-0140160, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7435, התשע"ז, עמ' 2780, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע  ו–7 לפקודת הקרקעות  )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 

המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך דרכים, שבילים, שצ"פ, בית עלמין וחניה ציבורית.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

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

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

חטיבת קרקע בג'ת, גוש 8810 -  

הפקעה לשצ"פ במ"רהפקעה לדרכים במ"רח"ח

52665-

53387-

54245-

57209-

58640-

60405-

61228-

62129-

64393-

65567-

חטיבת קרקע בג'ת, גוש 8820 -  

הפקעה לשצ"פ במ"רהפקעה לדרכים במ"רהפקעה לשביל במ"רח"ח

2370--

2457374-

251081,775675

26644--

27544178-

2889122-

2995203-

31-387-

   ___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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חטיבת קרקע בג'ת, גוש 8821 -  

הפקעה לשצ"פ במ"רהפקעה לדרכים במ"רהפקעה לשביל במ"רח"ח

1-255-

2-188-

3-185-

4-205-

5-60-

6-92-

7-442315

8-58-

9-25-

חטיבת קרקע בג'ת, גוש 8822 -  

הפקעה לשצ"פ במ"רהפקעה לדרכים במ"רהפקעה לשביל במ"רח"ח

1528981581

10-106-

11-14-

חטיבת קרקע בג'ת, גוש 8824 -  

ח"ח
הפקעה לשביל 

במ"ר
הפקעה לדרכים 

במ"ר
הפקעה לשצ"פ 

במ"ר
הפקעה לבית 

עלמין במ"ר
הפקעה לחניה 
ציבורית במ"ר

1144691---

237759---

3160583---

4148----

5546387---

618527---

7591207---

8-588---

10124953693-42

115551,487662--

123301,186780--

13327956780--

16106292---

1783105342--

18495299255--

19-298---

21-764--250

22-746---
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מהנדס העיר, עד להפקדת התכנית הנדונה או לפרק זמן 
שלא יעלה על שנה, הכול לפי המועד המוקדם יותר. 

          דלית זילבר
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0201780

 שם התכנית:תוספת יח"ד על מבנה קיים 
במגרש מגורים - שועפאט

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0201780, גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
במ/ 3456/ א החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

תמא/ 15 כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, שועפט, ירושלים 

ממערב מדרך אלוף עוזי נרקיס )דרך 60(
X: 222621 קואורדינטה
Y: 635469 קואורדינטה

ח"ח
הפקעה לשביל 

במ"ר
הפקעה לדרכים 

במ"ר
הפקעה לשצ"פ 

במ"ר
הפקעה לבית עלמין 

במ"ר
הפקעה לחניה 
ציבורית במ"ר

23-438-303-

24-570-783-

25-206---

28-323---

29-1,067---

30-2,269---

31-24---

י"ט באלול התשע"ז )10 בספטמבר 2017(
)חמ 3-2(                  נאדר יונס

יושב ראש הוועדה המקומית     
         לתכנון ולבנייה עירון

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הכנת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת 101-0528422

 שם התכנית: הכרזה על סעיפים 77-78, 
 מתחם ]תכנית מפורטת להתחדשות עירונית 

בשכונת קריית יובל, רחוב שטרן 37,39,41[, ירושלים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת" 101-0528422.
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות

תחום התכנית:
ישוב: ירושלים, רח' שטרן

שטח בין קואורדינטות 216950 לבין קואורדינטות 628850

שטח התכנית: 4.736 דונם.

גושים וחלקות:
גוש: 30415 חלקות: 139, 233, 232 

השינויים המוצעים: 
נשקלים שינויים ב: ייעודי המגרשים, בזכויות הבנייה, בגובה 
הבינוי ובהוראות הבינוי הקבועות בתכניות התקפות במתחם. 

תנאים למתן היתר בנייה: 
78 לחוק,  לס'  כי הוועדה המחוזית קבעה, בהתאם  בזה  נמסר 

מגבלות למתן היתר בנייה, כדלקמן:
תחום ההכרזה הינו: הגושים המפורטים לעיל.   .1

התנאים לפי סע' 78 הם כמפורט להלן:  .2
לעיל,  המפורט  בשטח  למגורים,  בנייה  היתרי  יינתנו  לא   .3
לדעת  ככל שיידרשו  למעט שיפורים הנדסיים הכרחיים, 

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: עבודת ישראל 34.

X: 221007 קואורדינטה
Y: 632738 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 30064 חלקות במלואן: 10.
גוש: 30064 חלקי חלקות: 124.

מטרת התכנית:
 ,34 ישראל  עבודת  ברח'  קומות  ותוספת  קיים  מבנה  הכשרת 

ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. הגדלת מס' קומות 

2. קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.
3. שינוי ייעוד ממגורים 4 למגורים ג'.

4. הגדלת שטחי הבנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0380451

 שם התכנית:תוספת יח"ד ברח' ירמיהו 14, 
תל ארזה, ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0380451, גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

8182 החלפה 
62 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: ירמיהו 14, תל ארזה, ירושלים

X: 220350 קואורדינטה
Y: 633425 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30550, לא מוסדר, חלקי חלקות: 61.

מטרת התכנית:
תוספת קומה ויחידת דיור בבניין מגורים.

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

קביעת הוראות בינוי עבור תוספת קומה על גבי 3 קומות   .2
מגורים קיימות.

קביעת הוראות לתוספת 3 יח"ד מעבר ל-3 יח"ד הקיימות,   .3
סה"כ 6 יח"ד.

קביעת שטחי הבנייה המרביים בתחום התכנית.   .4
שינוי קווי בניין וקביעת קוי בנין חדשים.  .5

מעל  קומות  ל-4   3 מ  הקיים  בבניין  הקומות  מס'  הגדלת   .6
מפלס 0.00.

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .7
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  .8

קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  .9
קביעת הוראות בדבר גדרות ומדרגות להריסה.  .10

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0353300

 שם התכנית:תוספת קומות לבנין קיים 
ברח' עבודת ישראל 34 , ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0353300, גרסת התכנית: הוראות - 20 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

931 שינוי 
1697 שינוי 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 
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X: 223850 קואורדינטה
Y: 630300 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת מתחם מגורים חדש הכולל 84 יח''ד.

עיקרי הוראות התכנית: 
ל-שטח  ג',  מגורים  לאזור  למוסד  מאזור  הקרקע  ייעוד  שינוי 

ציבורי פתוח, לדרך, ולמתקן הנדסי.
קביעת הוראות בינוי.

קביעת שימושים מותרים.
קביעת קווי בניין-.

קביעת שטחי בנייה למגורים בהיקף של 18,715 מ"ר.
קביעת מס' יח"ד ל- 84.

קביעת מס' קומות ל- 4 קומות מעל הקרקע בכל חתך.
קביעת קומות תת-קרקעיות עבור חניה.

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה , ותנאים למתן היתר אכלוס.
קביעת הוראות לפיתוח השטח.

קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
קביעת שלביות ביצוע.

קביעת הוראות להפקעה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5253 עמוד  התשעו,   ,7250 הפרסומים  ובילקוט   22/04/2016

בתאריך 17/04/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים 9100701 טלפון: -02
6290263. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0302364

 שם התכנית:הקמת בניין מגורים חדש 
בשכונת בית צפאפא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 18  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0302364 מס':  מפורטת 

תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
3802 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
5022 כפיפות 

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

גושים וחלקות:
גוש: 30281, מוסדר, חלקי חלקות: 5, 10, 11, 12.

גוש: 30296, מוסדר, חלקי חלקות: 1, 2, 9.

גושים וחלקות:
גוש: 30079, מוסדר, חלקות במלואן: 111.

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד ברח' ירמיהו 14, תל ארזה, ירושלים

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

שינוי שטח מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ג'.  
קביעת הבינויים הבאים בשטח:  ב. 

קביעת בינוי לתוספת קומות לשם תוספת יח"ד.  .2
קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.  ג. 

הגדלת מס' הקומות מ-3 קומות ל-5 קומות. ד. 
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור.  ה. 

קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  ן. 
קביעת הוראות להריסת מבנים וחלקי מבנים. ז. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0130252

 שם התכנית:שינוי ייעוד משטח למוסד לאזור 
מגורים ג', ראס אל עמוד.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 45  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0130252 מס':  מפורטת 

תשריט - 29
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2668 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, ראס אל-עמוד.

גושים וחלקות:
גוש: 30898, לא מוסדר, חלקי חלקות: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 999.
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עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים ומבנים ומוסדות   .1

ציבור.
קביעת מס' יח"ד ל-15 יח"ד.   .2

 2 הקרקע,  מעל  קומות  ל–4  המירבי  הקומות  מס'  קביעת    .3
קומות חניה תת קרקעית.
קביעת גובה בנייה מרבי.  .4

קביעת שטחי הבנייה המירביים ל-3060.50 מ"ר סה"כ.  .5
קביעת קווי בניין מירביים חדשים.  .6

קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית.  .7
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.  .8

קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה  .9
קביעת הוראות בגין הריסה.  .10

קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה ואכלוס.  .11
קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.  .12
קביעת הוראות הפקעה לצורכי ציבור.  .13

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6256 עמוד  התשעז,   ,7514 הפרסומים  ובילקוט   21/05/2017

בתאריך 29/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0409839

 שם התכנית:תוספת בנייה מגורים 
בשכונת בית חנינא רחוב אל מאמון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
מפורטת מס': 101-0409839, גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט 

8 -
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
במ/ 3457/ א החלפה 

תמא/ 15 כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אל מאמון, בית חנינא ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30615, לא מוסדר, חלקי חלקות: 187.

X: 221499 קואורדינטה
Y: 636802 קואורדינטה

X: 218981 קואורדינטה
Y: 627541 קואורדינטה

מטרת התכנית:
קביעת בינוי לבניין מגורים חדש בשכונת בית צפאפא.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי ייעוד מאיזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים ב'.

2. קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש.
3. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 1329.95 מ"ר.

4.קביעת קווי בניין חדשים לבנייה, כאמור.
5. קביעת מס' הקומות ל- 4 קומות.

6. קביעת מס' יח"ד ל- 8 יח"ד.
7. קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנייה כאמור.

8. קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
9. קביעת הוראות בגין הריסה.

10. קביעת הוראות בגין עצים לשימור או לעקירה.
11. הרשאת תנועת רכב על גבי שביל הולכי רגל.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7189 עמוד  התשעז,   ,7535 הפרסומים  ובילקוט   30/06/2017

בתאריך 03/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0361840

שם התכנית:שני בניינים חדשים, ראס אל עמוד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 11  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0361840 מס':  מפורטת 

תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2668 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, רח' אחמד עדילה, ראס אל עמוד, ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 29987, לא מוסדר, חלקי חלקות: 22, 23, 26, 27.

X: 223000 קואורדינטה
Y: 630715 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת שני בנייני מגורים חדשים וגן ילדים.
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מטרת התכנית:
הרחבת בינוי ותוספת קומות.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5 ודרך לאזור מגורים ב ודרך.  .1
קביעת הוראות בינוי עבור הרחבת הבנין הקיים, תוספת   .2

קומות ותוספת יח"ד. 
קביעת שטחי בנייה לסך של 1439 מ"ר.   .3

קביעת הוראות בגין עצים בוגרים.  .4
קביעת מס' יחידות הדיור ל-8.  .5

קביעת מס' הקומות ל-4.  .6
קביעת קו בנין חדש.  .7

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  .8
קביעת הוראות בגין מבנים להריסה   .9

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .10
11. קביעת הוראות הפקעה לדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7374 עמוד  התשעז,   ,7537 הפרסומים  ובילקוט   30/06/2017

בתאריך 04/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0426411

 שם התכנית:הקמת 3 בנייני מגורים חדשים 
ראס אלעמוד , ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 11  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0426411 מס':  מפורטת 

תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2668 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, ראס אל עמוד

גושים וחלקות:
גוש: 29987, לא מסודר, חלקות במלואן: 85.

X: 222843 קואורדינטה
Y: 630624 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת 3 בניני מגורים חדשים וגן ילדים.

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה, מס' קומות ומס' יח"ד,סה"כ 19 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:  .1

לאזור  מיוחד   1 מגורים  מאזור  קרקע  של  ייעוד  שינוי   
מגורים ב' .

הגדלת שטחי הבנייה המירביים בשטח וקביעתם ל 2516 מ"ר.  .2
קביעת מס' יח"ד בבנין מס' 1 ל- 5 יח"ד.  .3

הגדלת מס' יח''ד מ' 7 ל- 14 יח''ד בבנין מס' 2.   
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .4

קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבנייה.  .5
הגדלת מס' הקומות ל-3 קומות בבנין מס' 1.  .6

הגדלת מס' הקומות ל- 5 קומות בבנין מס' 2.   .7
קביעת הוראות בגין מבנה/ גדר/ מדרגות להריסה.  .8

שינוי קוי בנין וקביעת קוי בנין חדשים.  .9
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5093 עמוד  התשעז,   ,7485 הפרסומים  ובילקוט   07/04/2017

בתאריך 18/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0413294

 שם התכנית:הרחבת בנין קיים ותוספת יח"ד 
במגרש מגורים, בית צפאפא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
מפורטת מס': 101-0413294, גרסת התכנית: הוראות - 6 תשריט 

5 -
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3365 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים .

בית צפאפא ירושלים, רחוב אל בלוטה, שכונת אדהרה ממערב 
לכביש דב יוסף ומצפון לכביש בגין.

גושים וחלקות:
גוש: 30277, מוסדר,  חלקות במלואן: 14.

X: 218632 קואורדינטה
Y: 628435 קואורדינטה
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עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5, לאזור מגורים ב.  .1

קביעת בינוי להרחבת בינוי עד ל-4 קומות בהתאם לנספח   .2
הבינוי מס' 1.

 2 מעל  קומות   4 בן  חדש  בנין  להקמת  הוראות  קביעת   .3
קומות תת קרקעיות 

הגדלת מס' יחידות הדיור מ-4 ל-14 יח"ד  .4
קביעת הוראות לחניה בתחום התכנית.  .5

קביעת שטחי בנייה.  .6
קביעת קוי בנין חדשים.  .7

קביעת הוראות בגין הריסות.  .8
קביעת שטחי מרפסות.  .9

קביעת תנאים למתן היתר בנייה ושלבי ביצוע לתכנית.  .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7381 עמוד  התשעז,   ,7537 הפרסומים  ובילקוט   21/07/2017

בתאריך 04/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0455527

שם התכנית:תוספת זכויות בנייה מעל בניין קיים- 
רח' גובראן חליל גובראן, בית חנינא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 11  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0455527 מס':  מפורטת 

תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
במ/ 3458/ א החלפה 

62 החלפה 
7465 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

תמא/ 15 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: ג'ובראן ח'ליל .

מגרש בצמוד לרח' גובראן חליל גובראן )סמטה 5(

גושים וחלקות:
גוש: 30607, לא מוסדר,  חלקי חלקות: 65.

X: 221311 קואורדינטה
Y: 638799 קואורדינטה

מגרשים:
13 - 13 בהתאם לתכנית 7465

עיקרי הוראות התכנית: 
ג',  מגורים  לאזור  מיוחד   5 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א. 

לשצ"פ ולשביל.
שינוי ייעוד ממגורים 5 מיוחד וממעבר ציבורי להולכי רגל  ב. 

לשביל עם זיקת הנאה למעבר לרכב. 
כ'  של  בשטח  הקרקע,  בקומת  ילדים  לגן  הוראות  קביעת  ג. 

135 מ"ר עם חצר צמודה.
קומת  מעל  קומות   4 בני  מגורים  בניני  ל-3  בינוי  קביעת  ד. 

חניה תת קרקעית
קביעת מס' יח"ד ל-27. ה. 

הגדלת שטחי הבנייה המרביים בתחום התכנית וקביעתם  ו. 
ל 4917 מ"ר.

קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ז. 
קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנייה. ח. 

קביעת הוראות להפקעה. ט. 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6490 עמוד  התשעז,   ,7517 הפרסומים  ובילקוט   09/06/2017

בתאריך 05/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0448647

 שם התכנית:תוספת יח"ד במגרש מגורים 
גבל אל מוכבר ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
מפורטת מס': 101-0448647, גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט 

6 -
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2683/ א החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, בשכונת ג'בל אל מוכבר, ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 31238, לא מוסדר,  חלקות במלואן: 1.

X: 223117 קואורדינטה
Y: 628486 קואורדינטה

מטרת התכנית:
מגורים חדש,  בניין  והקמת  קיים  קומות מעל מבנה   2 תוספת 

בג'בל מוכבר.
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גוש: 10568 חלקי חלקות: 2, 7, 11.
גוש: 10569 חלקות במלואן: 12.

גוש: 10569 חלקי חלקות: 2, 5, 10, 11, 13, 15.
גוש: 10677 חלקי חלקות: 60, 61, 62, 114.
גוש: 10679 חלקי חלקות: 38, 39, 40, 41.

גוש: 10717 חלקות במלואן: 59, 63, 74, 75, 76, 91, 94.
גוש: 10717 חלקי חלקות: 30, 73, 82.

מטרת התכנית:
שינוי הוראות תכנית מכ/582/חכ/20/ד/א בעניין מבני מגורים 
בבנייה רוויה, שטח ספורט ונופש, מבני ציבור ושלביות ביצוע, 

ושינוי ייעוד לחניון כשינוי לתכנית מכ/663 א.

עיקרי הוראות התכנית:
ניוד שטחי שירות )למעט שטחי חניה תת קרקעית(, לטובת  א(  
שטח עיקרי למרפסות שלא יעלה על 15 מ"ר ליחידת דיור 
בממוצע, ביעודי קרקע מגורים ב', ג' ו-ד', ובלבד שלא יגדל 

השטח הכולל המותר לבנייה במגרש.
צמודים,  מגורים  מגרשי  הכוללים  חניה  מתחמי  קביעת  ב(  
לחניה  למגרש  ממגרש  חופשי  מעבר  ביניהם  שיתקיים 
עילית ותת קרקעית, ובלבד שסך מקומות החניה במתחם 
התקן  פי  על  הנדרשים  החניה  מקומות  את  תואם  כולו 

הקבוע בתכנית לשימושי הקרקע הקבועים במגרשים. 
ציבור,  מבנה  שטח  ציבורי,  מפארק/גן  קרקע  ייעוד  שינוי  ג(  

שטח ציבורי פתוח ודרך לחניון ציבורי.
שינוי הוראות בינוי ועיצוב למיגון אקוסטי ולמבני ציבור. ד(  

תוספת שטחי בנייה ושינוי גובה בנייה במגרשי ספורט ונופש. ה(  
שינוי הוראות לשלביות ביצוע פתרון קצה לביוב ומעברי  ו(  

ניקוז.
שינוי הוראות עיצוביות המחייבות ציפוי החזיתות באבן  ז(  
המרחביות  להנחיות  הפנייה  ובמקומן  תלטיש,  בסיתות 
המחייבות חיפוי קשיח ומאפשרות גמישות בבחירת סוג 

החיפוי.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מורדות הכרמל, כורי 2 חיפה 33093 טלפון:04-8676296

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':354-0385724

שם התכנית: מרכז מסחרי אום אל פחם- חניון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

354-0385724, גרסת התכנית: הוראות - 46 תשריט - 22

מטרת התכנית:
תוספת בנייה מעל ובצמוד לבניין קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 מיוחד למגורים ב'.   .1

קביעת מס' יחידות דיור מרבי בשטח התוכנית ל- 10 יח"ד.   .2
קביעת שטחי בנייה מרביים בתחום התוכנית.   .3

קבעת מס' קומות מרבי ל–5 קומות מעל קומת מרתף תת    .4
קרקעית. 

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .5
קביעת הוראות להריסה.   .6

קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.   .7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7376 עמוד  התשעז,   ,7537 הפרסומים  ובילקוט   30/06/2017

בתאריך 04/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

         שירה תלמי
מ"מ יושבת ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':355-0440974

 שם התכנית: מכ/582 א' - עדכון תכנית 
מכ/582/חכ/20/ד/א

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות 
 ,355-0440974 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הכרמל 

גרסת התכנית: הוראות - 32 תשריט - 30
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
מכ/ 663/ א שינוי 

מכ/ 582/ חכ/ 20/ ד/ א שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טירת כרמל רחוב: הנרקיסים ורחוב: גיורא .

בחלקה הדרומי של טירת כרמל, מזרחית לדרך מס' 4 מול כניסה 
לקיבוץ החותרים חוף הכרמל.

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 10145 חלקי חלקות: 31, 34.
גוש: 10568 חלקות במלואן: 18.
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עד/ 112 שינוי  
עד/ 152 שינוי  
עד/ 111 שינוי  
עד/ 110 שינוי  
עד/ 120 שינוי  

עד/ 120/ ב שינוי  
עד/ 120/ ג שינוי  
עד/ 120/ ד שינוי  

ג/ במ/ 1154 שינוי  
עד/ 120/ א שינוי  

עד/ 245 שינוי  
עד/ במ/ 129 שינוי  

עד/ 253 שינוי  
עד/ מק/ 304/ א שינוי  

עד/ 2008/ 6 שינוי  
עד/ במ/ 132 שינוי  

תמא/ 35 כפיפות  
תממ/ 6 כפיפות  

עד/ 1154/ א כפיפות  
356-0107151 כפיפות  

תמא/ 3/ 7 אישור ע"פ תמ"א 
356-0075135 ללא שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דאלית אל-כרמל 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 11499 חלקי חלקות: 31.
גוש: 11501 חלקי חלקות: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 87.

גוש: 11502 חלקות במלואן: 16, 31, 40, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64
 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82
 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100
 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113
 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126
 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139
 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152
 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165
 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178
 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191
 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211  ,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204
 ,229 ,228 ,227 ,226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218 ,217
 ,245 ,244 ,243 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,235 ,234 ,233
 ,258 ,257 ,256 ,255 ,254 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249 ,248 ,247 ,246
 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267 ,266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260 ,259
 ,289 ,288 ,287 ,283 ,282 ,279 ,278 ,277 ,276 ,275 ,274 ,273 ,272
 ,302 ,301 ,300 ,299 ,298 ,297 ,296 ,295 ,294 ,293 ,292 ,291 ,290

.321 ,317 ,312 ,310 ,309 ,308 ,307 ,305 ,304 ,303
גוש: 11502 חלקי חלקות: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 
 ,280 ,232 ,231 ,230 ,56 ,55 ,47 ,44 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,29

.316 ,314 ,313 ,311 ,306 ,285 ,284 ,281
גוש: 11504 חלקי חלקות: 1, 6, 60, 64, 66, 68.

גוש: 11505 חלקי חלקות: 14, 15.
גוש: 11506 חלקות במלואן: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 48, 61, 65, 
 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,141 ,139 ,138 ,94 ,93 ,88 ,66
 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ענ/ 118 שינוי 
ענ/ 283 שינוי 
תממ/ 6 כפיפות 

תתל/ 38 כפיפות 
תמא/ 23/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אום אל-פחם, צומת הכניסה לאום אל פחם

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 20312 חלקי חלקות: 17, 18, 19.
גוש: 20543 חלקי חלקות: 9.

מטרת התכנית:
הוספת שטחי שירות תת קרקעים למטרת חניה במגרש המסחרי 

והקמת מבנה שירות באזור השפ"פ.

עיקרי הוראות התכנית: 
1( תוספת שטחי שירות תת קרקעית לחניה במגרש המסחרי ובשפ"פ.

2( שינוי בהוראות בדבר בינוי.

בתאריך  בעתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1043 עמוד  התשע"ו,   ,7345 הפרסומים  ובילקוט   05.09.2016

בתאריך 19.09.2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עירון, 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-6351789,   30025 ערערה  עארה 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: רכס הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
356-0210583

שם התכנית: שינוי הוראות ומגבלות בנייה בתחום העיר 
דאלית אלכרמל

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 356-0210583, 

גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 792 שינוי  
356-0144261 שינוי  
עד/ במ/ 130 שינוי  
עד/ במ/ 131 שינוי  

עד/ 156 שינוי  
עד/ 114 שינוי  
עד/ 113 שינוי  
עד/ 202 שינוי  
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 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,35 ,34 ,33
 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55
 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,75 ,74 ,73

.105 ,104 ,103 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92
גוש: 11522 חלקי חלקות: 22, 36, 42, 43, 44, 76.

גוש: 11523 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32
 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50
 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68
 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86
 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103
 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116
 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129
 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142

.164 ,163 ,162 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155
גוש: 11524 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32

.77 ,76 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,51
גוש: 11524 חלקי חלקות: 40, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 64.

גוש: 11526 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4.
גוש: 11526 חלקי חלקות: 5, 12, 13, 29.

גוש: 12652 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28, ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34
 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52

.83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,77 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70
גוש: 12652 חלקי חלקות: 76, 78.

גוש: 17134 חלקי חלקות: 1, 47

מטרת התכנית:
הסדרת בנייה למגורים ע"י שינוי הוראות ומגבלות בנייה   .1

עבור בנייה למגורים בתכניות מאושרות.
הקלה מתמ"א/3 לקווי בנין לאורך דרך מס' 672.  .2

תוספת זכויות בנייה בשטחים מאושרים למבני ציבור.  .3

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה עיקרי ושירות לבנייה למגורים.   .1

שינוי גובה הבנייה ומס' הקומות.   .2
שינוי תכסית בנייה מקסימאלית.   .3

שינוי בקווי הבנין.  .4
קביעת תנאים ומגבלות למתן היתרי בנייה למגורים.   .5

קביעת תנאים ומגבלות לאישור תשריטי חלוקה.  .6
תוספת זכויות בנייה בשטח מאושר למבני ציבור.  .7

תכנית זו אינה משנה ייעודי קרקע מאושרים.  .8

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1145 עמוד  התשעו,   ,7347 הפרסומים  ובילקוט   05/09/2016

בתאריך 20/09/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
אל-כרמל  דאלית   10 עספיא  שד  חושי  אבא  הכרמל,  רכס 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-8399382,   30056
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175
 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189
 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210 ,209 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203
 ,236 ,235 ,234 ,233 ,231 ,229 ,228 ,225 ,224 ,223 ,222 ,220 ,219 ,218
 ,250 ,249 ,248 ,247 ,246 ,245 ,244 ,243 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237
 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260 ,258 ,257 ,256 ,255 ,254 ,253 ,252 ,251
 ,279 ,278 ,277 ,276 ,275 ,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267 ,266
 ,293 ,292 ,291 ,290 ,289 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284 ,283 ,282 ,281 ,280
 ,307 ,306 ,305 ,304 ,303 ,302 ,301 ,300 ,299 ,298 ,297 ,296 ,295 ,294
 ,321 ,320 ,319 ,318 ,317 ,316 ,315 ,314 ,313 ,312 ,311 ,310 ,309 ,308
 ,339 ,338 ,337 ,333 ,332 ,331 ,330 ,329 ,328 ,327 ,326 ,325 ,323 ,322
 ,354 ,353 ,352 ,351 ,350 ,349 ,348 ,347 ,346 ,345 ,344 ,342 ,341 ,340
 ,373 ,372 ,371 ,370 ,369 ,368 ,367 ,361 ,360 ,359 ,358 ,357 ,356 ,355
 ,391 ,390 ,389 ,388 ,387 ,386 ,385 ,384 ,382 ,381 ,380 ,379 ,376 ,374

.817 ,761 ,752 ,602 ,566 ,546 ,508 ,502 ,394 ,393
גוש: 11506 חלקי חלקות: 26, 27, 31, 32, 40, 41, 42, 62, 63, 64, 67, 
 ,144 ,142 ,133 ,129 ,127 ,118 ,112 ,106 ,92 ,90 ,89 ,86 ,76 ,69 ,68

.392 ,377 ,366 ,365 ,364 ,363 ,362 ,336 ,335 ,334 ,148
גוש: 11508 חלקות במלואן: 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
 ,42 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24
 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44
 ,88 ,87 ,83 ,81 ,76 ,75 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62
 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,98 ,95 ,89

.114 ,113 ,112 ,111
גוש: 11508 חלקי חלקות: 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 41, 43, 52, 74, 

.99 ,97 ,96 ,94 ,93 ,92 ,86 ,85 ,84 ,82 ,80 ,79 ,78 ,77
גוש: 11509 חלקות במלואן: 7, 8, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,49 ,48 ,47 ,44 ,37 ,36 ,35 ,29 ,28 ,27 ,26
 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,76 ,75 ,72 ,71 ,70
 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92
 ,137 ,135 ,134 ,130 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,110 ,109 ,108
 ,152 ,150,151 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139
 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153

.178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167
גוש: 11509 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
 ,74 ,73 ,69 ,68 ,66 ,60 ,50 ,46 ,45 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,34 ,33 ,30

.128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,122 ,113 ,111 ,77
גוש: 11510 חלקות במלואן: 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25.

גוש: 11510 חלקי חלקות: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 
.52 ,29 ,28 ,27 ,26 ,23

גוש: 11511 חלקות במלואן: 1, 9, 18, 88, 91.
גוש: 11511 חלקי חלקות: 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 

.94 ,92 ,90 ,89 ,87 ,86 ,83 ,82 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,22 ,21
גוש: 11514 חלקות במלואן: 36, 43, 53.

גוש: 11514 חלקי חלקות: 35, 37, 38, 40, 41, 42.
גוש: 11519 חלקות במלואן: 1, 3, 5, 8, 9, 10.

גוש: 11519 חלקי חלקות: 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 50.
גוש: 11520 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 81.

גוש: 11520 חלקי חלקות: 2, 7, 8, 15, 27, 78, 79.
גוש: 11521 חלקות במלואן: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
 ,42 ,41 ,40 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,29 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17
 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43
.78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60
גוש: 11521 חלקי חלקות: 9, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 72.

גוש: 11522 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
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ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
אל-כרמל  דאלית   10 עספיא  שד  חושי  אבא  הכרמל,  רכס 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-8399382,   30056
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':353-0396333

 שם התכנית: שטח פרטי פתוח במפעלי בית אל 
זכרון יעקב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון 
גרסת   ,353-0396333 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 11 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 168/ א שינוי 
מק/ ש/ 684 שינוי 

ש/ 577 שינוי 
ש/ 168 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: זכרון יעקב רחוב:.

שטח פתוח המפריד בין דרך מס' 652 למתחם מפעלי בית אל 
בזכרון יעקב.

גושים וחלקות:
גוש: 11307, מוסדר, חלקי חלקות: 11.

מטרת התכנית:
פיתוח שטח פרטי פתוח בחזית מתחם המפעלים לטובת עובדיו.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח.

ב. קביעת הנחיות לפיתוח השטח.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: רכס הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
356-0257931

שם התכנית: עוספיא- מתחם 4.3, קרקעות מדינה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 356-0257931, 

גרסת התכנית: הוראות - 59 תשריט - 31
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 604 שינוי 

עד/ 105 שינוי 
ג/ 792 שינוי 

עד/ 257/ א שינוי 
עד/ מק/ 304/ ב שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תממ/ 6 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: עספיא

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 17132 חלקות במלואן: 26.
גוש: 17132 חלקי חלקות: 4, 8, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 31.

גוש: 17142 חלקי חלקות: 23, 176, 196.

מטרת התכנית:
פיתוח שכונת מגורים של 208 יח"ד, עם אופציה לתוספת של 
הקצאת  התכנית,  בתחום  הקיימת  הבנייה  הסדרת  יח"ד,   49

שטחי ציבור שכונתיים וקהילתיים.

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת בנייה קיימת א.  

איחוד וחלוקה ב.  
שינוי ייעוד חקלאי לשטח למגורים, שצ"פ, מבנים ומוסדות  ג.  

צבור, מתקנים הנדסיים, דרכים ושטחים פתוחים.
קביעת תכליות המותרות לכל ייעוד בקרקע ד.  

קביעת הוראות בנייה בשטח התכנית ה.  
קביעת הנחיות למתן היתרי בנייה ו.  

התווית דרכים וחיבורן למערכת הישובית ז.  
פיתוח ותשתיות ח.  

קביעת הנחיות לפיתוח שצ"פים, שטחים פתוחים ושבילים ט.  
הקלה בקו בנין מדרך אזורית 672 - על פי החלטת הוולנת"ע  י.  
מיום 15.11.2016 לעניין תמ"א 3 - אושר קו בניין של 37 מ' 

לדרך אזורית 672 - 12 מ' מגבול זכות הדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4664 עמוד  התשעז,   ,7474 הפרסומים  ובילקוט   17/03/2017

בתאריך 27/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
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מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון 
גרסת   ,353-0484899 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 12 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ש/ 1121/ א שינוי 

ש/ 11 שינוי 
ש/ 1058 שינוי 

ש/ 1307/ א שינוי 
ש/ 213 שינוי 

ש/ 1110 כפיפות 
ש/ 1114 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 652 רבין שמס'ה  יצחק  שכונת מגורים חדשה בסמיכות לדרך 
למתחם  דרומית  ממוקמת  ממערב.  ז'בוטינסקי  ולדרך  ממזרח 

היקב ובית הבאר.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 11304 חלקות במלואן: 7.
גוש: 11304 חלקי חלקות: 6.

גוש: 11307 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 26, 35.
גוש: 11307 חלקי חלקות: 5, 25, 38.

מטרת התכנית:
התווית תכנון מפורט לשכונות מגורים חדשות לצרכי מגורים, 

מסחר, תיירות, מבני ציבור וגן מרכזי.

עיקרי הוראות התכנית:
שינויי גבולות ייעודי קרקע קיימים וקביעת גבולות לייעודי  א.  

הקרקע החדשים.
והתווית  המגורים  למקבצי  גישה  דרכי  בתוואי  שינוי  ב.  

דרכים מקומיות.
ייעוד שטח לשטח ציבורי פתוח לפיתוח גן מרכזי. ג.  

קביעת תכליות ושימושים, הגדרת זכויות בנייה, והוראות  ד.  
בנייה, הוראות לפיתוח ומתן היתרים.

שינוי בקו בניין מ- 40 מ' מציר דרך אזורית מס' 652 לקו  ה.  
בניין של 30 מ' מציר דרך אזורית מס' 652.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
353-0433292

שם התכנית: מגורים בחלקות 6, 7 בגוש 10133, 
גבעת עדה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון 
התכנית:  גרסת   ,353-0433292 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 19 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 95 שינוי 
ש/ 369 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בנימינה-גבעת עדה רחוב: דרך הברושים ג"ע .

גושים וחלקות:
גוש: 10133, מוסדר, חלקות במלואן: 6, 7.

גוש: 10133, מסודר, חלקי חלקות: 41.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע של חלקות 6, 7 בגוש 10133 מאזור חקלאי 

למגורים א' ושצ"פ וקביעת זכויות והוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
א( שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי למגורים א' ושטח ציבורי פתוח.

ב( קביעת זכויות בנייה.
ג( קביעת הוראות בנייה.

ד( קביעת הנחיות לטיפול ברצועת הנחל שבתחום התכנית.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
353-0484899

שם התכנית: הכניסה המזרחית - לזכרון יעקב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0360552

שם התכנית:הגדלת זכויות בנייה והתאמת קווי בניין 
בנצרת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת 
התכנית:  גרסת   ,211-0360552 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 15 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12247 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת רחוב: אל-בישארה .

אל-בישארה, סמוך לכביש מס' 7031, שכונת כרם אלסאחב
X: 227525 קואורדינטה
Y: 735175 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16579, מוסדר, חלקי חלקות: 19.

מטרת התכנית:
מס'  והגדלת  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  בנייה,  אחוזי  הגדלת 

הקומות במבנה קיים בנצרת.
עיקרי הוראות התכנית: 

הגדלת צפיפות מגורים על ידי תוספת 2 יח"ד נוספות.
הגדלת אחוזי בנייה.
הגדלת מס' הקומות.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה נצרת, נצרת 16000 טלפון:04-6459200

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

תשמ"ט - 1989.

עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
תשמ"ט - 1989.

          ליאת פלד
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':203-0320200

שם התכנית:ג/22768 ישיבת הסדר בית שאן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
שאן מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 203-0320200, גרסת 

התכנית: הוראות - 20 תשריט - 15
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6995 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית שאן רחוב: שד מנחם בגין, שכונת אליהו, מזרח בית שאן.

X: 247550 קואורדינטה
Y: 711050 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 22907 חלקי חלקות: 84.
גוש: 22923 חלקי חלקות: 69.

מטרת התכנית:
הקמת ישיבת הסדר בעיר בית שאן

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למגורים מיוחד ומבנים 

ומוסדות ציבור ולשטח חניון.
קביעת זכויות והגבלות בנייה.

קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 10900 1 בית שאן  ירושלים הבירה  ולבנייה בית שאן,  לתכנון 

טלפון:04-6489414
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0490276

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה ותכסית 
והקטנת קווי בנין - כפר מנדא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
גרסת   ,261-0490276 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

התכנית: הוראות - 12 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9922 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר מנדא, כפר מנדא - שכונה דרומית

X: 224987 קואורדינטה
Y: 745803 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17570, מוסדר, חלקי חלקות: 70.

מטרת התכנית:
תכנית לשינוי בהוראות וזכויות הבנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה ומס' יחידות דיור.

הסדרת קווי בנין במגרש
הגדלת תכסית הקרקע.

קביעת התכליות והשימושים והתנאים למתן היתרי בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':215-0426858

שם התכנית:שכונת נוף הכפר - ג/23016
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה 
גרסת   ,215-0426858 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 25 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 18647 שינוי 
ג/ 12567 שינוי 
1 /17 /1 החלפה 

עפ/ מק/ 6029/ 2 החלפה 
ג/ 13259 החלפה 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עפולה רחוב: ז'בוטינסקי 4.

שטח המצוי מערבית לרחוב ז'בוטינסקי, מדרום לכפר הילדים 
לבית  ומצפון  העמק  חולים  לבית  מזרחית  צפונית  ההיסטורי, 

אבות משלב.
X: 230467 קואורדינטה
Y: 725462 קואורדינטה

גושים וחלקות:
חדש רשום:

 גוש: 17768 חלקי חלקות: 181.
גוש: 17771 חלקי חלקות: 84.

גוש: 16779 חלקי חלקות: 9, 13.

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים מצפון מזרח למרכז הרפואי "העמק" בעפולה.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע המיועדת למוסדות ציבור, אזור מגורים    .1
מבנים  פתוח,  ציבורי  שטח  ג',  למגורים  ודרכים  עירוני 

ומוסדות ציבור ודרכים.
קביעת זכויות והוראות בנייה ליעודי הקרקע השונים.   .2

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .3
תכנון מפורט של חלק ממתחמים לתכנון A3 ו–G, המאושרים    .4

במסגרת תכנית המתאר של העיר עפולה ג/12567

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה עפולה, חנקין יהושע 47 עפולה 18100 

טלפון:04-6520344
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ג/ 20069 שינוי 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

ג/ 13618 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
המגרש ממוקם בחלקו הישן של מושב כפר קיש.

X: 242125 קואורדינטה
Y: 730275 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 15365 חלקי חלקות: 7.

מטרת התכנית:
הוספת שימוש לתעסוקה והגדלת זכויות בנייה בשטח המיועד 

למגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 
זכויות הבנייה העיקריים מ-256 מ"ר ל-320 מ"ר  הגדלת    -

מהם 30 מ"ר עבור תעסוקה. 
שינוי קווי בניין שמאלי ואחורי לאפס עבור שטח המשרד    -

בלבד.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה הגליל התחתון, טלפון:04-6628210

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

תשמ"ט - 1989.
           אורי אילן

יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: מצפה רמון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':27/ 03/ 146
שם התכנית: שכונה מערבית - מצפה רמון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה 

רמון מופקדת תכנית מפורטת מס': 27/ 03/ 146 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0331462

שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה והקטנת קווי בניין
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0331462, 

גרסת התכנית: הוראות - 23 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסות לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7735 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כפר מנדא -שכונה מזרחית מס' בית 10

גושים וחלקות:
גוש: 17572, מוסדר,  חלקי חלקות: 10.

X: 225254 קואורדינטה
Y: 746633 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תכנית מפורטת בכפר מנדא להגדלת אחוזי בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
להקטנת  ו  בנייה  אחוזי  להגדלת  מנדא  בכפר  מפורטת  תכנית 

קווי בניין והגדלת מס' יחידות דיור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3809 עמוד  התשע'ז,   ,7454 הפרסומים  ובילקוט   24/02/2017

בתאריך 21/02/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
206-0364620

שם התכנית:ג/22730 הסדרת זכויות בנייה במגרש 
102, כפר קיש

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל 
גרסת   ,206-0364620 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  התחתון 

התכנית: הוראות - 11 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 4384 שינוי 
ג/ 12524 שינוי 

גת/ מק/ 4384/ 4 שינוי 
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ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
מצפה רמון, שד בן גוריון 8 מצפה רמון 80600 טלפון:08-6586493

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נתיבות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
609-0199703

 שם התכנית: הקמת חדר שנאים במגרש 914, 
שכונת "נתיבות מערב"

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 609-0199703 

גרסת התכנית: הוראות - 13 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
127 /02 /22 שינוי 

609-0171876 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתיבות, מגרש 914, שכונה מערבית, נתיבות

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 39857 חלקות במלואן: 101.
גוש: 39857 חלקי חלקות: 76.

X: 158949 קואורדינטה
Y: 591851 קואורדינטה

מגרשים:
914 - 914 בהתאם לתכנית 22/ 02/ 127

מטרת התכנית:
"מתקנים  ביעוד   914A שטח  תא  בתחום  שנאים  חדר  הקמת 

הנדסיים".

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מ-"שצ"פ" ל-"מתקנים הנדסיים" בתא שטח    .1

.914A 'מס
קביעת הוראות, זכויות והנחיות בנייה.   .2

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6016 עמוד  התשעז,   ,7505 הפרסומים  ובילקוט   19/05/2017

בתאריך 15/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נתיבות, 
שד ירושלים 4 נתיבות 80200 טלפון:08-9938735, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1 /101 /02 /27 שינוי 
27/ במ/ 43 שינוי 
135 /03 /27 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
27/ מק/ 1013 כפיפות 

תמא/ 14/ 1 כפיפות 
תממ/ 4/ 14 כפיפות 
138 /02 /27 כפיפות 

2 /117 /03 /27 כפיפות 
4 /117 /03 /27 כפיפות 

16 /101 /02 /27 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 180000 קואורדינטה
Y: 503000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39033 חלקי חלקות: 1.
גוש: 39597 חלקות במלואן: 40.

גוש: 39597 חלקי חלקות: 31, 35 - 39.
גוש: 39600 חלקי חלקות: 98.
גוש: 39872 חלקי חלקות: 1.
גוש: 39873 חלקי חלקות: 1.

גוש: 39879 חלקות במלואן: 17 - 18, 36, 38 - 40.
גוש: 39880 חלקות במלואן: 1 - 6.

גוש: 39880 חלקי חלקות: 7.

מטרת התכנית:
קרקע  צמודי  מגורים  שכונת  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 
מצפה  במערב  ודרכים  פתוחים  שטחים  ציבור,  מבני  בשילוב 

רמון תוך שמירה על ערכי טבע ועתיקות.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למגורים א'   -

שינוי ייעוד ממגורים ב' למגורים א' ושטחים פתוחים   -
שינוי ייעוד שביל הולכי רגל למגורים א' ושטחים פתוחים   -

שינוי ייעוד דרך למגורים א' ושטחים פתוחים   -
שינוי ייעוד שצ"פ לדרך ולמגורים א'   -

פתוחים,  לשטחים  א',  למגורים  קרקע  ייעודי  קביעת    -
לשצ"פ, לשטח למתקנים הנדסיים, למבנים ומוסדות ציבור 

- בשטח ללא תכניות מפורטות קודמות
קביעת שטחי בינה מירביים   -

קביעת ייעודי קרקע ושימושים   -
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב   -

קביעת תנאים למתן התרי בנייה   -
קביעת הוראות והנחיות סביבתיות   -

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
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עיקרי הוראות התכנית: 
התכנית חלה על בנייני מגורים קיימים בתחום העיר קריית  א.  
גת אשר הוצא היתר לבנייתם קודם לתאריך 1.1.1980 וזאת 
ובהתאם  זו  בתכנית  וכקבוע   38 להוראות תמ"א  בהתאם 
לסעיף 23 לתמ"א 38, וכן התכנית חלה על בניינים כמוגדר 
ורק  אך   1.1.1996 ליום  ועד   1980 בין  נבנו  אשר  בתכנית, 

במידה ואין להם ממדי"ם.
התכנית קובעת זכויות בנייה מורחבות, על פי סעיף 4.1.2  ב.  
הזכויות  בסיס  ועל  זו  בתכנית  )ד(   4.3.2 ו-  )ד(   4.2.2 )ד(, 
אישור  מועד  עד  שינוייה  על   38 תמ"א  מתוקף  המוקנות 

תכנית זו.
גם  והתוספות  הזכויות  מימוש  את  מאפשרת  התכנית  ג.  
עבור  ורק  אך  מחדש,  והקמתו  מבנה  הריסת  במסגרת 
מבנים על פי הגדרתם בסעיף 4 )תחולת התכנית( בתמ"א 
38 על כל שינוייה עד למועד אישור תכנית זו. במקרה זה, 
זכויות  זו,  לתכנית  )י"ב(   4.2.2 סעיף  לפי  הזכויות תהיינה 
יהיו לפי תכניות מפורטות החלות  ויעוד המבנה  הבנייה 

במקום. בתוספת שטחי הבנייה האמורים בתכנית זו.
עבור בניינים אשר הוצא היתר לבניתם קודם ל- 1.1.1980  ד.  
תנאי  ממ"דים,  להם  שאין  ובלבד   1.1.1996 לתאריך  ועד 
לקבלת זכויות הבנייה המורחבות הינו בניית מרחב מוגן 
תקני עבור כל אחת מיחידות הדיור קיימות ו/או הנוספות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6286 עמוד  התשעז,   ,7514 הפרסומים  ובילקוט   19/05/2017

בתאריך 29/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית 
גת, קרית גת טלפון:08-6885698, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: יואב

הודעה לפי סעיף 106ב' לחוק לתכנית מפורטת מס': 
32/ מפ/ 1009

שם התכנית: מתקן פוטו-וולטאי בשטחי משבצת 
מושב שורש ) ליד כפר מנחם(

בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום 18/09/2017 
התכנון  לחוק  106ב'  לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, על שינויים בתכנית 32/ מפ/ 1009.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 629400 קואורדינטה
Y: 184400 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
גוש: 2697 חלקי חלקות: 9, 13 - 14.

גוש: 2698 חלקות במלואן: 13, 18.
גוש: 2698 חלקי חלקות: 3 - 5.
גוש: 2699 חלקי חלקות: 2 - 3.

המקומית  הוועדה  המתנגדים,  את  שמעה  שהוועדה  לאחר 
שינויים  עריכת  לשקול  הוועדה  החליטה  היזם,  נציגי  ואת 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
606-0185579

שם התכנית: התחדשות עירונית בקרית גת 
באמצעות חיזוק ועיבוי מבנים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': -606

0185579, גרסת התכנית: הוראות - 34 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

101 /02 /9 שינוי 
תמא/ 38 כפיפות 
תתל/ 18 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית גת

כל תחום הרשות
לכיש.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות:
 ,1830 ,1781 ,1780 ,1570 ,1565 ,1564 ,1563 ,1534 ,1533 ,1500 ,1499
 ,1901 ,1866 ,1863 ,1861 ,1857 ,1855 ,1841 ,1840 ,1839 ,1833 ,1832
 ,1913 ,1911 ,1910 ,1909 ,1908 ,1907 ,1906 ,1905 ,1904 ,1903 ,1902
 ,2812 ,2436 ,2431 ,2430 ,2423 ,2295 ,1993 ,1917 ,1916 ,1915 ,1914
 ,3036 ,3035 ,3034 ,3031 ,3023 ,3022 ,3021 ,2909 ,2868 ,2867 ,2866
 ,5845 ,5844 ,5843 ,5842 ,5841 ,3199 ,3092 ,3089 ,3080 ,3061 ,3037

.7290 ,7289
גוש: 1571 חלקי חלקות: 1.
גוש: 1835 חלקי חלקות: 1.
גוש: 1837 חלקי חלקות: 1.
גוש: 1842 חלקי חלקות: 1.
גוש: 1843 חלקי חלקות: 1.
גוש: 1860 חלקי חלקות: 1.
גוש: 1862 חלקי חלקות: 1.
גוש: 2963 חלקי חלקות: 1.
גוש: 2964 חלקי חלקות: 1.
גוש: 3027 חלקי חלקות: 1.
גוש: 3030 חלקי חלקות: 1.
גוש: 3033 חלקי חלקות: 1.
גוש: 3113 חלקי חלקות: 1.

X: 178651 קואורדינטה
Y: 612892 קואורדינטה

מטרת התכנית:
עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בהתאם לעקרונות  א.  
שנקבעו בתמ"א 38 על שינוייה עד מועד אישור תכנית זו.

התאמת עקרונות תמ"א 38 על שינוייה לצרכים התכנוניים  ב.  
של קריית גת בהתאם לסעיף 23 לתמ"א 38.

 1980 השנים  בין  שנבנו  למבנים  ממ"דים  הוספת  עידוד  ג.  
ל-1996 בדומה לעקרונות שנקבעו בתמ"א 38 על שינוייה  

עד למועד אישור תכנית זו.
קביעת תנאים והוראות למתן היתרים מכוח תכנית זו. ד.  
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יצירת מסגרת תכנונית מפורטת לגן לאומי בית גוברין.
הנדרשות  והפעילויות  השימושים  והסדרת  הגן  שטח  הגדלת 

בשטח התכנית.
קביעת הנחיות והוראות לעניין נכסי מורשת לשימור.

עיקרי הוראות התכנית:
והשימושים  הפעולות  כל  מותרות  התכנית  בשטח   -
הנדרשים לצורך תפעול ותפקוד הגן הלאומי לרבות ביקור 
חינוך  למטרות  פעילות  ובלילה,  ביום  מבקרים  וכניסת 

ואירועים ציבוריים.
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לגן לאומי.  -

שינוי ייעוד משטח גן לגן לאומי.  -
שינוי ייעוד משטח מסחרי למבנים לגן לאומי.  -

שינוי ייעוד מאזור מרכז מבקרים לגן לאומי.  -
שינוי ייעוד מאזור ספורט לגן לאומי.  -
שינוי ייעוד מאזור נופש לגן לאומי.  -

שינוי ייעוד מאזור נופש ג' לגן לאומי.  -
שינוי ייעוד מחוות סוסים לגן לאומי.  -

שינוי ייעוד מחקלאות לגן לאומי.  -
שינוי ייעוד מחניה מוצעת לגן לאומי.  -

קביעת מתחמים, מבנים ואתרים לשימור.  -
קביעת זכויות בנייה והנחיות בינוי.  -

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
יואב, טלפון:08-8500745, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לכיש, 

נהורה 79340 טלפון:08-6871685

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: לכיש

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
634-0366229

שם התכנית: מושב תלמים משק 26
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה לכיש 
התכנית:  גרסת   ,634-0366229 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 18 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

191 /03 /6 שינוי 

בתוכנית שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,149 עמוד  התשעז,   ,7361 הפרסומים  ובילקוט   28/10/2016
בתאריך 13/10/2016, ופרסומם לפי סעיף 106 ב' לחוק כדלהלן:

ביטול הדרך המוצעת בתכנית שהופקדה. דרך הגישה למתקן 
לדרך  וחיבורה  הנאה,  זיקת  עם  חקלאי  כשטח  בתכנית  תוצג 
הגישה לאתר קומפוסט דלילה. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  כאמור,  ובשינויים 
פוטו- למיתקנים  להתנגדויות  משנה  ועדת  לקהל.  פתוחים 
וולטאים, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263803 ועדה 

מקומית לתכנון ולבנייה יואב, טלפון:08-8500745

את  להגיש  רשאי  אלו,  משינויים  נפגע  עצמו  הרואה  כל 
הוועדה  אל  מקצתם,  או  כולם  השינויים  לאישור  התנגדותו 

המחוזית בתוך 30 הימים.

מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: לכיש,יואב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
1 /232 /03 /6

שם התכנית: גן לאומי בית גוברין
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה יואב, 

לכיש מופקדת תכנית מפורטת מס': 6/ 03/ 232/ 1 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תמ"א/ 22 שינוי 
232 /03 /6 שינוי 

6/ 02/ 104/ 1/ א שינוי 
251 /02 /6 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח גן לאומי בית גוברין

Y: 611534 קואורדינטה ,X: 190584 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 34185 חלקי חלקות: 5 - 6, 9.
גוש: 34186 חלקי חלקות: 1 - 2, 11.

גוש: 34191 חלקות במלואן: 1 - 3, 6.
גוש: 34191 חלקי חלקות: 4 - 5, 7.

גוש: 34192 חלקות במלואן: 4.

גוש: 34192 חלקי חלקות: 2, 5.
גוש: 34193 חלקות במלואן: 1 - 4, 6, 9.

גוש: 34193 חלקי חלקות: 5, 7 , 8.
גוש: 34195 חלקי חלקות: 1.

גוש: 34199 חלקי חלקות: 4 - 7.
גוש: 34200 חלקי חלקות: 2, 8 - 9, 13 - 14.

גוש: 34202 חלקי חלקות: 2, 4, 6 - 8.
גוש: 34203 חלקי חלקות: 9, 12.

מטרת התכנית:
ליעד את השטח לגן לאומי לפי חוק הגנים לאומים ושמורות 
טבע, אתרים לאומים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998 ולפי חוק 

התכנון והבנייה תשכ"ה-1965.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שובה רחוב: שובה 76, משק -76 מושב שובה

X: 156680 קואורדינטה
Y: 595820 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 994, מוסדר, חלקות במלואן: 41.

מגרשים:
76 - 76 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 149/ 6

מטרת התכנית:
הסדרת השטח המיועד למגורים בנחלה מס' 76.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מ"קרקע חקלאית" ל-"מגורים ביישוב כפרי".

שינוי בקווי בניין.
הגדלת זכויות הבנייה המותרות בנחלה.

קביעת תכליות ושימושים בנחלה.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מערבי, טלפון:08-6834700

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0459966

שם התכנית: מגרש מס' 27 שכונה 26, תל שבע
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0459966 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

התכנית: הוראות - 7 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

290 /03 /7 שינוי 
15 /172 /02 /7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל שבע 30, מגרש מס' 27, שכונה 26, תל שבע.

X: 187034 קואורדינטה
Y: 572420 קואורדינטה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תלמים.

X: 168578 קואורדינטה
Y: 608120 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2381 חלקות במלואן: 48, 57.
גוש: 2381 חלקי חלקות: 61, 62.

מטרת התכנית:
ייעוד  קביעת  בנחלה.  למגורים  המיועד  השטח  גבול  הסדרת 

למבנים ומוסדות ציבור, הסדרת שבילים ודרכי גישה,.

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת שטח המגורים בנחלה.   .1

שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד למבנים ומוסדות ציבור.    .2
קביעת ייעוד קרקע לשביל ציבורי למעבר הולכי רגל.   .3

שינו ייעוד משטח פרטי פתוח ליעוד דרך מוצעת במטרה    .4
לאפשר גישת רכב לנחלות הסמוכות.

קביעת זכויות, הוראות ומגבלות לבנייה.   .5
קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.   .6

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

לכיש, נהורה 79340 טלפון:08-6871685

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
651-0427039

שם התכנית: משק -76 מושב שובה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,651-0427039 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מערבי 

התכנית: הוראות - 25 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

5 /149 /03 /7 שינוי 
328 /02 /7 כפיפות 

6 /149 /03 /7 כפיפות 
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גושים וחלקות:
גוש: 100059, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ל- 4 יח"ד במגרש 268 שכ' 8 תל שבע.

עיקרי הוראות התכנית:
א-הגדלת אחוזי בנייה למגורים א'.

ב-שינוי קווי בניין.
ג-קביעת מס' יח"ד מ- 2 ל- 4 יח"ד במגרש.

ד-קביעת מס' מבנים במגרש ל- 2 מבנים.
ה-קביעת גובה הבנייה.

ו-קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ז-קביעת הוראות, שימושים, זכויות ומגבלות בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
6 /312 /03 /52

שם התכנית: מגרש 146 ערערה שכונה 1
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 52/ 03/ 312/ 6

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /310 /02 /7 שינוי 
2 /312 /03 /7 שינוי 

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
גוש: 100084/9, מוסדר, חלקות במלואן: 22 - 23.

גוש: 100084/9, מסודר, חלקי חלקות: 40.
X: 202850 קואורדינטה
Y: 563475 קואורדינטה

מטרת התכנית:
קווי  שינוי  מסחרית,  חזית  עם  למגורים  משצ"פ  ייעוד  שינוי 
בניין, הגדלת זכויות בנייה ותוספת יח"ד מ-2 יח"ד ל- 4 יח"ד.

תוספת חזית מסחרית במגרש 146 שכ' 1 ערערה בנגב

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100534 חלקות במלואן: 18.
גוש: 100534 חלקי חלקות: 69.

מגרשים:
27 - 27 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 290

מטרת התכנית:
התכנית מציעה הגדלת אחוזי בנייה ,תוספת יחידות דיור,שינוי 
קווי בנין ותוספת קומה שלישית במגרש 27, שכונה 26, תל שבע.

עיקרי הוראות התכנית:
1. קביעת קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

2. תוספת יח"ד.
3. תוספת בית שני במגרש.

4. תוספת קומה שלישית.
5. קביעת זכויות ומגבלות בנייה

6. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
7. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

8. קביעת תכליות ושימושים.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0509281

שם התכנית: מגרש 268 שכ' 8 תל שבע
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0509281 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

התכנית: הוראות - 4 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

211 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל שבע 268, מגרש 268 שכ' 8 תל שבע.

X: 186600 קואורדינטה
Y: 573335 קואורדינטה
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קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד.  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה.  

קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ו.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6734 עמוד  התשעז,   ,7525 הפרסומים  ובילקוט   15/06/2017

בתאריך 14/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6230966,  מזרחי,  נגב 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

                דוד לפלר
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ולדנברג חסיה 
ראשע

19/05/1997 ליבוביץ זלמן 1127621/1

ולדנברג חסיה 
ראשע

20/04/2017 ליבוביץ חיה 1127624/1

ברונשטיין מיכאל 10/06/2016 ברונשטיין 
אסתר

1127639/1

גרינקזה דבורה 
דזי

21/12/2016 גרינקזה מנשה 
מרק

1127672/1

ירמוש מ. אייזק 01/10/2009 ירמוש מילדרד 1127831/1

ולד יוסף צבי 25/04/2017 ולד אריאל זאב 1127943/1

מוגס לאול 02/09/2016 מוגס רותי זרפיה 1128267/1

שמיר שלמה 19/12/2016 מחפודה בתיה 1128253/1

לוי מרים 16/02/2017 לוי בועז 1128032/1

מויאל זרי 15/05/2017 מויאל מרדושי 1128228/1

בן שמעון יעקב 08/09/2016 בן שמעון אליהו 1128237/1

אינשטין רחל 06/10/2016 טריצקי יעקב נח 1128480/1

הבלר נחמה 12/01/2017 הבלר דב 1128646/1

בן נון דוד 22/04/2017 בן נון אנה 1128792/1

קונשטט אברהם 
אריה

20/02/2017 קונשטט רות 1125832/2

ברנד חנן 28/05/2017 ברנד משה 1129513/1

אהרוני רחל 13/06/2007 מושיג אסתר 1129140/1

שויבר אליעזר 16/03/2017 שובר אביבה 1129562/1

שושני מרים 17/05/2017 שושני יצחק 1129896/1

עיקרי הוראות התכנית: 
 972 מתוכם  מ"ר  ל–1313   146 מגרש  בנייה  זכויות  הגדלת    -
מרתף   130 מסחר,  מ"ר   80 עיקריים,  שטחים  המהווין  מ"ר 

ו–131 שטחי שירות.
שינוי ייעוד קרקע משצ"פ למגורים עם חזית מסחרית.   -

הגדלת מס' יח"ד במגרש מ- 2 ל- 4 יח"ד.   -
הוספת קומה שלישית.   -

שינוי קוו בניין בהתאם למסומן בתשריט.   -
קביעת התכליות והשימושים.   -
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.   -

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   -
קביעת שלבים לביצוע התכנית.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5388 עמוד  התשעז,   ,7491 הפרסומים  ובילקוט   28/04/2017

בתאריך 30/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6230966,  מזרחי,  נגב 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
652-0346460

שם התכנית: מגרשים 146,147 שכ' 1 תל שבע
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0346460 

גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

404 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל שבע 147 , 146.

מגרשים:
 146,147 שכונה 1 תל שבע

גושים וחלקות:
גוש: 100059, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9999.

X: 186593 קואורדינטה
Y: 572859 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה,שינוי קוי בנין,איחוד שני המגרשים לתא 

.146A 146 ותוספת יח"ד למגרשA שטח

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ,שינוי קוו בנין ואיחוד שני המגרשים  א.  

לתא שטח 146A עפ"י המסומן בתשריט מצב מוצע.
ושטחי  עיקריים  לשטחים  המירביים  בנייה  שטחי  קביעת  ב.  

שירות.
הגדלת מס' יח"ד מ–2 יח"ד ל–6 יח"ד ותוספת קומה שלישית. ג.  
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אליסף אלכסנדר 08/05/2017 קריסטיאנפולר 
נורברט נחום

1132593/1

אנגלרד חיילה 
יכט

22/01/2015 אנגלרד חיים 
מאיר

1133495/1

בבליקאשוילי 
דבורה

11/06/2017 ציצואשוילי 
דינה

1133668/1

וינברג אסתר 
מרים

25/05/2017 וינברג שמואל 1132055/1

דרעי שלמה 05/05/2017 דרעי אסתר 1132999/1

לוק אלי 09/02/2017 בן עטר רנה 1133643/1

מכתבי רפאל 19/06/2017 מכתבי טובה 1133255/1

קורסקוב ילנה 02/07/2017 קורסקוב לאוניד 1133322/1

קצביץ דבורה 09/06/2017 קצביץ מטסלב 1134253/1

עדס רחל 05/10/2015 דיין רבקה 1133783/1

אוזרקו שושנה 18/10/2016 יעקב ברוריה 1133739/1

פינטו יעל 17/04/2017 תורגמן יהושע 1133773/1

לוץ שמשון רפאל 29/08/2016 לוץ שמואל 1133787/1

מורדוך אורנה 30/05/2017 זורנו מאיר 1133888/1

בורשטין אברהם 
דב

09/01/2017 בורשטין אסתר 1133953/1

בלקין עזרא 15/07/2014 בלקין ארקדי 1133970/1

בלקין עזרא 10/03/2017 בלקין רעיה 1133986/1

גרינבוים בנימין 
יוסף

18/08/1981 גרינבוים שמחה 1134053/1

פייקס תמר 19/06/2017 פייקס ארנונה 1134089/1

איטח נועה 17/04/2017 איטח נחמן 1134102/1

איטח דוד 17/04/2017 איטח נחמן 1134102/2

ויקטור קורינה 04/06/2017 ויקטור מיכה 1134266/1

פריימן ברכה 03/03/1997 צוקרוב אלעזר 1134218/1

יום טוב שושנה 02/08/2006 יום טוב טובה 1134345/1

לוי מרדכי 15/01/2017 לוי פורטונה 
פרנסיה

1135318/1

לוי מרדכי 06/08/2011 לוי אלברט 1135345/1

שטיין מיכל 
צפורה

09/01/2017 שטיין משה 
ברוך

1134429/1

דורי בהירה 27/06/2017 דורי אברהם 1135220/1

עמר פרלה 11/05/2017 עמר ליון אריה 1134381/1

ברוכמן מנחם 15/06/2017 ברוכמן חוה 1134620/1

חחיאשוילי מרי 11/05/2017 חחיאשוילי 
אהרן

1134762/1

אלמוג שולמית 31/12/2012 אלמוג עדן 
ישראל

1134774/1

אלמלך מארי 07/04/2017 אלמלך זהרה 1134863/1

כהן אסתר 09/12/2016 כהן אליעזר 1135284/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רפאלי ציון 07/03/2017 רפאלי שרה 1128947/1

דוד שלומית 22/07/2004 דוד יואל 1129206/1

אמונה אברהם 26/04/2017 אמונה גילה 1129234/1

סבג סוזן 01/12/2016 סבג יוסף 1129350/1

לנדי אפרים 15/04/2017 לנדי מילטון 1129366/1

לנדי אפרים 17/05/2017 לנדי לואיס 1129369/1

היימן מרגלית 30/04/2017 היימן אברהם 
שלמה

1129418/1

כצמן יעקב 06/08/2016 כצמן נלי 1129515/1

בבאיאן אפרים 23/03/2017 בבאיאן מלכה 1129869/1

כהן רחל 25/02/2017 כהן ריימונד 1129890/1

שטיינברגר 
ישעיהו אלכסנדר

02/04/1989 שטינברגר משה 1129994/1

מלר אברהם 
אליקים

22/05/2017 מלר מרדכי 1130828/1

לבנברג מרולין 05/05/2017 לבנברג פנחס 1130166/1

ויספיש יעקב 02/09/2016 ויספיש זאב 1130877/1

פלקוביץ רבקה 29/05/2017 גרוזמן אהרן 1131423/1

לורי אליהו 17/01/2017 לורי בלהה רחל 1124403/2

ריינס יוסף פטר 17/01/2017 ריינס רבקה 1130058/1

ליפשיץ רחל 09/04/2017 ליפשיץ בן ציון 1130155/1

שאולוף ידידה 03/02/2017 שאולוף יוסף 1130379/1

דזיאלובסקי 
ישעיהו צבי

13/06/2017 דזיאלובסקי 
הדסה

1130735/1

לוי פנחס 27/05/2017 לוי שמואל 1130907/1

מרקוס ישראל 
צבי איזידור

15/04/2017 מרקוס ריבה 1131080/1

פיטוסי זיסלן 
אמילי

30/10/2005 כהן לוסיאן 
נסים

1131211/1

פיטוסי זיסלן 
אמילי

28/11/2016 כהן פולט 1131212/1

קויפמן אברהם 
שמעון

02/02/2009 קויפמן חיה ח 1131231/1

שוראקה אהרן 11/06/2017 שוראקה אסתר 1131398/1

אשכנזי אלגרה 16/06/2017 אשכנזי סנטו 
קדוש

1131626/1

דיכובסקי נחמה 17/05/2017 דיכובסקי משה 1127208/2

מזרחי דליה 04/02/2017 מזרחי יצחק 1131590/1

כהן שמואל 26/01/2017 כהן שלום 1131855/2

ארוגטי  רחל 18/02/2017 משמור יעקב 1131875/1

ארוגטי  רחל 24/05/2017 משמור רבקה 
ריטה

1131876/1

שויצר חיים יעקב 06/05/2017 אקראי שויצר 
רות

1131977/1
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בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אופיר נדין 17/12/2016 רחמני ברטה 335341/5

רוזנמן יצחק 19/04/2017 רוזנמן זאב 1127633/1

רוכמן יעקב 29/03/2017 רוכמן צרנה 1125490/2

אברך מלכה 15/05/1983 הרשקו שרה 1127652/1

קידרון ראובן 19/05/2017 קידרון ישראל 1127669/1

פנירי ששון 26/03/2017 פנירי שרה 1127796/1

מושיאשולי אתי 
אסתר

23/04/2017 קריכלי סמיון 1128100/1

צ'גובסקי אביבה 14/07/2003 ציגובסקי שרה 
קרינדלה

1127966/2

ראם רבקה 23/02/2017 אדלשטיין יעקב 1127849/1

צמח אסתר 22/01/2017 מצא שרה 1128022/1

בנאל אירית 04/03/2017 בנאל שלום 1128038/1

לניאדו זהבה 28/01/2017 קסוס עליזה 1128047/1

סוקולסקי אסתר 15/11/2016 סוקולסקי 
יהודה אריה

1128058/1

פינקלשטיין ברוך 
משה

24/04/2017 פינקלשטיין 
אברהם שמואל 

וילמוש

1128078/1

דניאל שבתאי 03/03/2017 דניאל רחל 1129004/1

בסן סלבדור 17/01/2016 וגנר בסן טלילה 1128247/1

סעדון אליהו 07/03/2017 סעדון צביה 1123397/6

סרדניוף דבורה 09/09/1992 סרדניוף אהרן 1065068/3

ארליך כהן גולדה 09/05/2015 ארליך חנוך 1120455/3

פליסר אורית 03/04/2017 צאל אריה 1128186/1

ויס אברהם חיים 18/03/2017 ויס איטה 1128212/1

שטיינברג צביה 29/03/2017 כץ ברוך 1128274/1

קאופמן יעקב 25/01/2005 קאופמן אברהם 1128287/1

תמיר דינה 08/03/2017 תמיר יעקב 1128448/1

לוי רפאל 18/03/2017 לוי רחל 1128608/1

כהן אייל 03/01/2016 כהן ברכה 1128624/1

קולנברג שרה 30/04/2017 קולנברג מאיר 1128645/1

דרור יצחק 15/05/2017 דרור זהבה 1128673/1

ספראי רועי 
מיכאל

13/04/2017 ספראי לאה 1128684/1

ימין יוסף פואד 06/02/2017 ימין בנימין 
אדוארד יוסף

1128874/1

זורגר יעקב מנחם 31/03/2017 זורגר לאה 1129064/1

זלושינסקי רחל 19/02/2017 זלושינסקי 
גבריאל

1125368/3

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שרייבר צבי 03/05/2017 שרייבר שרה 
פעסיל

1135338/1

בובליל אבי 
אברהם

01/07/2017 בובליל מירב 
אפרת

1135796/1

בן אמיתי יפעת 
בלהה

20/03/2017 טוקאיר משה 172838/3

אנגלרד חיילה 
יכט

22/01/2015 אנגלרד חיים 
מאיר

1133495/2

וייס נתן 24/11/2014 וויס פסיה פנינה 1136084/1

סרף  דוד כליפא 09/03/2017 סרף מרדכי 1136186/1

עטיה יפה 06/06/2017 אטיה עיזיפה 1136369/1

שרגא משה 28/03/2016 שרגא ציון 1136510/1

אקוע משה 21/06/2017 אקוע לאה 1136569/1

מירניק יוסף 19/07/2017 מירניק בילה 
לאה

1137035/1

דהאן חיה 09/09/2016 אלסטר רלה 1136593/1

רבי טובה 07/07/2010 רבי ישראל 1136621/1

וסר יחיאל מיכאל 13/06/2017 וסר שושנה 1136709/1

מזרחי מאיר 07/02/2014 מזרחי ציפורה 1136714/1

אדרי יואב 31/07/2017 אדרי ארמנד 1137011/2

גלר דינה 01/09/2014 לקרב ראיסה 1137420/1

ישראלי משה 24/07/2017 ישראלי מרים 1137507/1

איטה אושרת 
ליאל

24/06/2017 איתח  בת שבע 1138590/1

פרידמן שלמה 09/06/2017 פרידמן שושנה 
)ריסה(

1137547/1

רוזן שושנה 
סילביה

06/02/2017 גרובר אילנה 1138099/1

רוסק יוסף 27/07/2017 רוסק אביבה 1138097/1

בר-חן מיכל חיה 13/07/2017 בר-חן יצחק 1138236/1

בוקנגולץ יוסף 02/08/2017 בוקנגולץ 
ניקולאי

1138288/1

בלעיש שמעון 26/06/2017 בלעיש גנט 1138398/1

וויסבלט אסתר 13/07/2017 וויסבלט אברהם 
דניאל

1138594/1

בהם אסתר 28/07/2017 זהר יוסף 1138621/1

עמדי צדיקה 23/05/2017 לוי זלפה 1138684/1

פותורינסקיה 
אסתר

05/07/2017 פוטוריאנסקי 
ילנה

1138773/1

ויינרב שרה 03/10/2005 ויינרב אלכסנדר 1138916/1

וינפלד מרים 29/05/2017 פרנקל אסתר 1138972/1

נסים יחיא יחיאל 12/05/2016 נסים פרידה 1139061/1

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

                                              משה ביטון, המזכיר הראשי
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מעברי שלום 15/02/2017 מעברי שרה 1127697/2

קדוש אסתר 26/05/2017 קדוש יהודה 1128647/2

גרדוס אברהם 17/01/2017 גרדוס הניה 1129919/2

צדיק תקוה 01/12/2003 דשת יעקב 1130293/1

אהרונוביץ מלכה 
מלי

04/05/2017 צמח אסתר 1130322/1

אהרונוביץ מלכה 
מלי

05/04/2000 צמח יוסף 1130333/1

משולם ארזה 08/05/2017 אדורם עזי 1130363/1

הירשפילד לאה-
רבקה

17/10/2012 ארבייטמן יודית 
גלדיס

1130367/1

מודזגברישוילי 
ריבה

20/02/2002 מודזגברישויל 
סימן טוב

1130554/1

ברון שלמה 04/04/2017 ברון חנה 1130693/1

כהן משה 13/05/2017 כהן מטרב 
אברהם

1130743/1

גואטה דליה 21/05/2017 אוחנה ג'נט 1130941/1

אפרתי מרדכי 
יוסף

09/02/2017 שורץ שחורי 
צביה בת שבע

1131068/1

כלילי מזל 06/09/2015 כלילי מאיר 1131267/2

אמינוב ספנל 19/12/2008 אמינוב שרה 1131293/1

טיזאבי שרה 07/02/2017 קצבי מרים 1131297/1

שהם יעל 06/04/2017 שילוני לאה 1131340/1

קלרמן דוד שלמה 31/05/2017 קלרמן חנה 1131364/1

פנסו יצחק 07/06/2017 פנסו יוסף 1131601/1

מזרחי נעמי 08/06/2017 מזרחי רענן 1131613/1

כצמן ולדימיר 07/01/2017 כצמן אלכסנדר 1131761/1

כהן מזל 25/05/2017 כהן שמעון 1131773/1

גלוטמן תמר 
אסתר

29/05/2017 שטרק רות 1131805/1

רמון ניסן רונן 10/02/2017 רמון רמי 1131819/1

הרן חיים 30/05/2017 הזנפרץ מגדלנה 
מרים

1131837/1

עזרא שושנה 09/04/2017 עזרא יוסף 1131850/1

פרימו נסים 03/06/2017 פרימו מלכה 1132061/1

שורצמן חנה 12/04/2017 צוויגורן רחל 1131924/1

משרקי כהן רחל 22/05/2017 משרקי עזרא 1131867/1

אבנרי יורם 22/06/2016 אבנרי דבורה 1132048/1

כהן איל מנחם 27/05/2017 כהן אבנר 1132070/1

פרל אריה 01/04/2006 פרל צפורה 1132107/1

פרי מאיר 21/05/2017 פרי שני 1132104/1

טבוך אילנה 20/03/2017 טבוך רפאל 1132205/1

אליאל נתן 11/05/2017 אליאל דורית 1132576/1

שמשון משה 14/12/2016 שמשון אבא 428486/3

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גולדשטיין רונן 10/05/2017 גולדשטיין רינה 
רגינה

1129860/1

ברוך עומר 25/04/2017 ברוך נועם יעקב 1129028/1

לוי ויקטוריה 12/10/2016 לוי יעקב 1129043/2

חנימוב אברהם 10/09/2013 חגימוב ארטיום 1129496/1

אקרמן נאוה שרה 08/01/2017 כהן רחל 1130224/1

שטרנברג חיים 24/04/2017 שטרנברג משה 1129742/1

רדעי אבישי 04/03/2017 רדעי אהובה 1129309/1

אביבי אליהו 
כדורי

09/03/2017 אביבי אברהם 
אליעזר

1130090/1

קורניק אברהם 
מרדכי

13/03/2017 קורניק ירוחם 1130291/1

אשכנזי יצחק 28/04/2017 אשכנזי אברהם 1129079/1

אשכנזי דוד 18/10/2016 אשכנזי מלכה 1129126/1

לוי עזרא 26/10/2008 לוי דהביה 1129212/1

אדלר שולמית 03/04/2017 אדלר משה 1129266/1

שעוני רונית 09/04/2017 רז רחל 1129290/1

סולומון יוסף 05/09/2016 סלומון בינה 1129847/1

חורי  אורה 29/04/2017 חורי משה 1129645/1

שטרנברג חיים 21/08/1998 שטרנברג רגינה 1129716/1

מדמון רויטל 04/09/2016 יפת שלום 1129777/1

סופר עליזה 15/05/2017 עבדי שלום 1129781/1

לוי מאיה 12/04/2017 קדוש יוסף 
יהושע

1129806/1

קופר חביבה 10/03/2017 קופר אלעד 1129849/1

מעוז ורד 15/04/2017 אללוף לבנה 1129870/2

עני נעמי 06/01/2017 עני יצחק 1129972/1

שחר רחל 13/05/2017 ארול חיים 1129991/1

סננס זמירה 28/07/2016 סננס שלמה 1130096/1

אמסלם ירון 17/04/2017 אמסלם מיכל 1130180/1

חכמוב תרזה 16/05/2017 גרשוביץ אידה 1130261/1

פינקו רובין רעות 22/05/2017 פינקו אהרון 1130272/1

לוי לאה 04/06/2017 זרף צביה 1130280/1

צדיק תקוה 04/01/2013 דשת נזימה 1130285/1

ברגיל רפאל 01/05/2017 ברגיל זקלין 1131389/1

לביא שלום 29/03/2017 לניאדו ז'וליה 1130681/1

אריאלי סנדה 21/04/2017 אריאלי יונה 1130453/1

מצרפי מזל 03/05/2017 מצרפי אשר 1131056/1

ג'ורג'י מזל 29/12/2016 ארואתי שלמה 1131620/1

סרוסי מגדה 14/01/2017 סרוסי אליהו 
מאיר

1119437/3

קיסטר פליס 
ציפורה

28/05/2017 קיסטר עקיבא 1130348/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נשר נחום 20/06/2017 נשר אירה 1133330/1

צרפתי מרים 18/03/2017 צרפתי דוד 1133457/1

דביר טניה 26/05/2017 גולמן ליבה 1133525/1

יואל הדס 09/05/2017 ברוך יוליאן 1133543/1

מרקו שמחה רון 26/05/2017 מרקו ישראל 1133736/1

ברכה אלי 07/06/2016 ברכה יולנדה 1133745/1

טטרואשווילי 
דניאל

17/02/2017 טטרואשווילי 
אברהם

1133899/1

עזרא שושנה 17/01/2017 עזרא ניסים 1134069/1

סונבוליאן רונן 21/08/2016 סונבוליאן שלמה 1134320/3

לביא מלכה 17/03/2017 רופא מרים 1134337/1

גיל יצחק 31/01/2017 גיל מרים 1134355/1

עובדיה אורן 02/12/2016 עובדיה משה 1134376/1

פרנקו שרה 06/06/2017 פרנקו סוזי 1135434/1

שמר-יוספני 
שושנה

31/05/2017 יוספני חנה 1135378/1

לבל אילן 29/01/2001 לבל עליזה 453071/3

דוד בן עטר שגיב 29/05/2017 דוד שרה 1135510/1

צ'צ'שוילי מורד 15/06/2017 צ'צ'שוילי יוסף 1134486/1

הלברשטם שלמה 
שמחה

21/12/2016 הלברשטם חיים 
נפתלי

1134734/1

דקלו שרה 26/05/2017 ברו רשל 1135104/1

סבנייה נרי 17/06/2017 גבריאל אליהו 1135063/1

גבאי משה 22/05/2017 גבאי ששון 1135207/1

בצלאל רפאל 
חיים

15/03/2015 בצלאל ליזט 1132564/2

שפירא חיים 
ישראל

22/07/1980 שפירא שמעון 1134379/1

לב-ארי סילביה 06/07/2015 לב-ארי משה 1134508/1

עונה אסתר 06/01/1990 כהן יעקב 1134637/1

עונה אסתר 24/04/2017 כהן סלטי 1134643/1

סוי אילנה 09/06/2017 שורץ לאה 1134659/1

תורתי עירית 
אורנה

26/06/2017 אברמוביץ יעקב 
)ינקו(

1134783/1

לוי רפאל 09/06/2017 לוי אילה 1134892/1

זנודה ברנרד 27/01/2016 זנודה אנדרה 1134951/1

לסט חיים משה 14/01/2017 לסט גיטל 1135080/1

בק חנה 27/06/2017 בק אלכסנדר 1135119/1

דפנה רן 30/06/2017 דפנה מינה 1135280/1

אוחיון תמרה 12/03/1992 פלדה יצחק 1135292/1

אללי שלום 27/10/2011 אללי שושנה 1135319/4

הברפלד ניסל 29/02/1992 כהנא שמואל 
זנביל

1135337/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בן אבו חמו תאיר 
רחל

18/04/2017 בן אבי זהבי 
משה

1132433/1

אורן צציליה 31/05/2017 שינדלר פלה 
פיגה

1132249/1

אדלר משה מאיר 08/02/2017 אדלר אברהם 
יוסף

1132247/1

מאיר הדסה 05/06/2017 צרפתי חביבה 1132276/2

פנחס שפרה אורה 04/02/1999 מוליוב יואב-חי 1132308/1

שאול יצחק צחי 13/02/2017 שאול דניאל 1132324/1

פנחס שפרה אורה 16/01/2017 מוליוב יפה 1132323/1

פישלר אלון 
שמואל

29/05/2017 פישלר זלוטה 
ברכה

1132359/1

ברנשטיין משה 
אהרן

05/03/2017 ברנשטיין 
אלימלך

1132364/2

אורירדן נילי 08/05/2017 קיבקוביץ יעקב 1132472/1

ברזלי מרדכי דוד 30/05/2017 ברזלי מירה 1132482/1

משעניה שלמה 19/02/2016 משעניה גרסיה 1132513/1

בטייש זהבה 27/05/2015 אשכנזי עמליה 1132658/1

גת יורם 08/03/2017 גת אדלרשטין 
אנה

1132744/1

גל יורק לימור 15/02/2017 גרוס טניה 1133142/1

אנג'ל לינה 11/06/2017 אנג'ל מרדכי 1132897/3

סגל רחל 09/06/2017 בלינדר רנטה 1133846/1

רוטשילד רחל לאה 21/04/1998 רוטשילד גרשון 419794/3

לזר אילנה 17/06/2017 לזר ישעיהו 1133323/1

טופר אסתר 06/06/2017 מחלב אמיר 1133620/1

כהן חנה 18/04/2017 כהן רות 1133591/1

דניאלי מרי 06/02/2017 דניאלי יוסף 1133351/1

לוי חנה 29/03/2016 לוי רבקה 1133608/1

אסקיו מרים 11/05/2017 אסקיו אבירם 1134130/1

גרינפלד טובה 12/03/2017 מצולסקי חדוה 1123293/2

שוזפי ישראל 23/03/2017 שוזפי מזל 1132749/1

סעד יצחק 05/04/2017 סעד עזרא 1132768/1

דמרי אברהם-
נתנאל

08/06/2017 דמרי חממי מזל 1133075/1

דוד עפרה 28/10/2009 דוד טובה 1133163/1

דוד עפרה 23/05/2017 דוד דוד 1133169/1

בן יאיר רפאל 
)אלברט(

20/02/2017 בן יאיר זהבה 1133180/1

קננגיסר אברהם 06/06/2017 קננגיסר מרים 1133207/1

דנציגר חנה 13/05/2017 דנציגר יצחק 
)ארוין(

1133275/1

סיני חנה 11/02/2017 זילבר פנינה 
פרלה

1133299/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אידלשטיין 
לפקוביץ חביבה

27/12/2014 לבקוביץ חוה 1137505/1

בן יעקב שושי 28/07/2017 לב יפה 1137566/1

מחלוף רינה 14/05/2017 בן-סימון חסיבה 1137641/1

שדה אילן 26/03/2017 זאדה אשל 1137493/1

מזוז נורית 29/05/2017 מזוז אבנר 1137550/1

אפל פרידה 12/07/2017 חיים רחל 1137681/1

מאירי עמוס 08/07/2017 לוי מאירי שרה 1137695/1

פרוי יהודה 19/06/2003 פרוי זכריה 1137726/1

פרוי יהודה 27/05/2017 פרוי שושנה 1137727/1

מטטוב ברנו 28/07/2017 דז'ורייב אבו 1137771/2

חממה רוני 26/10/1960 חממה עבודי 1137799/1

טבקמן מרק 25/03/2017 טבקמן אלכסנדר 1137897/1

שגב אליס 
באטריקס

04/05/2017 רוזנפלד 
אקטרינה

1137928/1

ליובלין ילנה 30/09/2015 יוקלסון לב 1137945/1

דהרי ירון 13/12/2015 דהרי אסתר 1138033/1

פרץ אדר 22/11/2015 מזרחי אסתר 1138048/1

מסד ישעיהו דוד 14/07/2017 מסטבוים 
אלכסנדר

1138157/1

בורקיס פנינה 03/01/2004 רול אידסה 1138354/1

לוין גרינברג מרים 28/09/2015 גרינברג אסקר 1138397/1

ברוך שבתאי 23/05/2017 ברוך שרה 1138400/1

ברדה תמר 24/07/2017 ברדה רפאל 1138448/1

קדמי אביגיל 06/08/2017 קדמי נסים 1138543/1

מוזיקנסקי 
ליודמילה

02/01/2015 אובולסקי אידה 1138705/1

קונפורטי ראובן 21/09/2008 קונפורטי חיה 
פרידה

1138829/1

פריבר אורן יעל 09/05/2017 פריבר דליה 1138851/1

אנקרי אשר 16/01/1996 אנקרי אסתר 1138951/1

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כץ שמשוני מרגנית 06/05/2016 נמזר חיה 1127852/1

בהט יפה 30/10/2016 עמית שרה 1128008/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

זאורוב יוסף 23/06/2016 אלייאב אסיה 1135586/1

זאורוב יוסף 21/04/2017 זאורוב מיכאיל 1135593/1

אוקרט סם 11/10/1982 אוקרט חנה נחה 1135641/1

מזרחי יצחק 16/12/2016 מזרחי אסתר 1135653/2

אוקרט סם 27/10/1996 שימון אוקרט 1135668/1

חן לימור 28/06/2017 גולדברג פנחס 356777/3

אהרון-אנידגר 
אוסנת

03/07/2017 אהרון אני 458177/2

פרידמן ליאב 24/10/2016 פרידמן מלכה 1113954/2

מלחי-גרגיר רות 02/02/2017 גרגור מלכה 1130714/5

מורד שרה 30/03/2014 מורד שלמה 1134309/2

רוזנבלום יעל 09/06/2017 ריכנשטין 
פרידריך

1135636/2

מוזס אליה 18/06/2017 מוזס זהבה 1136047/1

סול אורי שלום 12/04/2017 סול רינה 1136145/1

אברהם זאב 17/07/2017 אברהם אברהם 1136087/1

וינשטין עמיצור 04/03/2013 וינשטין יהודית 1136315/1

חזון רונית 05/03/2017 חזון יחזקאל 1136442/1

כהן שבתאי טינו 26/07/2017 כהן לורנס 1136647/1

גניזי יעקב 30/03/2001 גניזי חנה 1136680/1

גניזי יעקב 12/03/2017 גניזי מרדכי 1136681/1

כהן סיטיון אירית 13/12/2016 ששה סלימה 1136824/1

מזרחי שרה 18/09/2015 מזרחי שלום 1137268/1

קרן שמעון 17/05/2017 פפרקיכן ליזה 1137209/1

זוהר-מרק מרים-
מניה

16/05/2017 זוננשיין צבי 1136804/1

ברגר אשר 28/06/2017 ברגר מרים 1136773/1

דוד אילה 24/06/2017 צברי אורה 1136966/1

משה אליהו 06/07/2013 משה לאורה 1136975/1

לחיאני מירו 06/05/2017 לחיאני ליאון 1137002/1

מולכו שרה 18/07/2017 מולכו יוסף 1137059/1

סידמן ענת 26/07/2017 לוי רחל 1137074/1

סומפולינסקי דוד 07/05/2017 סומפולינסקי 
אילונה

1137229/1

קורטין אביבה 24/11/2016 פייגלסון מטלה 1137239/1

מוטיעי יצחק 29/06/2017 מוטיעי שרה 1137257/1

טורקיניץ משה 27/04/2015 טורקיניץ חנה 1137272/1

רובנסון יפה 23/06/2011 ידגרי כהן חביב 1137282/1

רובנסון יפה 06/10/2016 ידגרי כהן אגדס 1137285/1

פיקסלר פנחס 03/03/2004 פיקסלר עדינה 1138759/1

פינטו שרית 12/02/2017 בן לוי איבס 1137521/1

מגן דוד 11/04/2017 מגן נעימה 1138702/1

עגמי דורית 16/07/2017 וינמן שושנה 1139067/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חיחינאשוילי 
מדלנה

18/03/2015 שללאשוילי 
וירצקה

968656/2

רוטנשטיין רינה 18/06/2017 רוטנשטיין 
שמואל

1091451/2

רייש בן ציון 27/11/1979 רייש מיכאל 1127579/2

אסולין-לוי חגית 01/04/2017 אסולין יצחק 1132001/1

מערבי ניסים 24/01/2017 מערבי מטילדה 1132413/1

פרנקל משה יוסף 06/05/2017 פרנקל זישה 1132763/1

שלזינגר משה 12/06/2017 שלזינגר יוסף 1133741/1

צור רן 21/06/2017 צור שלום 1132808/1

דוניו חיים 01/04/2017 דוניו לונה 1133004/1

צוריאנו יום טוב 23/05/2017 צוריאנו שושנה 1132877/1

איסקרולסקו 
מריאנה ויאלטה

01/06/2017 באלה יהודיתה 1132887/1

משה רחל 09/06/2017 משה הרצל 1132923/1

מצקפלי חיים 20/04/2012 מאצקפלשווילי 
סימון

1133278/1

מצקפלי חיים 10/05/2017 מצקפלישוילי 
תמרה

1133280/1

וורנר רחל 14/10/2014 ורנר קונרדו 1133285/1

ברסודסקי שרונה 24/08/2012 גלפמן בלה 1133311/1

שטופלר מירל מאיר 03/11/2006 שטופלר סטרול 1133379/1

גלגולב גלינה 19/06/2017 ליסק ברקו )ברל( 1133604/1

גורגא שושנה 31/10/1993 גורגא דניאל 1133720/1

גופמן פריידה 23/08/2013 ברקוביץ פייגה 1133751/1

ברקו כהן שמיר 06/05/1996 ברקו יונה 1133755/1

ברקו כהן שמיר 14/08/2009 ברקו אולינה 1133759/1

לשם אילנה 06/06/2017 לשם אליעזר 1135761/1

אמסלם משה 16/05/2017 אמסלם כרמלה 1137406/1

פרץ סגלית 
מרצדס

18/07/2015 פרץ חיים 1135129/2

כתראן שלמה 09/07/2017 כתראן מירה 1136291/1

לביא עידן 22/06/2017 לביא שרית 1134251/1

רויכר ירוחם שלום 13/07/2017 רויכר פסיה 1137256/1

בן שלום אברהם 29/06/2017 בן שלום יהודה 1135884/1

חמוי רני מורן 22/07/2017 חמוי לאה 1135968/1

קאופמן אבי 04/05/2016 קאופמן אליהו 1134303/1

לוי נרקיס 14/05/2017 לוי שרה 1133788/1

ענבי ברכה 29/06/2017 מאיר סמי 1133952/1

יודקין אולגה 20/06/2016 רבינוביץ' פאינה 1134021/1

נידם בנימין 27/06/2017 נידם שמואל 1134149/1

מישייב אליהו אלי 20/02/2013 מישייב מיכאל 1134205/1

מישייב אליהו אלי 09/05/2011 מישייב יבגניה 1134212/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מיכאל ענבל 20/02/2017 ללוש מכלוף 1128219/1

יונה משה 06/04/2017 יונה שולה ז'קלין 1128464/1

שי צפרירה 23/04/2017 שי יואב 1128189/1

ברדוגו רחל 08/04/2017 ברדוגו משה 1128373/1

ראובני רות 26/04/2017 פבר יוסף 1129241/1

מיכלוביץ גבריאל 06/04/2017 מיכלוביץ רבקה 895640/2

ציבולבה אילן 06/08/2016 צ'יבולבה רחל 1128655/1

שפיגל ירוחם 11/05/2017 שפיגל דנוטה 
דינה

1128672/1

כציב לב 03/12/2010 כציב מיכאל 1128832/1

קניגסברג אסתר 15/05/2017 קניגסברג מרדכי 1128842/1

חיון אפרת 29/04/2017 חיון יורם 1129251/1

טל מאי מאיה 24/04/2017 אלון ריטה 1129252/1

רואס פרלה 11/03/2017 רואס משה 1130922/1

פרז חנה 31/03/2017 עבו פאולט 1129417/1

עמוס שמעון 03/03/2017 עמוס רחל 1130057/1

בלום אסתר הדס 13/09/2016 ביטון אברהם 1129698/1

מזרחי מורן 11/02/2017 מזרחי רות 1130143/1

תמן אלוירה 09/04/2017 תמן פרננדו 1129433/1

שורצברג בטיה 26/10/2016 שורצברג יעקב 1129829/1

מנדל ישעיהו 11/03/2017 מנדל זיוה 1129887/1

גיסלר חיה 08/05/2017 גיסלר משה 1129918/1

ברנפלד אפרים 13/02/2013 ברנפלד יהודה 1129936/1

קדוש מרי 28/01/2017 אסולין אסתר 1130480/1

כהן אאוגניה 22/05/2017 כהן אילן 1130680/1

רוטרו-מנדלוביץ 
חיה-סימה

15/05/2017 מנדלוביץ 
תהילה

1130818/1

רחמוט יהודה 09/09/1980 רחמוט לוי 1131172/1

גוזלן נורית 09/08/2011 לורנט שושנה 1131274/1

דורופייב אירינה 06/10/2016 סובולב ולריה 1131402/1

ברוך ראובן 29/04/2017 ברוך רנה 1131483/1

ישראל עמיחי-
חביב

08/10/2014 ישראל יואל 1131618/1

רגב עמית 26/02/2017 רגב עמרם 1131573/1

קרויטר ברכה 16/10/2016 קרויטר ישראל 1131654/1

דהן קלילה 01/04/2016 בן שלוש רובידה 488453/2

כהן רבקה 19/01/1997 כהן שמעון 493181/2

ויסלר צבי 15/06/2017 ויסלר טוני 582549/2

רוש ויקטוריה 13/04/2017 קטרי רחל 620991/3

שטאובר חיים 01/06/2017 שטובר שיינה 967499/3

חיחינאשוילי 
מדלנה

04/02/2017 שללאשוילי 
איסק

968654/3
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פסקל אבי 21/08/2017 פסקל לופו 1141130/1

בן-שטרית דוד 26/08/2017 בן שיטרית יחיא 1141174/1

ברונטמן חנה 23/03/2017 ברונטמן יובל 1141844/1

תורגמן ססיל 04/05/2017 תובל אליס 1141870/1

צחור צ'חנובר 
חנה

03/09/2017 צחור צ'חנובר 
יגאל

1141915/1

אזולאי מזל טוב 05/07/2017 מורלי מרים 1142160/1

סטופ שרה 27/07/2017 סטופ יוסף מאיר 
זאב

1142395/1

טירק רונן אריה 31/08/2017 טירק זהבה 1142417/1

פריריך טל רחלי 01/04/1985 פריירייך שמואל 1142458/1

בן-שיטרית סימון 03/09/2017 בן שיטרית ז'קלין 1142613/1

י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(

                                       יצחק היקינד, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אופק ורד 20/03/2017 תקוני דוד 276362/3

אוחיון איילת 26/04/2017 צרור  ברוריה 1127736/1

פרטי איציק 11/07/2006 פרטי שרה 1127821/1

בוארון אפרים 11/05/2016 בוארון חנינה 1127851/1

קלר ישראל 14/01/2017 קלר ישראלה 
חנה

1127839/1

שטרן שי 24/07/1992 שטרן יעקב 1127844/1

בן אבי ג'רמן 14/05/2017 בן אבי חיים 1128041/1

פולנסקי ראובן 04/05/2017 פולונסקי 
ציפורה

1128910/1

סיטבון נטלי 04/04/2017 סיטבון שמעון 
רוז'ה

1128049/1

עמר רחל 28/01/1999 עטייה גזאלה 1127927/1

מנשרוב סנדרה 27/03/2017 מנשרוב אלה 1127994/1

יער שרה 20/02/2016 יער פנחס 1128275/1

רקוב יאנינה 22/05/2017 רקוב יאן 1129012/1

לבל מזל 17/03/2017 לבל ישראל 1129186/1

רבייב מרינה 03/05/2017 סוסונוב נטלי 1129961/1

בידרמן אהרון 01/06/2017 בידרמן פניה 1130121/1

רביד רבר דורון 01/01/2017 רביד )רבר( 
סינטיה

1130357/1

מילר יניב 19/01/2017 מילר ורד 1129425/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אלבז סלומון 31/05/2017 אלבז דינה 1134372/1

בן אליעזר לפיד 02/07/2017 בן אליעזר פורתי 1134393/1

בלגורודסקי 
מריאנה

15/06/2017 בלגורודסקי 
ריטה

1134404/1

מלינקאר שמשון 30/05/2017 מלינקאר רובי 1134423/1

שרון מרדכי 11/05/2017 שרון שושנה 1134623/1

שקיריץ שלומית 30/06/2017 שקיריץ דוד 1135241/1

לינדאור יהודית 15/11/2016 לינדאור שמואל 1135419/1

לינדאור יהודית 03/11/1996 לינדאור חיה 1135423/1

מלכביץ' פבל 27/04/2010 מלכביץ' צירלה 1135962/1

מויטליס אולגה 12/08/2015 בובליק יונה 1136158/1

עדני דוד 02/07/2017 דוד זהרה 1136288/1

קסלסי שמעון 14/07/2016 קסלסי יהודה 1136578/1

קסלסי שמעון 05/07/2017 קסלסי רחל 1136581/1

זיידנר אהרון 30/07/2017 זיידנר שיינדל 1136615/1

פאיר נינה 26/06/2017 בנצ'וק טטיאנה 1136623/1

ויצמן מדלן 23/07/2017 איסקוב ליאון 1136928/1

אספיס טוביה 24/07/2017 אספיס אסתר 1137046/1

דוד אסתר 15/06/2017 זולטק טובה 1140081/1

ברוס עליזה 14/08/2017 ברוס רפאל 1139727/1

אלפסי דוד 09/08/2017 אלפסי שלמה 1138093/1

ברדגו שרה 19/08/2017 אמרגי לונה 1139058/1

קדוש מאור 18/08/2017 קדוש יצחק 1142496/1

רפפורט ברכה 16/08/2017 רפפורט אליעזר 1140376/1

מעוז הדס 19/08/2017 נהון ג'ילדה 
אסתר

1141801/1

דוידוב פנחס 21/07/2017 דוידוב גוד 1139471/1

ברנשטוק  שרה 13/09/1997 לרנליט שלמה 1137471/1

אריה נטליה 10/03/2017 אריה אסף 1137577/1

גלעדי הרצל 03/07/2017 גלעדי אסתר 1137619/1

מרסיאנו שושנה מרסיאנו פרנסיס  17/07/2017
ג'ררד

1137836/1

שושן אישיה 25/02/2017 שושן מזל טוב 1138079/1

חרמון מיכל 19/06/2017 זוזוט רחל 1138306/1

סבח מרי 14/01/2017 סבח אליהו 1139042/1

כהן ציון 17/08/2017 כהן אלברט 1139537/1

אמסלם שלמה 05/08/2017 אמסלם יפה 1139705/1

אלגרבלי דוד 14/07/2017 אלגרבלי מאיר 1139735/1

הרץ מרדכי 27/07/2017 הרץ פנינה 
דיאמנטה

1139785/1

הלטמן זוהרה 18/08/2017 זנטי רפאל 1139916/1

ברקו שרה 24/08/2017 ברקו יוליאן 1140361/1

דהאן אסנת חנה 05/09/2017 איטח רחמה 1140818/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מרציאנו ליזה 16/09/1975 מרציאנו סעדיה 1131437/1

דויטש עדית 22/04/2017 דרויאן מלכה 1131649/1

בר טוב אריאלה 21/02/1994 פדרוב עדה 484189/2

כלפה אסתר אני 
אסטל

07/06/2017 כלפה יעקב 1060664/2

ראובני אופירה 20/06/2017 ראובני יצחק 1131874/1

כהן סקלי אידה 15/05/2010 כהן סקלי יעקב 763865/2

שרייטל אהובה 23/02/2014 אייזיקוביץ מוטל 1131732/1

בדלוב שלום 30/05/2017 בדלוב מירברי 1131849/1

ליבוביץ חיה 25/09/2016 ליבוביץ יעקב 1132352/1

סיג נוריאל 13/06/2016 סיג שושנה 1132720/1

שחף עפר 12/07/2007 פלד דוד 1131930/1

ביצא ברכה 17/12/1992 ביצא משה 1132112/1

מרגולין רחל 13/02/2015 בורשטין מושק 1132372/1

שמש אברהם 01/05/2016 שמש דוד 1132511/1

מסיקה נתנאל 04/12/2016 סבן ססי 1132579/1

גור יצחק 21/12/2016 פישמן-שכטר 
פלה צפורה

1132715/1

וינשטוק רובין 
שושנה

20/05/2017 וינשטוק נתן 1133288/1

שמחי אשר 29/05/2017 שמחי פנינה 
רינה

1132754/1

שאמיס טטיאנה 18/02/2017 קצפ לאה 1132797/1

פיזיצקי רבקה 01/02/2017 פיזיצקי יוסף 1132894/1

טרדיבו רחל 02/06/2017 מסס פלורה 1132949/1

ישי צמח 11/05/2017 ישי לאה 1133147/1

בצר שרה עליזה 10/02/2017 גרינמן אלה 1133199/1

פנחס יוסף 13/06/2017 פנחס דניס 
רבקה

1133304/1

מהרט מלישוו 
סמדר

31/01/2017 מהרט דמבולו 1133411/1

קומיש יהודה 07/01/2015 קומיש 
ויקטוריה

1133436/1

עמר רחל 23/05/1979 עטייה בכור 1133442/1

יצחק פנטה 10/05/2017 יצחק סטרגאו 1133479/1

קדוש רון 26/04/2017 קדוש דוד 1133555/1

שרביט סימון 29/05/2017 שרביט אברהם 1133597/1

איצקוביץ בלה 12/05/2017 איצקוביץ סטרול 1133983/1

אברמסון ישראל 20/05/2017 דורפמן אריה 1134107/1

חזון רינה 29/03/2017 חזון שלום 1135443/1

פוריאן מרדכי 19/06/2017 פוריאן ניסן 1134491/1

נבו שרון 20/10/2003 וויט יצחק 1134608/1

אחיאסף דוד רוני 18/06/2017 ורשבסקי ורדה 1134142/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אובוגי רובנוב 
אנה

12/01/2013 אובוגי דמיטרי 1129706/1

רביד רבר דורון 25/01/2013 רבר רחל 1130306/1

אבר קוסרו 04/03/2017 אבר אסתר 1129219/1

שורץ דורלי 23/04/2017 שורץ שפרה 1129229/1

מלול סנדרה 
לואיז

13/04/2017 פריאנטה 
טאיטה אירן

1129288/1

זומר אורה 26/04/2017 זומר חיים 
שמעון בן אליהו

1129292/1

ריינברג דינה 18/05/2017 ריינברג דניאל 
יונס

1129377/1

חזון רינה 27/01/2017 חזון ישראל 1129517/1

צרור שרה 26/04/2017 צרור אברהם 1129533/1

פרינץ מרדכי 30/06/2003 פרינץ  דבורה 1129908/1

פרינץ מרדכי 11/03/2017 פרינץ חיים 1129921/1

חזן טרז 09/05/2017 חזן חנניה 1130279/1

ברכה רות 18/05/2017 ברכה יהושע 
ניסים

1130652/1

מורג יורם 02/04/2017 מורגנשטרן 
נחום

1130932/1

כהן חושן 10/04/2017 אילני שרה 1130956/1

דיין שרון 08/06/2017 אוזנה שמעון 1131052/1

סלהוב רונית 14/02/2017 נבון יצחק 1130637/1

גמליאל מירי 
סמדר

09/05/2017 ארנון יוחנן 1130473/1

ליאור חנה 15/05/2017 ליאור אליהו 1130510/1

אהרונוב מיכאל 02/12/2016 אהרונוב רוזה 1130626/1

חסן שלום 25/05/2017 חסאן יוסף 1130665/1

דאהרי עפרה 14/01/2017 דאהרי יואל 1130763/1

חסון עמית 28/10/2012 חסון עליזה 1130916/1

בוחבוט אלירן 05/09/2016 בוחבוט שרלס 1130926/1

גרפי יואל 14/02/2001 גרפי חממה 1130933/1

שרגא אילנה 08/03/2017 ג'אן דייה 1131014/1

שרגא אילנה 31/01/2005 ג'אן משה 1131026/1

ויינברגר סולומון 08/01/2011 ויינברגר מוזס 1131029/1

ויינברגר סולומון 06/06/2017 ויינברגר רבקה 1131038/1

קדראי אלן אסתר 09/04/2017 קדראי בלפור 1131060/1

שער איבלין 26/03/2017 שער נפתלי 1131075/1

קבטה אייל 16/05/2009 קבטה אדמסה 1131079/1

איילין קסנש 06/06/2017 איילין טקה 1131182/1

יחיה סמירה 15/02/2005 יחיה נחום 1131299/1

בין סטיבן מרק 21/10/2009 בין שילה גיידין 1131399/1

בין סטיבן מרק 24/05/2017 בין אפרים 1131420/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לוק בן ציון 
גבריאל

26/06/2017 לוק מאטיל 
מטילדה

1136375/1

חסיד בן עמרם 
ענבר

18/06/2017 חסיד אריה 1136151/1

מסיקה שוקי 29/06/2017 מסיקה ויטוריו 
צורי שדי

1136155/1

יוסף יאיר 20/06/2017 יוסף שאול 1136200/1

בוזין מקוולה 24/06/2017 קוזיאשוילי 
משיח

1136218/1

בריסק פרומה 25/07/2017 בריסק שמואל 
זלמן

1136495/1

רפאלי ברוריה 17/06/2017 רפאלי עזרא 1136766/1

מנוצרי לאה 02/05/2017 מנוצ'רי מנשה 1136989/1

סמוחה עינת 14/05/2015 מעוז יהודית 1137389/1

לבנט לוי סוזן 24/06/2017 זרקו יעקב 1137243/1

פיאצה סרנלה 24/07/2016 צרפתי מרקו 1137047/1

גרוסמן גלינה 01/04/2017 גרוסמן אדוארד 1137177/1

ראובני אליהו 21/06/2017 ראובני חדוה 1137195/1

חמו אודטה 19/08/2015 חמו ז'ילבר 
אברהם

1137358/1

פרוינד מרדכי 
יהודה

21/05/2017 כרמי רוזליה 1137422/1

פלומנבוים יפים 19/04/2011 פלומנבוים 
מליה

1137495/1

דסה מולו 01/08/2017 דסה סיסאי    1137557/1

זריהן שולה 03/06/2017 זריהן סלומון 1137563/1

שץ פאולינה 06/07/2017 גרודר יצחק 1137710/1

רויף טטיאנה 15/10/1997 קוחנוב בנו 1137725/1

נוימן אלי ארנסט 31/07/2017 נוימן חנה 1137782/1

ברוך חנית שלוה 10/07/2017 ברוך ארז יהודה 1137863/1

אוחנה גל 16/07/2017 אוחנה גבריאל 1137917/1

אסבג יוסף 29/06/2017 אסבג מרים 1138024/1

רפואה יעקב אייל 16/12/2016 רפואה כרמלה 1138741/1

צדיק אור 15/03/2017 צדיק זהבה 1138902/1

חג'ג' לינור 13/03/2017 חג'ג' אליהו 1138072/1

ימין עמנואל יוסף 30/05/2014 ימין גיתה 1138103/1

דבוש מרים 20/07/2017 דבוש גלעד 1138118/1

אסטרחן פבל 22/03/2006 אסטרחן שרה 1138244/1

רוזנברג ריטה 18/05/2001 לוריא לייבה 1138250/1

זרביב איווט נלי 29/07/2017 זרביב שארלה 
דוד

1138337/1

שקד שאול 04/08/2017 שקד יפה 1138619/1

פרידמן גילה 01/08/2017 פרידמן רזיאל 
מנחם

1138643/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן סקלי אידה 07/01/2011 כהן סקלי זמילה 1135172/1

לביא אורלי 21/03/2017 לביא שלום 1135277/1

אדרי מרדכי 13/06/2017 צרפתי פני 1134876/1

זביקלסקי רחל 22/02/2017 זביקלסקי רפאל 1131049/2

ברמי יעקב 08/05/2017 ברמי אגט 1134159/1

גליק איתן 05/05/2016 גליק משה 1134168/1

שקד מינה 05/01/2008 הרשקוביץ רחל 1134177/1

גליק איתן 27/05/2017 גליק רחל 1134188/1

שקד מינה 22/05/2017 הרשקוביץ 
ישראל

1134194/1

ברקוביץ עדי 08/06/2017 ברקוביץ אסתר 1134274/1

אליאסזדה וכניש 
ריינה

25/05/2017 וכניש גבריאל 1134422/1

סידוף יפה 02/06/2017 מכלוף נסים 1134476/1

פוריאן מרדכי 19/06/2017 פוריאן טובה 1134498/1

בוארון יוסף 21/06/2017 בוארון מזל 1134576/1

נבו שרון 08/03/2017 וויט פיליס 1134603/1

סידוף יפה 25/09/2015 מכלוף 
דיאמנטינה

1134604/1

פרץ מאיר 06/06/2017 פרץ עליזה 1134661/1

בקאל כרמל 04/02/2016 בקאל לולו 1134929/1

בהומי חנה 16/03/2016 בננו נטיפה 1134958/1

יגל חיה 14/06/2017 לנציצקי שושנה 1134962/1

וקיים דוד 29/03/2017 וקיים איראן 1134981/1

שילה דניאל 02/06/2017 שטינר יפה 1135122/1

שמחון יוסף 17/06/2017 שמחון שושנה 1135128/1

בר איריס 13/03/2017 גלס נחמיה 1135324/1

פלדמן רומן 03/07/2005 יופה רוזה 1135347/1

אדרי יהודה 26/06/2017 אדרי נינט 1135639/1

מקונן דברי 04/06/2017 מקונן טקבה 1135647/1

גלאוברמן רון 16/06/2017 גלאוברמן מאיר 1135732/1

גון דוד 01/12/2005 גון יונה 1135781/1

ציצואשוילי 
נטלה

17/05/2017 ציצואשוילי 
אברהם

1135795/1

גון דוד 20/07/2007 גון שורה 1135791/1

משה בתיה 06/06/2017 דנינו   אליהו 267885/2

משה בתיה 06/06/2017 דנינו   אליהו 267885/3

בובליל אסתר 22/10/2016 בובליל שמואל 1136124/1

וורקנך אביעד 
אגניו

21/01/2015 וורקנך ששה 1023650/2

גלינוס מרסל תמר 03/09/2016 מסיקה דוד 1136101/1

גת יאיר 25/05/2017 גתאיאת צביה 1136135/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

הלוי אמיר 01/04/2017 הלוי חדוה 1129711/1

מורי אמנון 17/02/2017 מורי מרים 1129760/1

מוסקוביץ גל 22/05/2017 מושקוביץ אסתר 1129782/1

טביביאן מיכאל 09/05/2017 טביביאן פרידה 1130074/1

יחזקיה יעקב 11/05/2017 יחזקיה עדה 1130106/1

ורמוס דוד 22/02/2017 ורמוס פרידמן 
יהודית

1130330/1

מאיר דוד 23/03/2017 מאיר נתן מישל 1130549/1

וולקן מיכאל 13/03/2017 שפיגל טובה 1130846/1

מדמון אורה 28/01/2017 מדמון סלם שלום 1131055/1

כהן צפורה 13/07/2004 גרינבאום אריה 1131256/1

כהן צפורה 01/04/2017 גרינבאום חיה 
שרה

1131271/1

טונקל אלה 03/06/1999 קוזק קלרה 1131291/1

דזיאן מישלה 18/08/2015 דזיאן שמואל 1131350/1

טויטו אריק 13/05/2017 טויטו שרית 1131433/1

מוגהז שלום 18/05/2017 לוי אריה 1131730/1

דעבול דליה 06/04/2017 דעבול שאול 1131793/1

שלו נועה 21/04/2017 ישמח יוסף 1132182/1

בורידה פרנסואז 
פני

03/05/2017 בורידה יצחק גק 1131859/1

צרור קובי 13/06/2017 צרור שושנה 1132117/1

יהושע רחל 14/06/2017 יהושע עזרא 1132223/1

ג'מבר פטפטנש 08/10/2001 מקונן מלך 1132265/1

עזרא רינה 22/01/2014 עזרא אברהם 1132785/1

שאקי חוה 06/04/2016 שאקי שלום 1132344/1

כהן שושנה 16/01/1993 גוילי יעקב 1132357/1

סימוננקו ולרי 16/06/2017 אוסטרובסקי 
זינאידה

1132622/1

שמואלוב דניאל 11/06/2017 שמואלוב 
מיכאיל

1132619/1

בן זקן אברהם 19/05/2017 בן זקן מוריס 1132673/1

חלמיש תרצה 23/06/2017 חלמיש אפרים 
אשר

1132782/1

אוקון איתן 12/10/2016 אוקון גדעון 1133561/1

שמחי נחשון 22/08/2015 שמחי גאולה 232937/3

יצחק יהודית 10/03/2014 צרטוק שינדל 1132978/1

מסילתי רוני 06/08/2013 מסילתי מזל 1132984/1

חג'ג' לירון 03/06/2017 חג'ג' גא'קלין 1133112/1

לוי יורם 29/09/2016 לוי לונה 1133273/1

עזרא רינה 27/05/2017 עזרא שושנה 1132793/1

קראוס רחל 10/03/2016 קראוס יואל צבי 1132822/1

פובירסקי יצקו 26/02/2006 פובירסקי מניחה 1132895/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

וזאנה בת שבע 14/06/2017 וזאנה אליהו 1138713/1

ברקוביץ אלה 26/07/2017 ברקוביץ שמואל 1138843/1

וקנין בן ציון 10/04/2015 וקנין אסתר 1138846/1

גואטה ניקול 
אוריידה

20/04/2017 גואטה סלומון 
פייר

1138903/1

אברגיל אלי 19/04/2017 אברגיל יהודה 1139063/1

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

                                          אלון ארביב, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פלניצאנו אורן אדי 17/05/2017 פלניצאנו מירצה 1127659/1

אייזנר מירקה 04/02/2002 אייזנר לאון דוד 1127787/1

כהן פנחס 15/05/2017 כהן חוה 1127836/1

קאופמן שמואל 15/09/2006 קאופמן צבי
 )הרי(

1127862/1

סאלח כרמלה 27/05/2006 סאלח יוסף 1127957/1

טל חביבה 10/04/2017 טל ברוך 1127997/1

נחמני דוד 15/04/2017 נחמני אתי 1128050/1

כהן אורי 19/05/2017 כהן עזיזה 1128093/1

מסיקה מזל 05/05/2016 פרטוש פאולה 1128658/1

עוקבי דוד 01/05/2017 עוקבי זכריה 1128229/1

בורידה דורית 22/03/2017 בן מיכאל בן ציון 1128649/1

בורידה דורית 10/05/2017 בן מיכאל רבקה 1128639/1

אהלוטה פנינה 16/07/2016 מנשי בורדגרדי 
נימתז

1128276/1

אביסדריס גיל 
יעקב

11/11/2014 אביסדריס מוריס 1128562/1

כהן כרמלה 10/11/2016 כהן אברהם 1130249/1

סופר סילביה גילה 30/05/2017 סופר מנחם 1129267/1

דניאל אשר 26/04/2017 דניאל ברוריה 1128891/1

קהלני בתיה 15/04/2017 קהלני חיים 1128897/1

שוסטר אנה 10/03/2014 זקמן יבגניה 1128969/1

נתן שושנה 06/05/2017 מונטה שמחה 1128996/1

אמינוב כהן ריבי 04/11/2013 אמינוב יפה 1129025/1

קרופר ישראל 30/04/2017 קרופר חוה 1129118/1

פולק צפורה 13/10/2013 וייס אליזבט 1129359/1

פולק צפורה 24/06/1997 וייס הרמן )יעקב 
צבי(

1129363/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהנוב חוה 30/06/2017 ווטר אוגניה 1136353/1

מועלם שושנה 31/05/2017 מעלם כתון 1136638/1

בצלאל שלמה 25/06/2017 בצלאל יוכבד 1136923/1

ברוך וורקה זהבה 26/01/2015 ברוך פנטהון 
פנחס

1137009/1

ירוסלבסקי פבל 19/10/2014 שניידרמן פירה 1137248/1

כהן אילן רפאל 28/06/2017 כהן מיכאל 1137354/1

כהן אילן רפאל 28/06/2017 כהן מיכאל 1137354/2

שוורץ אראלה 28/04/2017 אשרי שמחה 1137401/1

וררו חיים 30/06/2017 וררו לוונטינה 
אריאלה

1138102/1

רוטנברג טליה 13/04/2017 רוטנברג יצחק 1137544/1

דולב עמנואל 19/07/2017 שרעבי אביגיל 1138231/1

אוריון חיים 25/06/2016 אוחיון מסודי 1137703/1

פרחי דינה 08/03/2015 זאבי יונה 1137699/1

פרחי דינה 04/04/2017 זאבי יהושוע 1137706/1

טורקניץ אפרים 20/06/2017 טורקניץ הלל 1137839/1

סולברג עמית 14/05/2015 סולברג שרה 
אטיל

1137870/1

סולברג עמית 21/06/2017 סולברג דוד 1137873/1

ברמן מיכל 26/07/2017 הרשקוביץ 
שושנה

1138196/1

טביביאן מיכאל 29/06/2017 טאביביאן פרוין 1138251/1

כהן  שושנה 24/07/2017 כהן דוד 1138266/1

פולצק יהודה דב 03/01/2007 פולצק יצחק 1138280/1

רובינשטין ישראל 08/07/2017 רובינשטין יעל 1138335/1

זליכה ורד 10/08/2017 חביב דוד 1138536/1

קולין צפורה חיה 13/07/2017 קולין אהרן יוסף 1138692/1

מאיר אלה 13/03/2009 ווינשטין יעקב 1138712/1

זינגר שלומית 26/06/2017 זינגר דב 1139087/1

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

                                               יצחק אפשטיין, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מילר יצחק אייזיק 10/05/2017 מילר זהבה 170105/4

מילר יצחק אייזיק 10/05/2017 מילר זהבה 170105/5

אסיסקוביץ יונה 28/11/2010 יוסטר נתן 1129086/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פארן יחיאל יצחק 17/01/2007 פרנקל נתן 1133107/1

פוירשטין אהרן 09/03/2017 פוירשטין דבורה 
פרידה

1133161/1

מורמיס ראיסה 15/08/2008 מורמיס פליקס 1133309/1

מורמיס ראיסה 02/03/2005 מורמיס פריידה 1133319/1

בן מוחה פורטונה 19/11/2008 בן-מוחה יצחק 1133545/1

לוי נעמי 11/04/2017 לוי חיים 1133653/1

בן יצחק יצחק 09/06/2017 בן יצחק אסתר 1133737/1

פינקלשטיין 
אלכסנדר

19/04/2017 שטיינגרט סמיון 1134156/1

שינוביץ יעקב 26/05/2017 שינוביץ דבורה 1134088/1

זיו יוסי 12/02/2017 זמבורי אסתר 1134145/1

ברט דורית 12/07/2017 מלין שושנה 1135674/1

וייס תומס מיכאל 12/06/2017 וייס אורליה 1134295/1

חיימוב בצלאל 21/02/2014 חיימוף דוד 1133912/1

הופמן אהרון 23/06/2017 קרנדלר גרטרוד 1135224/1

כהן מלכה 07/05/2017 כהן שמעון 1133776/1

טרנר אירית 21/03/2017 טרנר הודיה 
דבורה

1134685/1

כהנא רבקה 08/05/2017 רוקח חיה 1134563/1

שמאי עמיחי 
עמיקם חי

08/06/2017 שמאי זהבה 1135588/1

לוי שולמית 03/09/2014 אלקובי לבנה 1133841/1

אברמוב רבקה 22/05/2017 צימט יעקב 1134000/1

יוספי רמי 07/06/2017 יוספי יצחק 1134104/1

צדוק לאת 23/04/2017 צדוק משה 1134162/1

מרדכי יעקב 09/05/2017 מרדכי ברטה 1134187/1

קרמר פנינה 01/04/2017 קרמר משה 1134281/1

בירגר אלכסנדר 25/01/2001 מיכאילוב נינל 1134496/1

גרניט רות 30/04/2017 תלפז גדעון 1134702/1

בושרי יחיאל 17/05/2017 בושרי שולמית 1134833/1

הלל יוסף 09/04/2012 הלל מנסור 1134911/1

הלל יוסף 12/03/2017 הלל מרים 1134916/1

ובר פנינה 01/06/2007 ארמן יצחק 1135267/1

מלחן שושנה 08/03/2017 מלחן שלום 1135456/1

גואנון טל נסים 11/07/2017 גואנון ענבל 1135572/1

פנחס נחמה 22/07/2017 פנחס זכריה 228077/2

נתן שושנה 22/07/2008 מונטה דבורה 1135918/1

רחלין רן 30/10/2011 רחלין יואב 1136106/1

הולצר יונתן אלעזר 19/05/2017 הולצר גבריאל 1135952/1

חגבי ציונה 27/04/2016 חגבי ראובן 1136174/1

יוסופוב שורה 14/06/2017 יוסופוב אלי 1136318/1

גיילר סוזנה 21/05/2017 גיילר דוד 1136336/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שקד צפורה 08/05/2017 שקד דוד 1132169/1

ברוך יוסף 14/06/2017 ברוך הניס 1132645/1

ביטן טוקר שרה 14/07/2016 ביטון סוזן 1132717/1

מעלם אופיר 31/03/2017 מעלם עמוס 1132804/1

ביטן טוקר שרה 23/04/2011 ביטון יוסף 1132721/1

פולק ישראל 
יששכר

07/03/2017 פולק זיגמונד 1132795/1

אלבן דוד 14/12/2016 אלבן יצחק 1132884/1

בן יפת אסתר 30/05/2017 לובל אנריק 1133297/1

מוסן אורלי 20/09/2015 גרייק ישעיהו 1133090/1

פילוסוף זיוה 06/06/2017 פילוסוף אברהם 1133170/1

בן יפת אסתר 20/10/2008 לובל יוליה 1133300/1

גינזבורסקי אריה 22/05/2017 גינזבוסקי צפורה 1133396/1

שפי אסתר 02/04/2017 שפי שמי 1133405/1

ישעיה אבישי 30/03/2017 ישעיה נעמי 1133424/1

גרסוביץ סאטוצ'נה 
אלזה מרים

17/01/2017 סאטוצ'נה סימון 
איסק

1133562/1

יוסף אינדיהו 05/08/2011 יוסף אנטש 876292/2

חביב חיים ויטל 16/06/2017 חביב מורנו 1133630/1

יהודאי נחשון יוסי 22/06/2017 משאוי שאול 1133711/1

ארליך קלמן 08/12/1997 ארליך נפתלי 1133691/1

שייבה אביבה 06/06/2017 אחיטוב יוסף 1133717/1

ענבי יובל 15/06/2017 ענבי נירה 1134106/1

פרץ יוסף 04/06/2017 ברנד זהבה 
גולדה

1134430/1

לוי רחמים 07/05/2017 לוי נסים 1134170/1

כהן יעקב 21/02/2017 כהן פורטונה 1134186/1

בוטרא משה 27/05/2017 בוטראשוילי 
תמרה

1134314/1

פינקלשטיין 
שלמה

14/06/2017 פינקלשטיין 
ריבה רבקה

1134328/1

גמבר אנניו 16/11/2015 גמבר צ'וקול 1134420/1

רויטנברג צילה 27/05/2017 רויטנברג יצחק 1134482/1

קורסיה מזל 10/01/2017 קורסיה אליהו 1134524/1

צוקרמן הדסה 20/05/2017 צוקרמן יעקב 1134814/1

הר טוב חוה 07/06/2017 הר-טוב ישראל 1134548/1

חייס מרק 31/03/1980 קויפמן דובה 1134593/1

לויטין אהרון 29/05/2015 לויטין טרז 1134595/1

בניסטי ראובן 30/11/2005 בנישטי סלומון 1134683/1

בניסטי ראובן 17/12/2014 בנישטי אנט 1134686/1

וילנר גפנה 13/06/2017 לוזיה צפורה 1134882/1

ניר אמנון 09/07/2017 ניר אהרון 1134985/1

יעיש יחיאל 02/11/2016 יעיש אפרים 1135349/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן רם 28/08/2016 כהן עדה 1129106/1

ברלין נאוה 04/03/2017 גואל לאה מלכה 1129131/1

ברלין נאוה 01/02/2010 גואל אריה 1129135/1

אייש שירן 06/02/2017 סבג יוסף 1129239/1

ברני יעקב 09/03/2017 ברנו דוד 1129560/1

בלום פנינה 27/03/2017 בלום שייקה 
ישעיהו

1129411/1

גולדנברג 
קוטובצקי אירינה

22/04/2003 קוטובצקי מיכאל 1129437/1

פריש מרדכי 
יהודה

27/04/2017 פריש יוסף 1129545/1

פרייס יהודה 27/12/1999 פרייס גרטרוד 
טובה

1129663/1

פפיאשוילי בוריס 23/02/2017 פפיאשוילי רפאל 1129692/1

אבישר גיל 19/05/2017 אבישר שלמה 1129775/1

סולומון מארי 14/05/2017 סולומון זהבי 1130568/1

זוליכה מיטל 30/03/2017 בקר רינה 1130065/1

הולנדר שמריז 
ורדה

14/05/2017 שמריז ציון 1130105/1

חזקי רוני 17/05/2008 חזקי משה 1130112/1

לוי אדם 07/03/1992 אושאנגי 
שושנה גיולט

1130171/1

פרץ דבורה 05/04/2017 עובדיה דינה 1130360/1

חפץ מרים 20/01/2017 חפץ אברהם 1130974/1

שם טוב יעקב 05/12/2011 שם טוב מרדכי 1131188/1

שריד מאשה 07/05/2017 מטיס הרשקו 183459/2

שם טוב יעקב 05/02/2017 שם טוב תמרה 1131197/1

כהן שי 02/06/2017 כהן מיכאל 1131239/1

פינקוביץ רלי 07/06/2017 פינקוביץ אברהם 1131313/1

בדישי משה חי 04/05/2017 בדישי יורם 1131495/1

תנעמי יצחק 21/02/2015 תנעמי זהרה 1131567/1

נרקיס לימור 17/04/2017 דהן עמרם 1125954/6

משה דינה אילה 15/05/2016 משה שבע 1131410/1

קשי אורן 22/05/2017 קשי מנשה 1131496/1

עדס רויטל 13/02/2017 עדס אברהם 1131606/1

מור יוחנן 02/05/2017 מנדלסון שמואל 1131765/1

שניידר יהודית 29/03/2017 שניידר פאולו 1131803/1

ויזל דוד 11/06/2017 ויזל דינה 1131877/1

בן מאור חנה 23/03/2017 אוליאל זימילה 1131851/1

בן מאור חנה 16/04/2017 אוליאל אליהו 1131853/1

שניר טל 10/05/2017 ברן אריה 1131870/1

צ'סקוב זליג 19/10/2016 צ'סקוב חביבה 1131881/1

הרפז עירית 31/01/2017 הרפז רמי 1132016/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לוי אליס 27/05/2017 לוי שבתאי 1129819/1

קייסרמן רומן 07/01/2017 קייסרמן גיטלה 1129986/1

אברהם שבתאי 11/01/2017 דרוויש רגין 1130125/1

רוטשטיין ילנה 21/05/2017 קונסטנטינובסקי 
יעקב

1130684/1

אלון יצחק 28/10/2001 אלאשוילי שרה 1130699/1

ברקן נתן 20/05/2017 ברקו גיזלה 1131017/1

יתח שלמה 15/03/2017 יתח אסתר 1131024/1

נמני רוברט 27/03/1995 נמני אלפונסו 1131324/1

דוידי פלורה 23/05/2017 דוידי יואב 1131360/1

גרציאני נצח 19/05/2017 גרציאני יצחק 1131378/1

אביטבול גלדיס 10/12/2008 אביטבול משה 
מוריס

1131391/1

שמידט סימה 10/08/2013 ריז'בסקי רוזה 1131411/1

דז'מוחדזה נטליה 15/02/2002 גורניק מירה 1131617/1

זינגר אולגה 30/11/2016 בליאך קלרה 1131762/1

דנינו אהרון 20/04/2017 דנינו רחל 1131827/1

אלה פרג' הכהן 
ישי

27/05/2017 אלהפרג דוד 1131993/1

כחלון מרים 12/06/2017 קופקין אליגרה 
גילה

1131960/1

פורמן אידה 01/05/2017 פורמן פיוטר 1131860/1

טרטקובסקי משה 14/01/2017 טרטקובסקי קלמי 1132201/1

פרץ סוזן 13/05/2017 פרץ שלמה 1132827/1

ודהואקאר יערית 12/11/2016 ודהואקאר דינה 1132575/1

בסון אורי 26/03/2017 בסון רחל 1132471/1

עמרן ניר 05/05/1986 עמרן ברכה 1132532/1

לומברוסו בריג'יט 
פרנסואה

15/05/2017 סלאם פורטונה 1132542/1

אלמעלם מאיר 14/01/2005 אלמעלם סוליקה 1132932/1

וסרשטיין אירית 07/05/2016 רזניק אולגה 1133260/1

הלר איתן 18/08/2016 הלר אריה 1133355/1

קמחי יצחק 05/03/2017 קמחי אסתר 1133747/1

אוליאל אסנת 25/05/2017 עוליאל יקותיאל 1134898/1

לוין זיוה 20/05/2016 סעדה אריה 1134402/1

לוין זיוה 20/05/2016 סעדה אריה 1134402/2

שמואלי יצחק 12/06/2017 שמלאשוילי לאה 1134029/1

בן שושן פנינה 05/05/2017 בן שושן יהודה 1133483/1

רימוך אברהם 27/06/2017 רימוך מזל 1133669/1

חמו צפורה 10/12/2015 חמו דוד 1133690/1

חננשוילי נוגזר 09/06/2017 דזנאשוילי רחל 1133825/1

קפנר משה 28/05/2017 מטראי אלזה 1133872/1

וילנסקי אלה 13/03/2017 אפל ויטיה 1134080/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פרנק משה 02/06/2017 פרנק ברוניה 1135407/1

זוטרא לואיז 13/01/2017 זוטרא דן 1135834/1

אליעזרי צבי 26/06/2017 אליעזרי מרים 1135497/1

קציר ורדה 20/05/2017 סתיו אליהו 1135521/1

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

                                                  משה מור, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אושרובסקי 
דיאנה

27/11/1998 אושרובסקי רומן 3580/4

דהן סילביה 10/12/2015 בן ישבי אלגריה 1081419/2

זרביב ריימונד 
פנחס

12/01/2017 זרביב חריימה 965694/2

נוז'נוב דמיטרי 11/09/2013 נוז'נוב דורה 1127626/1

פלג אלישע 24/09/2012 פלג צילה 1127714/1

מסיקה סיגל 11/11/2016 כהן מאיר 1127768/1

גליק אברהם 26/04/2017 גליק אדיט 1128540/1

רענן גשאמה חגי 02/03/2016 גשאמה תמניה 1128286/1

אטיאס ניקול 07/05/2017 אסור רוזה 1128433/1

מאסניבוב טטיאנה 30/03/2017 פליגל ריבה 1127855/1

שטרן אורי 09/01/2017 שטרן חנה 1127967/1

כהן מאיטקה 03/02/2016 כהן מרים 1128087/1

קובה אלה 26/02/2009 פריי מרק 1128585/1

בנישו אילן 18/05/2017 בנישו שרה 1128676/1

דהן סימי 18/05/2017 דהן נפתלי 1130847/1

שטרן אולגה 13/10/2016 לוקשין שרה 1130052/1

טורג'מן לידיה 18/11/2014 אמסלם מריה 5883/3

נבון שמעון 08/04/2017 פחימה רחל 1129773/1

חובשי אידית 06/04/2017 חובשי אורי 1128997/1

בורשטיין פנינה 19/11/2016 בורשטיין משה 1118567/2

הרבסט אהרן 30/04/2017 הרבסט יחיאל 
מיכל

1128783/1

הרשקוביץ 
אדריאנה אדי

14/10/2013 הרשקוביץ אנא 1129221/1

דרס וואגא 25/02/2017 עלמיהו מאמו 1129338/1

יחפס חנה 15/03/2017 קמחי לואיזה 1129608/1

אלמקיאס אסתר 01/12/2016 אלמקיאס יעקב 1129714/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קראוס גבי 21/06/2014 הליק הליק 1138076/1

רגימוב יוסף 17/07/2017 רגימוב אספירה 1138189/1

פסקר דניאל 
אדוארדו

06/02/2017 פסקר לואיס 1138253/1

אלוני שי 20/04/2017 אלוני חנה 1138530/1

יפת אתי 25/01/1927 מצליח אברהם 1138428/1

אבן צור רבקה 15/02/2017 אבן צור יהודה 1138321/1

קראוס צבי אריה 05/03/2017 קראוס יוסף 1138440/1

קאקיאשוילי 
סביה

02/03/2017 קאקיאשוילי 
אסתר

1138634/1

אבייב ישראל 03/07/2017 אבייב רחל 1139043/1

אבייב ישראל 21/10/2014 אבייב יוסף 1139052/1

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

                                                סיילס יחזקאל, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

טטרוקלשוילי דלי 12/04/2017 שללשוילי נינה 1127645/1

לין משה 31/01/2017 לין מרים  1127956/1

בן תקוה מיכאל 30/03/2016 ציקואשוילי 
גבריאל דרי

1128080/1

מלכה שלמה 25/01/2010 מלכה רחל 1128258/1

פדוטוב ולדיסלב 06/04/2017 פדוטוב מאיה 1128025/1

אשורוב בוריס 12/05/2016 אשורוב טטיאנה 1128200/1

לייבה עדי 15/01/2013 לייבה ישי 1130422/1

בן שמעון מזל 24/05/2017 בן שמעון אורי 1128441/2

ארליכמן חנה 20/04/2017 קופרשמיט לילי 1128806/1

חניה ראובן 22/05/2016 חניה ורדה 1128975/1

חובל ראובן 25/04/2016 חובלאשוילי 
שרה

1129253/1

חדד שלמה 16/05/2013 חדד מערבי 1129362/1

כהן שושנה 09/04/2016 סגיטל סעדה 1129523/1

שוקורוב רימה 24/09/2016 בלנקי פולינה 1129701/1

יחזקאל דורון 13/06/2017 יחזקאל שמעון 1130691/1

אהרונוב רוזה 20/05/2017 פינחסוב יורי 1131530/1

טל יוסי 23/05/2017 טוריקאשבילי 
נטלה

1130982/1

גוזי שמחה 19/05/2017 גוזי יוסף 1130465/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עמנו פלילה ז'סמין 17/06/2017 עמנו הרצל יצחק 1134131/1

חוברין טטיאנה 16/02/2017 גורבן אליסה 1134138/1

קלר אלכסנדר 07/09/2013 ריבקין אלה 1134260/1

בן טולילה לונה 03/06/2016 בן טולילה יצחק 1134676/1

לוקשבסק רעיסה 02/05/2017 לוקשבסקי יוחים 1134825/1

דביר חנה 12/10/1997 טטרואשוילי 
מרדכי

1135148/1

ורון חנה 27/06/2017 וורון אליעזר 1135789/1

מויאל פרחה פאני 08/10/2015 מויאל סלומון 1135013/1

בשארי דבורה 28/06/2017 בושרי סעדיה 1135472/1

וייסבאום פולינה 11/07/1992 רוייטמן ישראל 1135530/1

קיוונשטיין דוד 28/06/2017 שיכמן רבקה 1135689/1

שווץ בוריס 15/07/2017 שווץ אלה 1135801/1

איילנק ינינש 23/04/2002 איילנך אלמו 1113327/2

ממן סיגלית 18/06/2017 ממן שלום 1135919/1

קוניאבסקי 
אלכסנדר

03/07/2017 קוניאבסקי מרק 1136468/1

מברטה יטנברש 04/05/2002 אשטו מולונש 1136077/1

וויסנשטרן נעמי 15/01/2017 חימוביץ שמואל 1136265/1

פדרו חיים 24/06/2017 פדרו נלידה 1136293/1

מסיקה דניאל 
יהושע

14/06/2017 מסיקה חנה 1137053/1

ברסטוביצקי גלינה 18/06/2017 ברנבאום אמה 1136503/1

ברסטוביצקי גלינה 18/06/2017 ברנבאום אמה 1136503/2

סגל אלון 05/12/2007 סגל דבורה 1136514/1

פליגל סוניה 22/07/2017 בקר יפים 1136717/1

ינקו מאיה 28/03/2015 פישמן נינה 1136844/1

דעוס רחל יעל 03/01/2000 דעוס מיכאל 1136917/1

מורדוכוביץ' איגור 01/07/2017 מורדוכוביץ' 
יעקב

1137064/1

שושן יוסף 29/06/2017 שושן אסנת 1138200/1

איטח אריה 11/07/2017 איטח אסתר 1138034/1

ישעה נזי 27/09/1958 ישעה סולימן 1137786/1

פריינטה מרים 04/07/2017 לבקוביץ רות 1137672/1

ירמובסקי רבקה 17/06/2017 קרמר חנה 1137065/1

פיינגולד ויקי 27/07/2017 פיינגולד יצחק 1137404/1

ויניצקי זויה 13/02/2009 ויניצקי אלכסנדר 1137418/1

סתוי זהר 07/07/2017 סתוי הדר 1137647/1

קוטלר ישראלה 31/07/2017 לסקין יצחק 1137688/1

חלילי נורית 30/03/2016 שרביט שלמה 1137854/1

ישראל מנחם 03/12/2016 ישראל רבקה 1137990/1

חלילי אריק 16/06/2017 חלילי ולנטין 1138014/1

איטח אריה 02/05/2016 איטח עמוס 1138042/1



411 ילקוט הפרסומים 7599, כ"ו בתשרי התשע"ח, 16.10.2017 

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קוחליק יורי 08/10/2014 קירילוב תמרה 1136283/1

ווליטובסקי רוזה 16/06/2017 ווליטובסקי 
שמואל

1136341/1

בלולו הרצל 18/04/2017 בלולו גלית 1136356/1

כחלון לידיה 29/06/2017 כחלון אברהם  1136707/1

אוחנונה קרן 02/07/2017 מימון עליזה 1136875/1

בורודובסקי אוסנת 07/03/1993 ישראל יעקב  1137089/1

טורגמן מרים חיה 21/01/2017 חזיזה מסעודה 1137218/1

מלכא יצחק 28/07/2017 מלכא תמר 1138104/1

יעיש לי 19/01/2017 יעיש אליהו  1138133/1

אפריאט אנט 26/06/2017 אפריאט דדה  1138198/1

שץ גילה 03/07/2017 נגושבר מרים  1138240/1

קיז'נר אירינה 07/12/2001 בלוסטוצקי יעקב 1138276/1

ריבקין זינובי 27/08/2016 ריבקין פרידה  1138514/1

טדסה ינאגו 16/08/2001 טדסה ליג'אלם 1138577/1

שוקרון אילנה 22/07/2017 שוקרון חיים 1138772/1

זולוטקובסקי 
אלכסנדר

05/08/2017 זולוטקובסקי 
איליה

1139090/1

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

                                             יהודה דוקס, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מספר תיק

אברהם ספיר 
רימונד

24/02/2017 שר אורנה 1127888/1

גרנות גיורא 07/05/2017 גרנות שלומית 1128318/1

קדושים ישראל 23/02/2017 קדושים אליאור 
אליהו

1128583/1

ועקנין מיכאל 02/03/2017 ועקנין אדיר 1128623/1

אור חגית 19/09/2016 סלם פרץ 
שיפרה

1128814/1

ווסקובויניק ויטלי 29/01/2004 ווסקובויניק 
ולדימיר

1128953/1

דהן מימי 22/05/2007 וקנין אברהם 1129222/1

דהן מימי 12/02/2014 וקנין מרי 1129236/1

ינאי אליס 31/05/2017 ינאי יוסף 1129680/1

מסאס אבי 31/12/2016 מסאס מרים 1130064/1

צעיר דורית 15/05/2017 צעיר יצחק 1131766/1

רחמים ברונית 11/06/2017 רחמים רונן 1132418/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קאופמן משה 28/05/2017 קאופמן שרה 1130868/1

בקר כהן מרים 28/04/2017 שקד הלה 1130995/1

מהרט מרו 16/04/2017 מהרט סאוינט 1131426/1

וייסמן אנטולי 08/02/2013 וייסמן יעקב 1131486/1

זוהר יצחק 04/03/2009 זוהר אסתר 1131563/1

אייסו אנה 06/03/2017 דבורקין איסק 1131592/1

אייסו אנה 23/10/2013 דבורקין ילנה 1131598/1

וידר סולומון 02/04/2014 וידר גסרנה אטי 1131645/1

דפנה עינן 10/04/2017 דפנה ציון   1126802/6

הזנפראץ אדית 06/06/2017 ישראלי טוני   1131769/1

עטיה יצחק 01/01/1938 עטיה ניסים 1133084/1

אמסלם שמעון 02/06/2017 אמסלם ציונה 1133116/1

קיסר אלה 29/05/2017 קיסר זאב 1132403/1

בן ישי צפורה 02/04/2017 דיין משה 1132574/1

איינהורן דינדי 
פרלה

21/04/2017 איינהורן 
אברהם

1133427/1

לוגסי חנה 07/06/2017 לוגסי שאול 1133534/1

ווסה אישטו ארנון 24/02/2017 ווסה ממו מאיר 1133701/1

אמסלם רחמה 20/09/2016 אמסלם אלי 1133909/1

ארצי עזריה 27/06/2016 קעה נעמה   1134085/1

כהן ברטה 22/04/2005 שקרוב אליהו-
חי 

1134167/1

אפרמשבילי נדיה 02/01/2017 אפרמשבילי 
אנזור 

1134208/1

דמרי אליזה 14/08/2016 דמרי משה 1134362/1

סופיר שי 16/02/2016 סופיר כרמלה  1134894/1

אליחי רינת 23/06/2017 טל מוטש דוד 1135836/1

נעמאן חמאני 31/03/2016 נעמאן תקוה 1134506/1

בוטורסקי 
סבטלאנה

12/10/2016 בוטורסקי 
אלכסנדר

1134364/1

ביטון אילן יצחק 19/06/2017 ביטון רפאל  1134527/1

בנחמו יעל סוליקה 19/06/2017 ביטון רפאל  1134527/2

גלאם דינה 12/06/2017 גלאם אברהם   1134921/1

סמי אשר 24/01/2013 סמי פרווין 1135102/1

תוינה מרים 18/06/2017 תוינה יחזקאל 1135116/1

שיטרית סלומון 27/06/2017 שיטרית דבורה 1135194/1

אחדות טירן 25/09/2005 אחדות יצחק  72690/3

גובר אתי 19/04/2016 קאפח ג'מיל 943010/2

חלייס אסתר 11/12/2015 פדידה רימונד  1136208/1

בירסאו בנצ'יה 26/01/2013 וורקן איילוש  961008/2

יפרח אברהם 31/12/2016 יפרח שמעון 1136103/1

קוחליק יורי 28/06/2017 קוחליק גריגורי 1136175/1

כהן אוסנת 03/07/2017 כהן אהרן 1138035/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מוצה שושנה 02/04/2016 מוצה שלמה 1128797/1

מוסאי יצחק 19/04/2016 מוסאי שרה 1129213/1

רפפורט ירון 18/01/2017 רפפורט אריה 1129334/1

ווסיהון טגיבה 12/11/2016 ווסיהון יזאנה 1129774/1

שדה שושנה 28/05/2017 שדה אורי 1131199/1

מולדבסקי אדלה 01/06/2017 מולדבסקי שרה 1131302/1

פרץ אורנה 27/04/2017 מור יוסף חיים 1129916/1

ברודסקי סרגיי 18/05/2017 ברודסקי יבגני 1130227/1

בידאני מרים 02/06/2017 פרץ פרלה 1130252/1

יחזקאל אילנה 01/01/2005 אלמלך מרים 1130679/1

זיו יפעת 29/04/2017 זיו צבי 1130785/1

ברששת יצחק 14/06/2017 ברששת יוסף 1131320/1

קנפו נסים 24/05/2012 קנפו יצחק 989063/2

ששונוב לזר 01/02/2016 ששונוב בסיה 1069668/2

מוסקוביץ לביא 27/05/2017 מוסקוביץ לאה 1131693/1

מאזוז אברהם 
גדליה

07/01/2005 מזוז מלכה 1131898/1

איבגי אסתר 28/11/2016 איבגי אליהו 1132123/1

ורז'יקובסקי 
אולגה

10/12/2016 פלחטיי אטל 1132208/1

עמר ניר 17/06/2017 עמר מסעוד 
פרוספר

1132881/1

כהן כוכבה 26/03/2017 כהן עפר 1132325/1

בר און רחל 13/05/2017 בר און מנחם 1132421/2

מור יוסף סמי 13/06/2017 מוריוסף יעקב 1132469/1

סירוטה בלה 31/05/2017 גרינברג קלרה 1132753/1

מדבדובסקי גלינה 11/06/2017 מדבדובסקי 
ארקדי

1132903/1

מרגוי אליהו 26/05/2017 מרגוי יפעת 1133175/1

שטרקמן בוריס 24/01/2013 שטרקמן חיה 1133209/1

חימי בנימין משה 28/03/2015 חימי מאיר 
מרדכי

1134605/1

גל אתי 09/03/2017 קבסה שי 1134135/1

דדוש ראובן 13/06/2017 דדוש נינו 1134330/1

חימי בנימין משה 02/11/2014 חימי אשר 1134594/1

קנפו נסים 13/11/2014 כנפי אסתר 1134141/1

אפטוב מיכאל 28/03/2017 רחלין רוזה 1133210/1

שטרקמן בוריס 02/06/2017 שטרקמן חנן 1133214/1

פיבישביץ מרים 
סנדרה

08/06/2017 פיבישביץ אדיר 1134197/1

אדרי עמרם 30/05/2017 אדרי צפורה 1134246/1

אגאי שמואל 29/04/2017 אגאי רות איזבל 1134715/1

איבגי פריחה 07/10/2012 בר דוד סעדה 1134788/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מספר תיק

פרתוק שולה 27/06/2017 פרתוק ישראל 1132748/1

מנחם יוסף 02/04/2012 מנחם דוד 1132474/1

מנחם יוסף 23/12/2016 מנחם גאולה 1132487/1

הר חול אופיר משה 26/05/2017 הר חול נדב 1133277/1

אזולאי עליזה 01/07/2017 אבוטבול מזל 1135632/1

כהן שושנה 11/05/2017 טרבלסי שלמה 1134531/1

כהן שאול 23/01/2015 כהן פורטונה 1135286/1

כחלון אביבה 09/10/2014 כחלון רחמים 1134732/1

כהן אדוה 03/06/2017 כהן אביטל 1134809/1

ברוש רן 24/03/2016 ברוש ניר 1135303/1

ארטיושקין ולדימיר 02/06/2017 ארטיושקין חנה 1136435/1

ינוביץ שמואל 19/06/2017 ינוביץ יפה 1136722/1

כהן משה 02/04/2017 כהן ימנה 1137528/1

משה אבנר 14/04/2017 משה אברהם 1137067/1

משה אבנר 24/11/2006 משה אסתר 1137081/1

אליה קמל רותי 22/06/2017 לוי שרה 1137224/1

חטב אסתר 23/07/2017 חסון תחיה 1138930/1

שיטה חיה 05/08/2017 הרט עמליה 1138753/1

פוגל ארנון 01/06/2017 פוגל רבקה 1137803/1

נזרי יצחק 15/03/2017 נזרי אילנה 1137821/1

נאמן נחמה נינה 09/05/2017 נאמן גדעון 1139076/1

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

                                              שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חכמון זמירה 07/01/1995 חכמון אליהו 95414/3

אהרן עוזי 15/05/2017 אהרון שמשון 1127598/1

לחמי רבקה ליאם 11/04/2017 לחמי הרצל 1127866/1

חן רבקה 22/04/2011 חן אלי 1127625/1

פדידה רותי נעמי 17/08/2001 דרדיק נאום נח 1127820/1

שרר רחל 10/05/2017 בקרמן פרלה 
גולדה

1127879/1

שני חולדה 08/05/2017 שני אליעזר 1129739/1

פרטוש  יוסף 27/09/2016 פרטוש מרים 1128014/1

נגר קולט 15/11/2000 דדון מסעודה 1128430/1

לוי יפה 01/09/2004 לוי שמואל דוד 1128478/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

לוי תמר 17/08/2016 לוי רפאל 1135856/1

הרפז זאב 16/07/2017 הרפז שחר 1136883/1

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

                                             צבי מוראד, המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך
שם המנוח פטירה מס' תיק

גסאן אסעד עבד 
אל ולי

25/12/2016 אסעד סלמאן 
עבד אל ולי

150/17

סאמר יוסף 
מחמוד

18/05/2017 יוסף עלי 
מחמוד

169/17

ראיד מחמד 
עראידה

00/00/1946 פרג'ה חליל 
אברהים 

אלמסעוד

1018/17

יאסר שפיק חלבי 10/04/2013 שפיק קאסם 
חלבי

1062/17

אשתיאק נג'אח 
חלבי

21/09/2016 פואד קופטאן 
חלבי

1064/17

אדיב רבאח אבו 
נמר

06/09/2016 רבאח יוסף אבו 
נמר

1065/17

עטאף סלאמה 
אבו חמד

25/06/2017 חילוה סלאמה 
מרזוק

1085/17

תאופיק עלי חיחי 16/11/2016 פיזה אחמד 
חיחי

1088/17

יוסף פאוזי עטשי 19/06/2017 פאוזי ראפע 
עטשי

1091/17

אדיב כאמל פלאח 15/03/2017 כאמל חוסיין 
פלאח

1092/17

איאד גאזי 
סלאמה

16/06/2017 גאזי יוסף 
סלאמה

1093/17

אמין סאלח סאלח 15/04/2017 תמימה נגיב 
סאלח

1094/17

פואד סולימאן 
סלאמה

19/01/2017 סולימאן 
סלמאן סלאמה

1095/17

ופיק אחמד עזאם 04/06/2017 סניה גמיל 
עזאם

1105/17

רקאד סעד 
מקלדה

21/06/2017 סלמאן 
עבדאללה 

מקלדה 

1114/17

רקאד סעד 
מקלדה

21/06/2017 סלמאן 
עבדאללה 

מקלדה

1115/17

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דאבוש יוסף 01/07/2017 דאבוש נעימה 1134794/1

ואזנה אודי יהודה 01/06/1997 אוזנה רפאל 1135052/1

אלקיים סוזן 05/03/2016 קקון זהרי 1135341/1

כהן אברהם 
מרדכי

22/04/2017 כהן חיים 1135346/1

דהן מרדכי 22/05/2017 דהן חיים 1135946/1

קלירוף סרחיו 
ריינלדו

26/07/2017 קלירוף לואיס 1136064/1

תשובה דליה 30/06/2017 צדיק חי 1137926/2

אל גד טובה 02/07/2017 אל גד דוד 1136178/1

אדרעי יקות 04/02/2017 אדרעי יעקב 1136798/1

גמון אריאל אריה 
ציון

06/08/2017 גמון עמוס 1137211/1

אניג'ר שושנה 27/07/2017 תומסוס לאה 1137951/1

בר אל גד 14/11/2012 רוזנצויג ישראל 1137983/1

עמר מאיר 07/07/2017 עמר אבוטבול 
מזל

1138291/1

פרץ גבריאל 23/01/2005 פרץ דוד 1138296/1

חחיאשוילי 
איסתרי

15/05/2017 צ'צ'שוילי איליה 1138696/1

גושינסקי אירינה 31/05/2017 גושצ'ינסקי 
גריגורי

1139005/1

גושינסקי אירינה 31/12/2016 גושצ'ינסקי 
ראיסה

1139021/1

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

                                              יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

תובל נורית נינה 19/01/2011 קריצמר שיקי 1128799/1

בכר שפרה 01/01/2017 בכר יהודה 1129950/1

גיל מזל 10/06/2017 גיל גרשון 1130271/1

פרי רות 27/05/2017 פרי יעקב 1130468/1

ריבקין נחמן 10/01/2007 ריבקין אמיר 
מאיר

1130666/1

אברהם אסתר 14/06/2016 אברהם יאיר 1130840/1

תובל נורית נינה 01/06/2015 קריצמר גיטל 1093589/3

מזרחי מרגלית 18/01/2008 מזרחי יוסף 1134287/1

בן עיון דוד 27/04/2017 בן עיון אסתר 1135217/1
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 17905-09-17

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

ובעניין פירוק חברת סנסגון טכנולוגיות בע"מ, 

והמבקש: יוסי תמר, ע"י ב"כ עו"ד דוד אמסלם, מרח' הרצל 
44, ת"ד 756, נהריה. 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.11.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.23.10.2017

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

דוד אמסלם, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 29651-09-17

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

)2007( חברה לבניה  ובעניין פירוק חברת גזיאל את אבנר 
ויזמות בע"מ, ח"פ 51-397074-9.

 והמבקשים: אורן גזיאל ו/או ראובן שלפמן ע"י ב"כ עו"ד
3, ת"ד 13184, נתניה 4229103,  נמרוד עובדיה, רח' שער הגיא 

טל' 052-2205903, פקס 09-8622875.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.11.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 24.10.2017.

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

נמרוד עובדיה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

שם המבקש
תאריך
שם המנוח פטירה מס' תיק

פרידה סאלח והבי 14/12/2016 גמאל פאוז והבי 1116/17

סועאד עלי כיוף 
חדיד

24/05/2017 עלי גאבר כיוף 1121/17

סועאד עלי כיוף 
חדיד

24/05/2017 עלי גאבר כיוף 1122/17

סאלחה פארס נג'ם  06/07/2017 ג'מיל עלי נג'ם 1129/17

חוסני שכיב חלבי 18/10/1994 שכיב אסעיד 
חלבי

1140/17

חוסני שכיב חלבי 18/10/1994 שכיב אסעיד 
חלבי

1141/17

אמל אחמד גמאל 16/02/2017 אחמד סלימאן 
גמאל

1146/17

ג'מאל חוסין חרב 09/10/2016 נעאים קבלאן 
חרב

1147/17

נאהדה האיל עביד 07/02/2017 סלאמה סלים 
עביד

1148/17

הודא עלי חביש 28/06/2003 מינהאל יוסף 
חביש

1159/17

סולטאן סאלח 
עטאללה

15/01/2000 סאלח סאלח 
עטאללה

1169/17

סולטאן סאלח 
עטאללה

19/10/2007 זהרה יוסף 
עטאללה

1170/17

והאב טאהר נסר 
אלדין

24/06/2017 טאהר עז אלדין 
נסר אלדין

1175/17

הודא מחמוד חלבי 17/05/2017 סלים רג'א חלבי 1176/17

חמאדה פרחאן 
זגיר

24/11/2013 חשמה סאלח 
זגיר

1191/17

פרג' פהים חסון 30/03/2015 פהים פהים 
חסון

1197/17

אמיר עואד עואד 20/10/2012 עואד סאלח 
עואד

1198/17

אמיר סולימאן 
חדיד

08/07/2017 איה אמיר 
מלאק

1209/17

עימאד סלמאן 
חסון

25/03/2017 מופידה עלי 
חסון 

1217/17

ג'והרה סאלח 
ח'ניפס

04/02/2017 סעיד סלאח 
ח'ניפס

1218/17

אייד חוסין אבו 
שאח

25/07/2017 אייהם אייד 
אבו שאח

1219/17

יוסף פאיז אסעד 31/03/2017 פאיז פנדי אסעד 1222/17

חאתם סלימאן 
מוקלדה

03/04/2011 אדיבה סאלח 
מוקלדה

1226/17

השאם סלאח 
אסעד

02/08/2017 סלאח פארס 
אסעד

1227/17

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

                                               ענתיר מועדי, קאדי מדהב
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איזייק דזיין בע"מ 
)ח"פ 514103449(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

אכואן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 28/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יצחק אכואן, מפרק 

סי. פי. יו. תעשיות תכנה בע"מ 
 )ח"פ 511118259(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירון 

שושא, מרח' ד"ר שימקין 36, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/11/2017 
רח'  דין,  עורכי  ושות',  ברנדס, אמיר  נשיץ,  11:00, אצל  בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,5 תובל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מירון שושא, מפרק 

קטאנה בע"מ 
 )ח"פ 513987826(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 63416-09-17

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

ובעניין פירוק חברת א.ש. מהדרין בע"מ, ח"פ 51-444126-0,

והמבקשים: יהודה פלר, ירחמיאל פשדנובק, יעקב רוזניץ, 
ירמיהו בובמך, ישראל רוטנברג, ישראל אשלג, ישראל לנדאו 
מדרך  כהן,  ערן  ו/או  מסדה  אסף  עו"ד  ב"כ  ע"י  שטיין  ומשה 

מנחם בגין 65, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.11.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 26.10.2017.

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

אסף מסדה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

ארגסול פרוייקט 6 בע"מ
)ח"פ 51-449546-4(

)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 15.11.2017, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' הסירה 
12, כפר ויתקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בר נבות, מפרק

א.ד.מ. מנעולי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-425837-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.11.2017, בשעה 20.00, אצל המפרק, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צורן,   ,4 החרצית 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי דרמן, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

 03/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אבירם לוי, מפרק

קלאוד טונר בע"מ 
 )ח"פ 514092428(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   18/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויטלי 

קופרמן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 19/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ויטלי קופרמן, מפרק 

וומסופט 
 )ח"פ 514121078(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אולג קודינסקי, מרח' מזל גדי 7/23, ירושלים 9757207, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 01/02/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אולג קודינסקי, מפרק 

התקבלה   01/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שמואל וייס, מרח' דגן 1, סביון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/02/2018 
2, תל– ויצמן  רח'  ושות',  גולדשמידט,  גולן  12:00, אצל  בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב-יפו, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 
שמואל וייס, מפרק 

לוגנו סלוטי דיסטריביושן בע"מ 
 )ח"פ 514277896(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד לטיסיה עליזה ללו איבגי, מרח' הרצל 16, יהוד-מונוסון, 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 24/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

לטיסיה עליזה ללו איבגי, עו"ד, מפרקת 

מכבסת יהוד בע"מ 
 )ח"פ 514098797(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבירם 

לוי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדם 
הורביץ, מרח' סומקן 34, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/01/2018 
חולון,   ,9 מרים  זוהר  רח'  כמוס,  אורן  עו"ד  אצל   ,08:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 
אדם הורביץ, מפרק 

שם לי טוב בע"מ 
 )ח"פ 514152826(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   12/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יגאל דנינו, רח' כורי 2, חיפה 3304508, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 30/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יגאל דנינו, עו"ד, מפרק 

אויר צח - מיזוג אויר בע"מ 
 )ח"פ 513191056(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל 

מילר, מרח' הורדים 68, יהוד-מונוסון, 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 יייענה. 

י. כהן השקעות 2008 בע"מ 
 )ח"פ 514109644(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

כהן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 03/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יוסף כהן, מפרק 

קבוצת בי.או.אל. בע"מ 
 )ח"פ 513903658(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן 

בן מאיר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 03/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

רונן בן מאיר, מפרק 

אין גוד ספיריטס בע"מ 
 )ח"פ 515251650(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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גאמי ניהול ואחזקות בע"מ 
 )ח"פ 513984005(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   14/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודי 

ידין, מרח' הרצל 32, חדרה, 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 יייענה. 

 19/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אודי ידין, מפרק 

פדרה בוניטה בע"מ 
 )ח"פ 513096479(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   14/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

קידר, מרח' רשפים 1, רשפים, 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 יייענה. 

 19/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

משה קידר, מפרק 

אי.אס.אר ישראל )2009( בע"מ 
 )ח"פ 514244342(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יובל מילר, מפרק 

בית יקותיאל וזאנה שרותי בריאות בע"מ 
 )ח"פ 513136051(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   14/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יקותיאל וזאנה, מרח' שדות 57, מעלה אדומים, 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 יייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יקותיאל וזאנה, מפרק 

אינטר קרדיט אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512913955(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   24/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמי 

מנצור, מרח' המרד 29, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/11/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

סמי מנצור, מפרק 
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גרינר מחסני ריהוט בע"מ 
 )ח"פ 511926701(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עמירם קראוס, מרח' ההגנה 36, באר שבע, 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.

עמירם קראוס, עו"ד, מפרק 

סאברין ייצור ושיווק דברי מאפה 
 )ח"פ 511319196(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,7692000 עקרון  קריית   ,38 החבצלת  מרח'  גולדשטיין,  מאיה 

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.

מאיה גולדשטיין, עו"ד, מפרקת 

גמת דירת בר-כוכבא בע''מ 
 )ח"פ 511101867(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/09/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רנה 

חדד, מרח' בן גוריון 33, הרצליה, 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.

רנה חדד, עו"ד, מפרק 

התקבלה   24/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

יקותיאל נוביק, מרח' נג'ארה 49, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 19/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אברהם יקותיאל נוביק, מפרק 

דנ.ני.מל.מזון בע"מ
 )ח"פ 514799311(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אהרן צאל, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק, 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 יייענה. 

 04/02/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אהרן צאל, עו"ד, מפרק

פורטובלה סחר ושיווק בע"מ 
 )ח"פ 515184026(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רחל רלי ארביב, מרח' דוד אלעזר 27, חדרה, 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.

רחל רלי ארביב, מפרקת 
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פאשן אנד קוסמטיקס קרית אליעזר בע"מ 
 )ח"פ 514931740(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/10/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריס 

ראשד, מרח' דרך אלנבי 143, חיפה, 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.

מוריס ראשד, מפרק 

חסקי אלון בינוי ואחזקה בע"מ 
 )ח"פ 514145747(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/10/2017 
יגאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

דנינו, מרח' כורי 2, חיפה, 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.

יגאל דנינו, מפרק 

חלקה 39 גוש 8253 בע"מ 
 )ח"פ 510270002(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,56 גבירול  אבן  מרח'  מוזס,  רוזן  אסף 

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.

אסף רוזן מוזס, עו"ד, מפרק 

שלמה עזרא ושות' בע"מ 
 )ח"פ 511059685(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אביבית לוי, מרח' הקשת 42, תל–אביב-יפו, 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.

אביבית לוי, עו"ד, מפרקת

צמיגי נחלת בע"מ 
 )ח"פ 511441149(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אביבית לוי, מרח' הקשת 42, תל–אביב-יפו, 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.

אביבית לוי, עו"ד, מפרקת

שאראגאן )שרון טייץ( בע"מ 
 )ח"פ 515078806(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/10/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אמיר טנא, מרח' סוקולוב 10, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר טנא, עו"ד, מפרק 
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אם פי די סנטר בע"מ 
 )ח"פ 515301273(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/07/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני איל 

להב, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רוני איל להב, מפרק 

מדיקל מרקט ברידג' אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514252584(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31/08/2017 
עופר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ברשם, מרח' דרך מנחם בגין 7, 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.

עופר ברשם, מפרק 

אוורגרין ניהול בע"מ 
 )ח"פ 512835760(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/10/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב 
בר-זיק, מרח' ראול ולנברג D18, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יניב בר-זיק, עו"ד, מפרק 

י.ע. מלובני בע"מ 
 )ח"פ 514492610(

)בפירוק מרצון(

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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/09/2017 התקבלה החלטה 
מרח'  סולומון,  גיא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו 6423806, 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.

גיא סולומון, עו"ד, מפרק 

פייננס רובוטריק בע"מ 
 )ח"פ 515667988(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/09/2017 
אקה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אסתר ארונוב גיטין, מרח' רמב"ם 12, אשקלון, 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.

אקה אסתר ארונוב גיטין, מפרקת

ג'י סי. פי. גרופאינוסט בע"מ 
 )ח"פ 510680614(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-יפו   ,52 גבירול  אבן  מרח'  שצקי,  מתתיהו  אמציה 

6436411, 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.

אמציה מתתיהו שצקי, עו"ד, מפרק 
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תבליני הנגב ישראל בע"מ 
 )ח"פ 511773202(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יגאל מינדל,  ביום 26/11/2017 בשעה 16:00, אצל עו"ד  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר  8א,  סולד  הנריאטה  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יאיר מאיר לוין, מפרק

קרתאג' על הים בע"מ 
 )ח"פ 513905927(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  ויצ'לבסקי  אצל   ,10:10 בשעה   19/11/2017 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' התע"ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דני ויצלבסקי, עו"ד, מפרק

ה.ה.ל.ו. המרכז הישראלי לחנוך ותרבות בע"מ 
 )ח"פ 512768524(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  ויצ'לבסקי  אצל   ,11:00 בשעה   19/11/2017 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' התע"ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דני ויצלבסקי, עו"ד, מפרק

טוטאל הי טק )תזס( 2012 בע"מ 
 )ח"פ 514783646(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/11/2017 בשעה 10:00, אצל טוטאל, רח' גבורי 
ישראל 5, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עדי תדהר, עו"ד, מפרקת

מ.ל.א.א. נכסים בע"מ
 )ח"פ 512821901(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/10/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא בן 

לוי, מרח' הגבעה 40, סביון, 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.

גיא בן לוי, מפרק

י.א. שאנטי בע"מ 
 )ח"פ 512986068(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15/11/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' הרב 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,8 קוק 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יצחק כץ, עו"ד מפרק

להב פיתוח ושירותים טכניים בע"מ 
 )ח"פ 511586729(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16/11/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  העין,  ראש   ,11 העבודה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל הלוי, עו"ד, מפרק 

לוכסמבורג כימיקלים וחקלאות בע"מ 
 )ח"פ 510611429(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/11/2017 בשעה 11:00, אצל המפרקת, רח' דרך 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,23 בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

לימור טרסי-חן, עו"ד, מפרקת
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פרופיט החזקות ניירות ערך בע"מ 
 )ח"פ 512290511(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שניצר  עו"ד  במשרד   10:00 בשעה   10/12/2017 ביום  תתכנס 
גוטליב, סאמט, רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גיא יצחקי, מפרק

עידן מ.ש.צ. מיכון משרדי בע"מ 
 )ח"פ 511632366(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   13:00 בשעה   19/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' מצדה 7, בניין ב.ס.ר. 4, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקים, 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אור תבור, עו"ד    פביאן סלמן, עו"ד
                                         מ פ ר ק י ם

אריזות הולינגר ושות' בע"מ 
 )ח"פ 512282179(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/11/2017 בשעה 00 :17 אצל המפרק, רח' דניה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,24
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
צבי הולינגר, מפרק

ריל ריסולטס בע"מ 
 )ח"פ 512863812(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/11/2017 בשעה 00 :11 אצל המפרקת, רח' יגאל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,65 אלון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קרן ארד ליבוביץ, עו"ד, מפרקת

רן-סער סחר והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 511200479(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10/12/2017 בשעה 10:00, אצל משרד עו"ד שניצר, 
גוטליב, סאמט, רח' דרך בגין מנחם 7, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גיא יצחקי, מפרק

ברימבי בע"מ 
 )ח"פ 514708569(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16/11/2017 בשעה 00 :14 אצל הירש-פלק ושות', 
רח' לינקולן 20, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עילי דה בר, מפרק

א. בר חלקי חילוף לרכב )1987( בע"מ 
 )ח"פ 511177925(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 03/12/2017 בשעה 00 :10 אצל א. בר וולטקס 
בע"מ, רח' בית אלפא 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמנואל דוד ויזר, עו"ד, מפרק

גן שלי אלכסנדר בע"מ 
 )ח"פ 513438036(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5/12/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, דרך יפו 51, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

איתי בוחניק, עו"ד, מפרק 
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תבונה אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514126051(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/11/2017 בשעה 10:00, אצל מפרק, רח' שדרות 
רוטשילד 41, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דרור גל, מפרק

מדיקל מרקט ברידג' אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514252584(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' דרך  10:00, אצל המפרק,  19/11/2017 בשעה  תתכנס ביום 
מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עופר ברשם, מפרק

א.ח.מ.ב ניהול ואחזקות )1994( בע"מ 
 )ח"פ 512030818(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10/12/2017 בשעה 10:00 אצל משרד עו"ד שניצר, 
גוטליב, סאמט, רח' דרך בגין מנחם 7, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

גיא יצחקי, מפרק

טרבלשוטינג - נעם אבירם בע"מ
 )ח"פ 512268517(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20/11/2017, בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' 
הארבעה 24, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף לאור, עו"ד, מפרק

נס מרכז אשקלון בע"מ 
 )ח"פ 511585028(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19/11/2017 בשעה 10:00 אצל המפרק, רח' 
יאיר רוזנבלום 7, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אדי וייס, מפרק

גולד טופז - מרכז אשקלון בע"מ 
 )ח"פ 511491425(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19/11/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
יאיר רוזנבלום 7, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אדי וייס, מפרק

אדינגוורת-מרכז אשקלון בע"מ 
 )ח"פ 511456048(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19/11/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
יאיר רוזנבלום 7, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אדי וייס, מפרק 

אם פי די סנטר בע"מ 
 )ח"פ 515301273(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19/11/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רוני איל להב, מפרק
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור 
דרי, מרח' דקל 15, אור יהודה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/11/2017 
 ,119 הנביאה  דבורה  רח'  פרנק,  דוד  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 
ליאור דרי, מפרק

מ.ס.ד. פיתוח ותעשיות בע"מ
 )ח"פ 514963925(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   09/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
חאתם ברבארה, מרח' לוחמי הגטאות 12, נהריה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 30/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

חאתם ברבארה, עו"ד, מפרק

קולאקטיב בע"מ
 )ח"פ 513861518(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

סטיבן קנטור, מרח' הנחושת 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

איתני הפינוי והמחזור 2005 בע"מ 
 )ח"פ 513753947(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אבי  עו"ד  אצל   ,09:00 בשעה   ,19/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גולדהמר, רח' פלי"ם 2, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ויצמן סאטובי, מפרק

קרן מילגות לעולי הולנד וצאצאיהם ע"ש ליאו כהן 
 )ע"ר 580058238(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   27/04/2017 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את שלמה שלומי הס, מרח' ז'בוטינסקי 

7, רמת גן 5252007, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה שלומי הס, עו"ד, מפרק 

מנשר מ. פיפקביץ חברה לבנין בע"מ 
 )ח"פ 510458409(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה הכללית של החברה הנ"ל שהתכנסה 
ביום 24/08/2017, התקבלה החלטה במניין חוקי להפסיק ולבטל 
את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק, 

עו"ד אמיר איבצן, למפרק החברה.

בביטול הליך  לטפל  פיפקוביץ, הוסמך  יעקב  היו"ר הנבחר 
הפירוק של החברה וכל הנדרש כתוצאה מהחלטה זו.

רותם ה' שפטלר, באת כוח החברה

בלייזר סקיוריטי בע"מ
 )ח"פ 513163931(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   03/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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אי.טי.אס.טי. טכנולוגיות מידע בע"מ
 )ח"פ 511735516(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/10/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא 

קדם, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק 5126002, 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.

גיא קדם, עו"ד, מפרק

אגרארוס גלובל בע"מ
 )ח"פ 515203867(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/09/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שמעון אלון, מרח' התקשורת 7, אשדוד, 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.

שמעון אלון, עו"ד, מפרק

פ.א. דור-אל בע"מ
 )ח"פ 512025248(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/10/2017 
אלדר  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

פילס, מרח' שינקין 35, גבעתיים, 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.

אלדר פילס, מפרק

תבונה אחזקות בע"מ
 )ח"פ 514126051(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/08/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור גל, 

מרח' שדרות רוטשילד 41, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דרור גל, מפרק

ג.י.ש נאמנויות 2000 בע"מ
 )ח"פ 513012070(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/09/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי 

ליבוביץ, מרח' יגאל אלון 92, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

קובי ליבוביץ, עו"ד, מפרק

סמירטו החזקות בע"מ 
 )ח"פ 514991686(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/10/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גרגורי וייץ, מרח' יעב"ץ 33, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

גרגורי וייץ, עו"ד, מפרק
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קורן,  10:00, אצל פרנקל את  17/11/2017, בשעה  ביום  תתכנס 
רח' ששת הימים 28, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריה רואש, עו"ד, מפרק

חלקה 366 בגוש 6205 סופרמרקט בע"מ
 )ח"פ 510190143(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קורן,  10:00, אצל פרנקל את  17/11/2017, בשעה  ביום  תתכנס 
רח' ששת הימים 28, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריה רואש, עו"ד, מפרק

איתן אחזקות בע"מ
 )ח"פ 514750371(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/12/2017, בשעה 10:00, אצל מור גבריאלי ושות', 
סופי של המפרק,  דוח  גן, לשם הגשת  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורן גבריאלי, עו"ד, מפרק

אורינט ללויד )רמת-גן( סוכנות נסיעות ותיירות 
1987 בע"מ

 )ח"פ 511186991(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23/11/2017, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' דניאל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,3 פריש 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גיא בן–ארי, עו"ד, מפרק

תתחדשי בע"מ
 )ח"פ 514985241(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

סונומיד בע"מ
 )ח"פ 513769463(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/10/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו 

אהרן אור, מרח' שער פלמר 3, חיפה 3133901, 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.

זיו אהרן אור, עו"ד, מפרק

נוחות ועיצוב בע"מ
 )ח"פ 514765288(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/10/2017 
חסאן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

טואפרה, מרח' עילוט 2336, מגאר, 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.

חסאן טואפרה, מפרק

חלקה 37 בגוש 6205 סופרמרקט בע"מ
 )ח"פ 510189921(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קורן,  10:00, אצל פרנקל את  17/11/2017, בשעה  ביום  תתכנס 
רח' ששת הימים 28, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריה רואש, עו"ד, מפרק

חלקה 367 בגוש 6205 סופרמרקט בע"מ
 )ח"פ 510190275(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון בראש, עו"ד, מפרק

מור טרגט שיווק בע"מ
)ח"פ 51-281391-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,5.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אריק מור, מרח' חיים לבנון 12, נתניה, למפרק החברה.

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

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

 ,3.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 20.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריק מור, מפרק

נוניה בע"מ
)ח"פ 51-456497-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 
סבא,  כפר   ,108 ויצמן  רח'  עמרמי,  ברוך  עו"ד  אצל   אקסטרמן, 

טל' 054-6282826, למפרק החברה.

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

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

 ,23.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל עו"ד ברוך עמרמי, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אקסטרמן, עו"ד, מפרק

עדן משרד יועצי מס
)ח"פ 51-424292-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

אהרנסון  אצל   ,10:00 בשעה   ,11/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
תל–אביב-יפו,   ,20 לינקולן  רח'  דין,  עורכי  ושות',  אבולעפיה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.
דנה גולן, עו"ד, מפרקת

אלברטוויל בע"מ
 )ח"פ 513352435(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10/12/2017, בשעה 12:00, אצל שפטר ושות', עורכי 
דין, רח' היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רפאל שפטר, עו"ד, מפרק

עמותת פורום גיוס העדה הנוצרית
 )ע"ר 580581551(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,23/07/2017 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד זוהייר תותרי, מרח' הגליל 42, 

נצרת 16100, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זוהייר תותרי, עו"ד, מפרק

נטיפוס בע"מ
)ח"פ 51-340910-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,7548309 לציון  ראשון   ,21/18 הרשב"א  מרח'  בראש,  דורון 

03-9523513, למפרק החברה.

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

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

 ,28.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
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 ,2.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אלירן גלאון, מפרק

יונוה יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-449615-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כי באסיפה כללית של  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
התקבלה   ,7.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיר 
שחל, מרח' ששת הימים 78, רמת השרון 4724771, דירה 5, טל' 

7695347-073, למפרק החברה.

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

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

 ,9.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
עמיר שחל, מפרק

מראה מקום יעוץ אישי ומערכות בע"מ
)ח"פ 51-360039-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.9.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוגב טובי, 

מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב, טל' 03-7778333, למפרק החברה.

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

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

 ,14.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוגב טובי, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,30.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  אתא,  קריית   ,921 ת"ד   ,58 העצמאות  מרח'  המאם,  גסאן 

052-5912097, למפרק החברה.

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

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

 ,25.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גסאן המאם, עו"ד, מפרק

בית אריזה רסטל
)ח"פ 51-354651-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,054-4500111 טל'  תבור,  כפר   ,6 הרועה  מרח'  טל,  אביהו 

למפרק החברה.

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

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

 ,28.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
במשרדי מלון רסטל, רח' יהודה הלוי 2, טבריה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביהו טל, מפרק

10 ביט בע"מ
)ח"פ 51-305890-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלירן 
 ,7695347-073 טל'   ,9454514 ירושלים   ,4 שפרעם  מרח'  גלאון, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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התקבלה   ,15.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בוריס 
וינוקור, מרח' ההתיישבות 26/5, ראשון לציון, טל' 8543147-052, 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בוריס וינוקור, מפרק

נ. בן ארוש פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-430621-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-6226555 טל'  ירושלים,   ,10 יהודה  בן  מרח'  בר–אשר,  משה 

למפרק החברה.

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

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

 ,17.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

משה בר–אשר, עו"ד, מפרק

נחלי צדקה וחסד בע"מ
)ח"פ 51-384923-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,6226555-02 טל'  ירושלים,   ,10 יהודה  בן  מרח'  בר–אשר,  משה 

למפרק החברה.

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

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

ישראלים חכמים בע"מ
)ח"פ 51-475636-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
10.9.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,054-4336642 טל'  הרצליה,   ,1 שנקר  מרח'  חסידים,  אמיר 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר חסידים, מפרק

כרמל סטרוברי בע"מ
)ח"פ 51-390132-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
משה מויאל, מרח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, קומה 6, תל אביב, 

טל' 054-6642464, למפרק החברה.

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

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

 ,15.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

משה מויאל, עו"ד, מפרק

בי. וי. ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-429694-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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בוקסי תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-536155-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר 

פרידמן, מרח' נחל קדרון 11, רמת השרון 47314, למפרק החברה.

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

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

 ,21.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
132, תל  יגאל ארנון ושות', רח' מנחם בגין  11.00, אצל  בשעה 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אבנר פרידמן, מפרק

טרנקומדוק בע"מ
)ח"פ 51-433176-8(

)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   ,11.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל 
רוטר, מת"ד 3150, בית יהושע, טל' 2681407-052, למפרקת החברה.

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

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

 ,22.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח'  העגול,  המגדל  עזריאלי,  מרכז  המפרקת,  אצל   ,11.00 בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,25 קומה   ,132 בגין  מנחם 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל רוטר, עו"ד, מפרקת

פ.י.א.ל אירועים בע"מ
)ח"פ 51-316097-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

 ,17.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.30, 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.

משה בר–אשר, עו"ד, מפרק

השחר - המכללה לשוחרי דעת בישראל בע"מ
)ח"פ 51-427622-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 14.9.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בתיה דרורי, מרח' 

לוי אשכול 110, תל אביב, טל' 052-2586065, 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.

 ,18.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  17.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

בתיה דרורי, מפרקת

אבי חפץ - השקעות ושרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-327160-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 
חפץ, מרח' החורשה 64, רעננה, טל' 5402828-050, למפרק החברה.

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

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

 ,18.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח'  חשבון,  רואי  שטרק  את  שטרק  במשרדי   ,10.00 בשעה 
היצירה 12, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם חפץ, מפרק
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 ,29.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.30, אצל המפרק, רח' שמאי 6/28, אלעד, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
איתמר ג'רפי, עו"ד, מפרק

דר דיור מוגן בע"מ
)ח"פ 51-392341-8(

)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   ,19.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
טל' 052-8778574,  בנימינה 3055002,  פייגל, מת"ד 78,  בת שבע 

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.

 ,1.2.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.30, אצל המפרקת, רח' זית 47, בנימינה 3055001, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
בת שבע פייגל, מפרקת

דקל הספר בע"מ
)ח"פ 51-233922-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
03-6055040, למפרק  טל'  צבי,  ניר   ,15 זמורה, מרח' איתן  ערן 

החברה.

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

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

 ,1.2.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עורכי דין א' אמיר, אצל עו"ד ליאת שחורי, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,6 ויסוצקי  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן זמורה, מפרק

התקבלה   ,3.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,7406119 ציונה  נס   ,3/6 מרח' השריון  זכריה,  גואל  עו"ד 

9405929-08, למפרק החברה.

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

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

 ,23.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.
גואל זכריה, עו"ד, מפרק

אלשרקה אלמקדסייה לחינוך ותרבות
)ח"פ 51-394661-6(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,13.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
טל'  ירושלים,  סילוואן,   ,69090 מת"ד  קרעאין,  חאתמה  את 

02-6271038, למפרק החברה.

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

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

 ,25.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,12 בטוטה  אבן  רח'  רישק,  ראמי  עו"ד  אצל   ,13.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,  
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חאתמה קרעאין, מפרק

חברה לפתוח כדורסל נשים בע"מ
)ח"פ 51-430172-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

איתמר ג'רפי, מרח' השילוח 8, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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התקבלה   ,20.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
6, נס ציונה, טל'  יועץ מס מוסמך, מרח' היקינטון  בני גביזון, 

7272773-073, למפרק החברה.

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

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

 ,18.2.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
בני גביזון, יועץ מס מוסמך, מפרק

א.ב.ח.י. 2001 בע"מ
)ח"פ 51-317256-9(

)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 12.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו הדדי, מרח' נורית 10, 

חיפה, טל' 054-4340921, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליהו הדדי, מפרק

לפריס אחזקות )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-280565-6(

)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 13.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח לביא גיאת, ממשרד 
רואי חשבון זיו האפט )BDOׂׂ(, בית אמות ביטוח בניין ב', רח' דרך 

מנחם בגין 48, תל אביב 6618001, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

לביא גיאת, רו"ח, מפרק

אקווה קיסריה א.ק.ק בע"מ
)ח"פ 51-527196-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   24.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד איתמר לב, מרח' ארלוזורוב 111, תל אביב 6209809, טל' 

03-6061600, למפרק החברה.

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

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

 ,22.2.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת   ,)ERM( מעוז  רוזנבלום  אצל אפשטיין   ,12.00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
איתמר לב, עו"ד, מפרק

יגאל שרמיסטר אחזקות 2002 בע"מ
)ח"פ 51-328539-5(

)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   ,19.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,03-5452020 טל'  אביב,  תל   ,6 ויסוצקי  מרח'  קיזין,  אלינה 

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.

 ,1.2.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  דין,  עורכי  ושות',  גלילי  אפרתי  אצל   ,10.00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אלינה קיזין, מפרקת

ג.ש. ספיר מגוון עסקים בע"מ
)ח"פ 51-233048-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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ש. זוכוביצקי בע"מ
)ח"פ 51-163133-5(

)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 15.9.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  זוכוביצקי,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שלמה המלך 21א, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל זוכוביצקי, מפרק

פיוצ'ר ויז'ן אולפנים בע"מ
)ח"פ 51-243275-8(

)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 17.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרוין ס' קרמר, מרח' 

דרך הים 6, חיפה 3474103, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרוין ס' קרמר, עו"ד, מפרק

אחים חמו שיווק סיגריות בע"מ
)ח"פ 51-167071-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גילה אורגל, מרח' יגאל 

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

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

גילה אורגל, עו"ד, מפרקת

מגדלי מוגשם )1992( בע"מ
)ח"פ 51-166770-1(

)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 14.9.2017, התקבלה החלטה 
ישראל  מרח'  כהן,  מנשה  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

גלילי 1, תל אביב, טל' 054-4551919, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנשה כהן, מפרק

ל.מ. מגדלי מוגשם )1995( בע"מ
)ח"פ 51-218361-7(

)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 14.9.2017, התקבלה החלטה 
ישראל  מרח'  כהן,  מנשה  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

גלילי 1, תל אביב, טל' 054-4551919, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנשה כהן, מפרק

מגדלי מוגשם מ.מ. )1994( בע"מ
)ח"פ 51-192324-5(

)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 14.9.2017, התקבלה החלטה 
ישראל  מרח'  כהן,  מנשה  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

גלילי 1, תל אביב, טל' 054-4551919, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנשה כהן, מפרק
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אורליד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-429357-0(

)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 19.9.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר יעקב, 

מרח' רש"י 6, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר יעקב, עו"ד, מפרק

די 2 סי בע"מ
)ח"פ 51-376616-2(

)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 19.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם חזן, מרח' הרימון 19, 

רמת אפעל, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם חזן, מפרק

ביאלסיו בע"מ
)ח"פ 51-447316-4(

)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 24.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל בריל, מרח' נקאש 2/23, 

פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גל בריל, מפרק

ווי קליניק - שגית איש בע"מ
)ח"פ 51-514940-9(

)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 17.9.2017, התקבלה החלטה 
זוהר-דוידי,  סנדרה  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

מרח' עוזי חיטמן 4, חולון, טל' 052-2243209, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

סנדרה זוהר-דוידי, עו"ד, מפרקת

אוקיינוס תיווך י.מ.א בע"מ
)ח"פ 51-529022-9(

)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 17.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה ליבוביץ', מרח' 
ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 48, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה ליבוביץ', עו"ד, מפרק

אלי קפלן ובניו בע"מ
)ח"פ 51-160359-9(

)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 17.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל פרידמן, מרח' 

מדינת היהודים 89, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל פרידמן, עו"ד, מפרק
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד נחום, מרח' יגאל אלון 

55, תל אביב, למפרק החברה.
דוד נחום, מפרק

אוברסיז טובאקו בע"מ
)ח"פ 51-215220-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,12.00 בשעה   ,20.11.2017 ביום  תתכנס 
ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי סודרי, עו"ד, מפרק  

אשדות תיירות פיתוח ותשתיות בע"מ
)ח"פ 51-214093-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.11.2017, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין שבלת 
ושות', רח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל גלעדי, עו"ד, מפרק  

שמים וארץ נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-221524-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.11.2017, בשעה 15.00, במשרדי המפרק, רח' גלגלי 
הפלדה 16, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמוס בדש, מפרק  

אולטימט ג'וינט בע"מ
)ח"פ 51-477455-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.12.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, גיתה 42, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
גד אלברטו הקטור סונינו, מפרק  

רונליו בע"מ
)ח"פ 51-414560-6(

)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 24.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל בריל, מרח' נקאש 2/23, 

פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גל בריל, מפרק

ווטר אנד פיוריטי בע"מ
)ח"פ 51-512774-4(

)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 
לאחר   ,25.9.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עמוס קונפורטי, מרח' אחד העם 9, תל אביב 6129601, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמוס קונפורטי, עו"ד, מפרק

און-ליין מיצ'לי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-372315-5(

)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 של החברה הנ"ל, 
החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,27.6.2017 ביום  שהתכנסה 
מרצון, ובאסיפה כללית מיום 3.9.2017, הוחלט למנות את רו"ח גיל 

משיח, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 5251108, למפרק החברה.

גיל משיח, רו"ח, מפרק

אינטק אינטרנאשיונל קפיטל מארקטס בע"מ
)ח"פ 51-297428-8(

)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 




