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מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
ועדת האתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים  בזה את  ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, אני ממנה  וסדרי עבודה של  כהונה 

וממלאי מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

)א(
 יושבי ראש ברשימת

שר המשפטים

)ב(
רופאים  מומחים
)שם-ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים

ועובדים סוציאלים

)ד(
נציגי ציבור
ואנשי דת

)ה(
אחות

בית החולים אסותא

השופטת )דימ'( 
שושנה ברמן

ד"ר ערן סגל - טיפול נמרץ 
והרדמה, וממלאת מקומו, 
ד"ר בלה עזריה - רפואת 

משפחה.
ד"ר אמיתי אלקיים - 

מומחה לרפואה פנימית, 
וממלאת מקומו, ד"ר 
מרטין שיפר קרביץ - 

רפואה פנימית, אלרגיה 
ואימונולוגיה

ענת מנקס - עובדת 
סוציאלית, וממלאת 

מקומה, שרה ערמוני - 
עובדת סוציאלית

איה גבאי בלינקוב הרב יצחק פלדמן
- אחות מוסמכת, 
וממלאת מקומה, 

פנינה שלפר - 
אחות מוסמכת

תוקף המינוי לארבע שנים.

כ"ח בטבת התשע"ה )19 בינואר 2015(
)חמ 3-2753(  

                                ארנון אפק
המנהל הכללי של משרד הבריאות        

____________________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80.

הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן
לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, 

התשס"ה-2005, ולפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 111א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-11981, סעיף 59 לחוק הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-22005, וסעיף 43 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה 

פנסיוניים(, התשס"ה-32005, אני מודיע כי פורסמו חוזרים כמפורט בתוספת, ומועד תחילתם מפורט לצדם.

ניתן לעיין בחוזרים באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת WWW.MOF.GOV.IL ובמשרדי הממונה על שוק ההון 
ביטוח וחיסכון, בתיאום מראש. 

תוספת

תאריך תפוצהמועד תחילה                נושא החוזרמס' חוזר

התיישנות בחוזר ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי 2014-1-5
לנכות - ביטול חוזר

8/4/20148/4/2014

31/3/2015, למעט חריג כפי חידוש חוזה ביטוח2014-1-6
שמופיע שם

30/9/2014

26/10/201426/10/2014עריכת תכנית לביטוח סיעודי - עדכון מספר 2014-1-72

1  ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ח, עמ' 859 )עמ' 884(.

2  ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשס"ח, עמ' 160.

3  ס"ח התשס"ה, עמ' 918; התשע"א, עמ' 366.
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תאריך תפוצהמועד תחילה                נושא החוזרמס' חוזר

ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי לחברי קופות חולים 2014-1-8
וללקוחות סוכנויות נסיעות

1/5/201513/11/2014

1/1/20153/12/2014דיווח שנתי למבוטחים בביטוח בריאות - תיקון2014-1-9

31/12/2015, למעט חריג כפי הערכה אקטוארית בביטוח כללי2015-1-1
שמופיע שם

12/1/2015

12/1/201512/1/2015חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי - עדכון2015-1-2

תיקון הוראות החוזר המאוחד לגבי קופת גמל 2014-2-2
שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה

5/7/20145/6/2014

 משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם2014-2-3
יתרה נמוכה

12/8/201412/8/2014

מתן הנחה בדמי ניהול בשל מקבלי קצבה בקרן 2014-3-3
פנסיה

27/7/201427/7/2014

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול בלא 2014-4-1
הודעה מוקדמת - תיקון

17/12/201417/12/2014

1/7/2014, למעט חריגים כפי מדיניות תגמול בגופים מוסדיים2014-9-2
שמופיע שם

10/4/2014

חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית 2014-9-4
- הבהרה

27/5/201427/5/2014

2/6/2014, למעט חריגים כפי הנהגת תכנית ביטוח ותקנון קופת גמל2014-9-5
שמופיע שם

2/6/2014

הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון 2014-9-6
בישראל

במועד תחילתן של תקנות 
הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)קופות גמל()השתתפות חברה 

מנהלת באסיפה כללית()תיקון(, 
התשע"ד-2014, למעט חריג כפי 

שמופיע שם

10/6/2014

תיקון הוראות החוזר המאוחד - ניהול נכסי 2014-9-7
השקעה )השתתפות גופים מוסדיים באסיפות 

כלליות(

1/8/201410/6/2014

תיקון הוראות החוזר המאוחד - ניהול נכסי 2014-9-8
השקעה )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות(

10/6/2014, למעט חריגים כפי 
שמופיע שם 

10/6/2014

תיקון הוראות החוזר המאוחד - ניהול נכסי 2014-9-9
השקעה )שטר נאמנות(

10/6/201410/6/2014

עדכון מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים 2014-9-10
של חברות מנהלות בהתאם לתקני הדיווח 

)IFRS( הבינלאומיים

החל מהדוחות הכספיים לשנת 
2014

18/6/2014

מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים הרבעוניים 2014-9-11
של חברות מנהלות בהתאם לתקני הדיווח 

)IFRS( הבינלאומיים

החל מהדוחות הכספיים לתקופה 
המסתיימת ביום 30 ביוני 2014

18/6/2014

דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף 2014-9-12
מוסדי

החל מהדוח השנתי לעמית בגין 
שנת 2014, למעט חריגים כפי 

שמופיע שם

23/7/2014

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק 2014-9-13
החיסכון הפנסיוני

1/1/201517/9/2014
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תאריך תפוצהמועד תחילה                נושא החוזרמס' חוזר

התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים 2014-9-14
ביטוחיים

16/11/201416/11/2014

18/12/201418/12/2014ניהול השקעה באמצעות סלי השקעה2014-9-15

29/12/201429/12/2014סך נכסי החיסכון לטווח ארוך2014-9-16

1/7/20155/1/2015העברת כספים בין קופות גמל2015-9-1

18/8/201418/8/2014הסכמים למתן שירותים2014-10-1

מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה 2014-10-2
של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי

13/11/2014, למעט חריג כפי 
שמופיע שם

13/11/2014

כ"ב בטבת התשע"ה )13 בינואר 2015(
)חמ 3-3579(  

                                דורית סלינגר
                   המפקחת על הביטוח

                     והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, התשל"ב-1972

מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(,  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות   8 לתקנה  בהתאם 
רישיונות:

       סוג הבקשה               המען        השם

חוקר פרטייעקב זרובבל 21א, תל–אביב-יפו 69015אהרון מיטל

חוקר פרטיהשקדים 120, ת"ד 15, כפר תבוראילוז מכלוף

חוקר פרטישרגא רפאלי 20/65, פתח תקוהאלבר יורם 

חוקר פרטיהרב הרצוג 16, גן יבנה  אליצור יוסף

משרד לחקירות פרטיותרח' גוש חלב 9, קרית ביאליק 27072אסטוליש אליהו

חוקר פרטיהירקון 118, תל–אביב-יפואסרף דורית דורית

חוקר פרטיאברהם פררה 11/9, הולילנד, ירושלים 96429אצילוב שאולי

חוקר פרטיבאסולה 1, תל–אביב-יפו 69869גוזמן דור

חוקר פרטיאלון הגליל, ד"נ המוביל אלון הגליל 17920דותן דור

חוקר פרטיעין מור 7/7, אילת דפני גל

חוקר פרטייער אודם 32/6, יקנעם עיליתוינר אילן 

חוקר פרטיהגפן 1, כוכב מיכאל 73904חייקין רון

חוקר פרטימגדל ים, 6/59 מודיעין טאוב דליה איווט 

משרד לחקירות פרטיותא"ד גורדון 50 טל מתן זהר 

חוקר פרטיהר הצופים 19, רחובותיפת ניר 

__________
1  ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשמ"ב, עמ' 4864.
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       סוג הבקשה               המען        השם

משרד לחקירות פרטיותשכונת כרם רימון, ד"נ המוביל, בית רמון 17950יצחק איתן 

חוקר פרטימבוא הגומא 10/3, מעלה אדומיםכהן יעקב 

חוקר פרטיהאלמוגים 22, ראשון לציון 75497כהן מיכאל 

חוקר פרטית"ד 2147, גדיידה 25105כיאל לואי

חוקר פרטימושב גיאה 296, ד"נ חוף אשקלון גיאה לוי זיו

חוקר פרטישדמות דבורה 8, ראשון לציון לויתן גיא ברוך   

חוקר פרטיבית 33, שניר 12250 מאור אברהם 

משרד לחקירות פרטיותשאול המלך 10, קרית אונונחום אלי

חוקר פרטימושב אלישיב 42885סירי אברהם

משרד לחקירות פרטיותאבן החושן 11/15, מודיעין 71700 עזרא ערן 

חוקר פרטישרת 36 )משפחת קלימר(, עפולהפלד אלונה 

חוקר פרטייקותיאל אדם 36, אשקלון 78504צבר צביקה  

חוקר פרטיספיר 24, עלי 4482800קניאל גור ארי 

חוקר פרטיאריה דולצ'ין 20/1, 9640604רכטשייד אורי גבריאל

חוקר פרטיקפלן 36, יהודשוטן דוד

חוקר פרטיהאלונים 31, קרית חיים 26286שלג שגיב 

כל אדם רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים בתוך 15 ימים מפרסום הודעה זו, לפי המען: ועדת 
הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-21972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס' 02-6467936. כמו כן ניתן 

.hokrimpz@justice.gov.il :לשלוח מייל לדואר אלקטרוני

כ"ט בטבת התשע"ה )20 בינואר 2015(
)חמ 3-2319-ה1(  

                                  יהושע למברגר
                      יושב ראש הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים

__________                          ושירותי שמירה

2  ס"ח התשל"ב, עמ' 90.

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-12002, 
וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, אני מודיע כי 

מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

המוצר
 בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

6.27א. מחיר לליטר בתחנה )כולל 18% מע"מ(

5.32ב. מחיר לליטר בתחנה באילת
__________

1 ק"ת התשס"ב, עמ' 909; התשס"ד, עמ' 246; התשס"ז, עמ' 737.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; התשס"א, עמ' 206; התשס"ו, עמ' 736 ועמ' 779.
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תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( - 0.19 שקלים חדשים לליטר.
 באילת )לא כולל מע"מ( - 0.16 שקלים חדשים לליטר.

חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק )אינם כוללים בלו(

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

1,193.21מזוט כבד 4000 3.5% 

1,356.79זפת 80/100 

1,277.43זפת ה.ב.

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2152-ה1(

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק והגז  

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

תמ"א 32/ 1/ א - אתר אחסון גפ"מ יבור
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 ,)2014 ביוני   10( בסיוון התשע"ד  י"ב  מיום   ,570 מס'  בישיבתה  ולבנייה,  כי המועצה הארצית לתכנון  בזה הודעה,  נמסרת 
החליטה על העברת תמ"א 32/ 1/ א - אתר אחסון גפ"מ יבור )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק 

התכנון והבנייה התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

 עיקרי מטרות התכנית: א. ייעוד שטח לאתר אחסון וניפוק גפ"מ כחלק מהפריסה המרחבית של אתרי גפ"מ באזור חיפה והצפון;
ב. ייעוד שטח לרצועת תשתיות תת–קרקעיות להקמת צנרת גפ"מ.

תיאור המקום: האתר סמוך למיתקן טיפול בשפכים, שאליו תחובר רצועת תשתיות תת–קרקעיות מבתי הזיקוק בחיפה. רצועת 
התשתיות תעבור באזורים חקלאיים ובסמוך לכביש 6/70. האתר יחובר בדרך גישה לכביש מס' 85.

מרחבי תכנון מקומיים: גבעות אלונים, זבולון, שפלת הגליל, חבל אשר, קרית אתא

רשויות מקומיות: מועצה מקומית אעבלין, מועצה אזורית זבולון, עיריית טמרה, מועצה אזורית מטה אשר, עיריית קרית אתא, 
עיריית שפרעם.

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן חלק / כל הגוש סוג גוש גוש

145, 146, 149 חלק מוסדר 10242

53, 54, 56, 57 חלק מוסדר 10245

4, 6-8 חלק מוסדר 10246

39-41, 48-52, 64, 67-81, 87, 89-91 חלק מוסדר 10260

1, 18-20 חלק מוסדר 10261

28, 29, 31, 32, 34-42 חלק מוסדר 10263

1, 2, 4, 31, 43-46, 48, 58, 78, 79, 120, 
122, 125 3

חלק מוסדר 10264

23-25, 27, 28, 31, 33, 36 חלק מוסדר 10294

1-9, 25, 26 חלק מוסדר 10295

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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חלקות בחלקן חלקות בשלמותן חלק / כל הגוש סוג גוש גוש

9 חלק מוסדר 10297

1, 2, 4, 10, 19-22, 25, 28 חלק מוסדר 10327

8, 62, 64 חלק מוסדר 10357

16, 17, 25, 29, 30, 32, 36 חלק מוסדר 10360

22, 43, 61 חלק מוסדר 10380

1, 2, 4, 12, 16, 18, 19, 24 חלק מוסדר 10515

7-10, 12, 13, 17 חלק מוסדר 10516

12, 25 חלק מוסדר 10518

6, 7 חלק מוסדר 10519

9-12 חלק מוסדר 11121

13 חלק מוסדר 11125

3, 5, 7 חלק מוסדר 11152

8, 9, 11, 13 חלק מוסדר 11618

2, 3, 11, 13, 14 10 חלק מוסדר 11619

3, 9, 20, 21 15-18, 23 חלק מוסדר 11620

1, 2 חלק מוסדר 11622

5, 7 חלק מוסדר 11624

8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 
32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 50, 51, 57, 

58, 65, 66

חלק מוסדר 12195

79, 98, 104-118 חלק מוסדר 12197

24, 29 חלק מוסדר 12577

2, 15 חלק מוסדר 18029

12, 25, 26, 28, 35, 38, 39, 45, 46, 49, 61, 
62, 71, 75

18, 22-24, 29-34, 40-44, 58-60, 
65, 76, 77

חלק מוסדר 18066

1, 20, 21 חלק מוסדר 18086

1, 11, 15, 55, 56 חלק מוסדר 18098

62 חלק מוסדר 18463

1, 5-10, 27-31, 35-39, 43-46, 50, 52, 53, 
56-58, 60-62, 64-66, 81, 89, 92-94

חלק מוסדר 18464

2, 31-33 חלק מוסדר 18465

2, 6-10, 13, 14, 66, 67, 93-95 חלק מוסדר 18467

1, 2, 5-8, 109 חלק מוסדר 18469

25, 26, 29 28 חלק מוסדר 18498

68-70, 75, 122, 123 חלק מוסדר 18570

3, 4, 23-30, 34-43, 45, 46, 95 חלק מוסדר 18571
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חלקות בחלקן חלקות בשלמותן חלק / כל הגוש סוג גוש גוש

13, 14, 42, 44, 72-74 43 חלק מוסדר 18572

1, 2, 5, 41, 42, 63 חלק מוסדר 18573

21, 41, 42, 46, 47, 50-52, 62 חלק מוסדר 18592

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת בארכיב מינהל התכנון, משרד הפנים, קרית בן גוריון, רח' קפלן 2, ירושלים, טל' 
02-6701556/446, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשיה ג', רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה , רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

מחוז הדרום, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, באר שבע, טל' 08-6263791.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש. ניתן לרכוש עותק 
מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים בטלפון: 03-9298115 

.http://www.moin.gov.il בימים א' - ה' בשעות 9:00 - 16:00(. מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד הפנים(

כל המעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו 
 ,6158 ולבנייה, משרד הפנים, ת"ד  זו בעיתונות למזכיר המועצה הארצית לתכנון  מיום פרסום הודעה  ימים   60 לתכנית בתוך 
ירושלים 91061. הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס, 
טלפון נייד, דואר אלקטרוני(. הפנייה תלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין 

או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו. 

ד' בכסלו התשע"ה )26 בנובמבר 2014(
)חמ 3-697-ה2(

שוקי אמרני  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה  

הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו
לפי תקנות השבת אבידה, התשל"ג-1973

מתפרסמת בזה הודעה לפי תקנה 10 לתקנות השבת אבידה, התשל"ג-11973, כי הטובין המפורטים להלן שנמסרו ביחידת 
המשטרה המופיעה בטור א', שנמצאו בתאריכים המפורטים לצדם בטור ב' שתיאורם כמפורט בטור ג' וערכם המשוער כמצוין 
בטור ד' הם אבידות שלא נתבעו, והם יועברו לרשות המוצא אותם בתום 6 חודשים מיום פרסום הודעה זו, אלא אם כן יימצא 

מי שיטען לזכות עליהם:

א'

היחידה המודיעה

ב'

תאריך המציאה

ג'

תיאור הטובין

ד'

ערך משוער בשקלים חדשים

ט"ז בכסלו התשע"התחנת חדרה
)8 בדצמבר 2014(

אופניים חשמליים בצבע כסף עם מדבקה 
e.track36

3,000

כ"ז בטבת התשע"ה )18 בינואר 2015(
)חמ 3-51(  

אסא גיל-עד, רפ"ק  
קצין מטה אבידות ומציאות  __________

1 ק"ת התשל"ג, עמ' 1839; התשמ"ח, עמ' 515.
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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

שה/13/9/69א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6893, התשע"ה, עמ' 96, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שוהם )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 

הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לשטח לבנייני ציבור.

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 בשוהם -  

חלקות בשלמותחלקי חלקותגושמגרש

101684688 ,79

63, 91 )לשעבר ח"ח 64(, 104 )לשעבר ח"ח 86(4616

4617 142  ,)44 ח"ח  )לשעבר   118  ,94  ,89  ,78  ,77
 ,)85 חלקה  )לשעבר   153  ,)79 חלקה  )לשעבר 
חלקה  )לשעבר   157  ,)86 חלקה  )לשעבר   155

87(, 159 )לשעבר חלקה 88(

176 )לשעבר ח"ח 86, 87, 88, 93(, 177 )לשעבר 
ח"ח 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 

)86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,68 ,67 ,66

684829 ,3

684949

102684688

120 )לשעבר ח"ח 52(, 123 )לשעבר ח"ח 53(1034617

91 )לשעבר ח"ח 64(, 95 )לשעבר ח"ח 65(, 104 1044616
)לשעבר ח"ח 86(

178 )לשעבר ח"ח 65, 66(4617

104 )לשעבר ח"ח 86(1054616

461794

91, 92, 94, 161 )לשעבר ח"ח 34 בגוש 6848(1064617

1074617 ,77 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,30 ,29
)לשעבר   144  ,)59 ח"ח  )לשעבר   140  ,98  ,78

ח"ח 80(

108684688

63, 91 )לשעבר ח"ח 64(, 104 )לשעבר ח"ח 86(4616

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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חלקות בשלמותחלקי חלקותגושמגרש

109684688

104 )לשעבר ח"ח 86(4616

110684688

104 )לשעבר ח"ח 86(4616

111684688

104 )לשעבר ח"ח 86(4616

112684688

104 )לשעבר ח"ח 86(4616

113684688

104 )לשעבר ח"ח 86(4616

114461794

115461794

118 )לשעבר ח"ח 44(, 125 )לשעבר ח"ח 53(, 2014617
128 )לשעבר ח"ח 54(, 131 )לשעבר ח"ח 55(, 
151 )לשעבר ח"ח 84(, 153 )לשעבר ח"ח 85(, 
155 )לשעבר ח"ח 86(, 157 )לשעבר ח"ח 87(, 

159 )לשעבר ח"ח 88(

122 )לשעבר ח"ח 52(, 134 )לשעבר ח"ח 56(, 
137 )לשעבר ח"ח 57(, 149 )לשעבר ח"ח 83(, 
172 )לשעבר ח"ח 56, 57, 58(, 173 )לשעבר ח"ח 

44, 57, 58, 82(, 174 )לשעבר ח"ח 81, 82, 83(

104 )לשעבר ח"ח 86(4616

104 )לשעבר ח"ח 86(2024616

684688

91, 92, 94, 161 )לשעבר ח"ח 34 בגוש 6848(4617

68483

118 )לשעבר ח"ח 44(, 159 )לשעבר ח"ח 88(, 2044617
161 )לשעבר ח"ח 34 בגוש 6848(

94, 118 )לשעבר ח"ח 44(2054617

104 )לשעבר ח"ח 86(4616

135 )לשעבר ח"ח 57(, 138 )לשעבר ח"ח 58(2064617

104 )לשעבר ח"ח 86(3014616

118 )לשעבר ח"ח 44(, 157 )לשעבר ח"ח 87(, 4617
159 )לשעבר ח"ח 88(

104 )לשעבר ח"ח 86(3024616

89, 90, 94, 118 )לשעבר ח"ח 44(, 159 )לשעבר 4617
ח"ח 88(

י"ד בטבת התשע"ה )5 בינואר 2015(
)חמ 3-2(

גיל ליבנה     
     יושב ראש הוועדה המקומית

         לתכנון ולבנייה שוהם
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

 17131: מפורטת מס'
 73ן קיים רח' עזה יתוספות בנייה לבני: שם התכנית

 שכ' רחביה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
   57538: ברמה מפורטת מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 96 ביטול
 5651 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת רחביה,, 71עזה : ירושלים רחוביישוב: 

 פינת הרחובות עזה ורד"ק 
 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל

 X: 631125קואורדינטה 
 Y: 220395קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .568: חלקות במלואן, מוסדר, 71161: גוש

 

 : מטרת התכנית
קיימת ותוספת שתי  תוספת בנייה בקומה שלישית

העליונה חלקית( וארבע יחידות דיור קומות חדשות )
שטחי שירות בקומת מסחר ותוספת חדשות, תוספת 

 מעלית חיצונית.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ב'. 6. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5
המרביים בנייה מ"ר וקביעת שטחי ה 9.8.1. תוספת 6

מ"ר שטחים  5659.1מ"ר מתוכם  57.8.1-בחלקה ל
 עיקריים.

 מ"ר שטחי שירות בקומת המסחר 76.51. תוספת 7
 ( שאינם נכללים בחישוב שטחי הבנייה המרביים.1.11)
. תוספת שתי קומות )העליונה חלקית( וקביעת מס' .

 קומות. 9 -הקומות המרבי ל
 יח"ד. 56-יח"ד בשטח ל 'יח"ד וקביעת מס ..  תוספת 1
 . תוספת מעלית חיצונית לבניין בחזית הצפון מערבית.9
 כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין חדשים לתוספות ה3
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בנייה בשטח.

. קביעת הוראות בדבר חזית מסחרית בחזית הדרום 8
 ין בקומת המסד.ימזרחית של הבנ

 ין כקיר אבן ובטון.י. קביעת הוראות בדבר ציפוי הבנ51
 . קביעת הוראות בדבר מבנה להריסה.55
 לשימור ועצים לעקירה. אות בגין עציםר. קביעת הו56
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.57
 . קביעת הוראות בדבר דרך לביטול..5
 . קביעת הוראות בגין הנחיות לשימור 51
. קביעת הוראות בגין פתרון חניה במגרש ברח' אבן 59

 .515, 511חלקות  71179גוש  53שפרוט 
 

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

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

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

רת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

: טלפון 8515715ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681697

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

 

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

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

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: ר מקומית מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתא

3343601131  
הקמת בניין מגורים בשכונת שייך גראח : שם התכנית

 ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
יה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית ילתכנון לבנ

מתאר מקומית  יה ירושלים מופקדת תכניתילתכנון ולבנ
 55 -תשריט  57 -הוראות : גרסת 1191.18-515: מס'

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 6185 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 אל עלמי פיידי  : רחוב ,ירושליםיישוב: 

 שכונת שיך גראח רח' מוסא פידי אל עלמי.
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 X: 221817קואורדינטה 
 Y: 633558קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .77: חלקות במלואן, לא מוסדר, .7111: גוש

 

 : התכנית מטרת
 קומות 1הקמת בנין מגורים חדש בן 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ג'. 5שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים -5
 1קביעת הוראות בינוי ופיתוח להקמת בניין חדש בן -6

 קומות.
 יח"ד. 1  -יח"ד ל מס'קביעת   -7
מ"ר מתוכם  5779-קביעת שטחי הבנייה המרביים ל -.

מ"ר שטחי שירות מעל  591שטחים עיקריים, מ"ר  161
 מ"ר שטחי חניה ושירות תת קרקעיים. 919-הקרקע ו

 קביעת קווי בנין חדשים. -1
 קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה. -9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. -3
 קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה. -9
 ועקירה.קביעת הוראות בגין עצים לשימור  -8

 קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת. -51
 .קביעת הוראות בגין נסיגות.55

 

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

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

 : טלפון 8515715ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
צא למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות יומ16-9681697

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

 

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

נית )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכבנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

3131111131  
 תוספת והרחבת יח"ד קיימות : שם התכנית

 , שיכון חב"ד, ירושלים.17ברח' אלקנה 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 .5 -תשריט  58 -הוראות : גרסת 1536665-515: מס'

 איחוד וחלוקהללא : איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכנית מס' סוג היחס
 1957 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 67אלקנה : ירושלים רחוביישוב: 

 פניה מרח' בר אילן בשיכון חב"ד.רחוב אלקנה, 
 X: 220336קואורדינטה 
 Y: 633441קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .556, 89: חלקות במלואן, מוסדר, 71138: גוש

 

 : מטרת התכנית
תוספת קומה לשם תוספת יח"ד חדשות והרחבות דיור 

 ליח"ד קיימות.
 

 : הוראות התכניתעיקרי 
: עודי הקרקע כמפורט להלןישינוי במערך י  6.6.5

 מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.
 : קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן  6.6.6

o  הרחבות יח"ד קיימות ותוספת קומה חלקית וקומה
 בהתאם לנספח הבינוי. -מלאה לשם תוספת יח"ד

 וקביעת קווי בניין חדשים.שינוי קווי בניין   6.6.7
 יח"ד. 53יח"ד, סה"כ  1תוספת  ..6.6
-קומות מעל מפלס ה 1-קביעת מס' הקומות ל 6.6.1
1.11. 
  -בשטח וקביעתם לבנייה הגדלת שטחי ה  6.6.9

-מ"ר שטחים עיקריים ו 6137.1 -: מ"ר )מהם 6659.1
 מ"ר שטחי שירות( 5.1.1
 ת, כאמור.קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכני  6.6.3
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר   6.6.9

 בנייה בשטח.
 קביעת הוראות בגין מדרגות ואלמנטים להריסה. 6.6.8

 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה. 6.6.51
 

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

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה לתכנון לתונים, למשרדי הועדה המחוזית יבע

 : טלפון 8515715ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681697
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ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955: טלפון

 

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

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

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

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

 17371: מפורטת מס'
 נוה יעקב, 0הרחבת יח"ד רח' ניימן : שם התכנית

לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   57379: מקומית ברמה מפורטת מס'
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : יחסת לתכניות הבאותיהמת

 התכנית מס' סוג היחס
 1/ 66/ .תרשצ/  ביטול
 .5.. ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ,, שכונת נווה יעקב1ניימן שמואל : ירושלים רחוביישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : וחלקותגושים 
 .67: חלקי חלקות, מוסדר, 719.8: גוש

 X: 223610קואורדינטה 
 Y: 638765קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומה לשם הרחבת 

 יח"ד.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
. קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל הפלסים לשם 5

 בהתאם לנספח הבינוי. הרחבת יח"ד קיימות, הכל
 . קביעת תוספת שטחי בנייה.6
+ לשם  9.19. קביעת בינוי לתוספת קומה במפלס 7

 +.  1.36הרחבת יח"ד קיימת במפלס 
 למגורים ב'. 6. שינוי ייעוד אזור מגורים .
 989.6מ"ר מתוכם  51.1.61. קביעת בינוי לסה"כ 1

 שירות.מ"ר  1..מרחב מוגן ו ר שירות מ" 36מ"ר עיקרי 
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 ן וקביעת קווי בנין חדשים.י. שינוי קווי הבני3
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.9
 . קביעת הוראות בגין קיר  וגדרות להריסה.8
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, 9.59ובילקוט הפרסומים  6156/.61/1

 .59/11/6156בתאריך  ,7899עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי16-9681697: טלפון 8515715

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 16-9689955: טלפון

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

16311 
  תוספת יח"ד במגרש מגורים : שם התכנית

 צור באהר
לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : יחסת לתכניות הבאותיהמת

 התכנית מס' סוג היחס
 / א6716 שינוי

 96 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת צור באהר ,, ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 לא מוסדר.

 .71398: גושים בחלקיות
 X: 221525קואורדינטה 
 Y: 626575קואורדינטה 

 

 : התכניתמטרת 
 6קומות מעל  6בניית בנין מגורים אחד חדש ותוספת 

 קומות קיימות בבנין קיים.
 

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

 ומבנים ומוסדות ציבור.
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח.6
 6קומות ע"ג בנין קיים  בן  6. קביעת בינוי לתוספת 7

קומות בהתאם לנספח  1..קומות ולמבנה חדש בן 
 הבינוי.

. קביעת שימוש לגן ילדים בקומת הקרקע של הבנין .
 החדש.
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יח"ד מעבר למותר בתכנית המאושרת,  56. תוספת 1
 יח"ד בשני הבניינים. 58סה"כ 

  5798מ"ר מתוכם  5351. בבניין א' השטח המרבי 9
 ת שטחי שירומ"ר  7.9 -שטחי שירות ריים  ו

 -. הגדלת יחידות הדיור המרבי בבניין א וקביעתם ל3
 יח"ד.  55

מ"ר  5135. בבניין ב השטח המרבי למגורים הוא 9
מ"ר  שטחי שירות  615מ"ר שטח עיקרי ,  931מתוכם 

מ"ר שטחי חניה ומחסנים תת  5579-מעל הקרקע ו
 מ"ר. 576קרקעיים. השטח המרבי לגן הילדים הוא 

 9 -ור המרבי בבניין ב' וקביעתם ל. הגדלת יחידות הדי8
 יח"ד.

 . קביעת הוראות בבניין ב' לקומת חניה תת קרקעית.51
 . קביעת הוראות לקומת חניה משותפת לשני הבניינים.55
 . קביעת הוראות להריסת מבנים וגדרות.56
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה.57

 

בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים
, התשעג, עמוד 9.85ובילקוט הפרסומים  59/55/6156

 .15/55/6156, בתאריך 913
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי16-9681697: טלפון 8515715

ירושלים  5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 16-9689955: טלפון

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

16136 
 קומות על בנין קיים,  1תוספת : שם התכנית

 שועפאט ירושלים
לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות המתייחסת

 התכנית מס' סוג היחס
 3959 שינוי

 96 ביטול
 / א1166מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שועפאט, שכונת שעפאט : ירושלים רחוביישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 
 
 

 : גושים וחלקות
 .61: חלקי חלקות, לא מוסדר, 71111: גוש

 X: 221475קואורדינטה 
 Y: 635850קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 .תוספת שתי קומות חדשות על בנין קיים לשם תוספת 

 יח"ד חדשות.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ג'. 6. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 : . קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן 6
תוספת שתי קומות חדשות מעל הבנין הקיים, לשם  -

יח"ד חדשות בהתאם למפורט בנספח הבינוי,  .תוספת 
 .5נספח מס' 

 .6656.1 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה7
 -מ"ר שטחים עיקריים למגורים ו .59.9.1)מתוכם 

 מ"ר שטחי שירות(.  199
 ה.קומות מעל קומת חני 9 -קומות ל מס'. קביעת .
 יחידות דיור. .5 -יחידות הדיור ל מס'. קביעת 1
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 3

 בנייה בשטח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9991ובילקוט הפרסומים  .68/19/615

 ..61/19/615, בתאריך 39.3
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי16-9681697: טלפון 8515715

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 16-9689955: טלפון

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

 
 

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

16161 
יח"ד,  1השלמת קומה לשם תוספת : שם התכנית

 , שכ' שמואל הנביא6רח' פיתוחי חותם 
לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : חסת לתכניות הבאותיהמתי

 התכנית מס' סוג היחס
 9783 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות
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 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכ' שמואל הנביא, .פתוחי חותם : רחוב ,ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
 

 : גושים וחלקות
 .593: חלקות במלואן, מוסדר, 71516: גוש

 X: 221150קואורדינטה 
 Y: 633450קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
יח"ד, הכשרת בנייה  6שם תוספת השלמת קומה ל

, שכ' .קיימת ותוספת שטחים ברח' פיתוחי חותם 
 ירושלים. שמואל הנביא,

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.: . שינוי ייעוד5
 . קביעת בינוי להשלמת קומת  הגג.6
 כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין ל7
מ"ר  6137.11 -. קביעת שטחי בנייה מרביים בשטח ל.

מ"ר  719.91-שטחים עיקריים ו - 81..665מתוכם 
 שטחי שירות.

 יח"ד  סה"כ. 59 -. קביעת מס' יח"ד  ל1
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.3
 . קביעת הורות בגין עצים לשימור.9
 קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.. 8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9993ובילקוט הפרסומים  .18/615/.6

 ..69/18/615, בתאריך 55עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי16-9681697: טלפון 8515715

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 16-9689955: טלפון

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

3117611131 
ן מגורים יתוספת שתי קומות לבני: שם התכנית

 בשכונת אטור
לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 3 -הוראות : גרסת 1567.98-515: מקומית מס'

 9 -תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה: וחלוקה איחוד

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 
 
 

 : חסת לתכניות הבאותיהמתי
 התכנית מס' סוג היחס

 7191 ביטול
 8עמ/  ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 רח' אל חרדוב אטור,שכ'  ירושלים,

 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקות במלואן, לא מוסדר, 71983: גוש

 X: 223835קואורדינטה 
 Y: 631915קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

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

 יח"ד.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 : .שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן5
מיוחד לאזור  1שינוי ייעוד של קרקע  מאזור מגורים   

 מגורים ב' .
 : .  קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן6
קביעת בינוי לתוספת שתי קומות מעל הבנין הקיים      

  .5יח"ד חדשות בהתאם לנספח מס'  6לשם יצירת 
 361.53 -בשטח וקביעתם ליה בני.הגדלת שטחי ה7

 85.69-מ"ר שטחים עיקריים ו 977.98מ"ר) מתוכם 
 מ"ר שטחי  שירות(.

 .  קביעת קווי בנין לבניה, כאמור.                   .
 יח''ד. . -.  קביעת מס' יח''ד ל1
קומות מעל קומת מרתף  . -. קביעת מס' הקומות ל9

 חלקית.
 יה.      .  קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבנ3
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר . 9

 בנייה בשטח.
 .  קביעת הוראות בגין  גדרות להריסה.8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9955ובילקוט הפרסומים  .71/11/615

 ..16/19/615, בתאריך 1998
 

מחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה ה
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי16-9681697: טלפון 8515715

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 16-9689955: טלפון

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 

 דלית זילבר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים 
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  מחוז  תל-אביב
 

 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב-מחוז: תל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 7137מפורטת מס': תא/ 
 מתחם הצפירה שם התכנית: תעסוקה ומסחר

לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   7837מקומית ברמה מפורטת מס': תא/ 
 ללא איחוד וחלוקהאיחוד וחלוקה: 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה והרשאות: 
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 ' התכניתמס סוג היחס

 5תא/ ע/  שינוי
 5799תא/  ביטול
 .591תא/  ביטול
 Eתא/  ביטול
 / א51.7תא/  ביטול

 5/ 56תמא/  כפיפות
 6/ .תמא/  כפיפות
 ./ א/ 67תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 יפו רחוב: אלישברג    .-יישוב: תל אביב
 .  יפו רחוב: יגיע כפיים  -יישוב: תל אביב
 יפו רחוב: יד חרוצים    .-יישוב: תל אביב
 יפו רחוב: הצפירה    .-יישוב: תל אביב
 .53, 51, 57, 55, 8, 3, 1, 7, 5רחוב הצפירה 

 .6רחוב אלישברג 
 .51, 9, 9, ., 6רחוב יד חרוצים 
 .7, 5רחוב יגיע כפיים 

 

 גבולות התכנית: 
 רחוב יד חרוצים.  -בצפון

 רחוב הצפירה. -בדרום
 רחוב אלישברג.  -במערב
בגוש  591, 599, 599רח' יגיע כפיים )חלקות  -במזרח
9839) 

 

 גושים וחלקות: 
 .6.6 - 6.5חלקות במלואן:  9839גוש: 
 .66, 3חלקי חלקות:  9839גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
קביעת זכויות והוראות בנייה לאיזור עירוני מעורב 

/ )תעסוקה ומסחר( עם אופציה להמרה למגורים
 מלונאות באזור המע"ר ממערב לאיילון. 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
מ"ר עבור הרחבת רחוב  951-. הפקעה מוצעת של כ5

 . 6.5יד חרוצים ורחוב אלישברג מתוך חלקה 
 . קביעת יעוד לאיזור עירוני מעורב )תעסוקה ומסחר(. 6
שטח עיקרי מעל  911%. קביעת זכויות בנייה של 7

ש לאחר הפקעה(, בתוספת הקרקע )משטח המגר

משטח עיקרי, וכן  1%.שטחי שירות בהיקף של עד 
 מ"ר בנוי עיקרי לצרכי ציבור.  6,669

מסך  61%. קביעת שטחי מסחר בהיקף של עד .
השטח העיקרי. אפשרות להמרה חלקית של שטחי 

 המסחר לשטחי תעסוקה. 
. אופציה להמרת שטחי תעסוקה עיקריים לשטחים 1

מהשטח העיקרי  61%ים בהיקף של עד עיקריים למגור
 משטחים עיקריים.  511%הכולל ולמלונאות עד 

קומות  79. קביעת הוראות בנייה למגדל של עד 9
 בהתאם לנספח בינוי. 

קומות עם  9. קביעת הוראות בנייה למבנה של 3
 חיבורים בגשר למגדל בהתאם לנספח בינוי. 

מ'  1... הרחבת רחוב יד חרוצים ע"י הפקעה של 9
 מ'.  59.11לרוחב כולל של 

מ'  8.1. הרחבת רחוב אלישברג ע"י הפקעה של 8
 מ'.  61לרוחב כולל של 

 . קביעת קווי בנייה מעל הקרקע ומתחת לקרקע. 51
קרקעית של עד -. קביעת תכסית מקסימלית על55

תת קרקעי )או בהתאם  91%משטח המגרש,  91%
 להנחיות רשות המים(.  

לגישה  5 -. קביעת מתן זיקת הנאה במרתף 56
 למתחם שכן. 

. קביעת מתן זיקת הנאה להולכי רגל בכל השטח 57
. קביעת .5הלא בנוי בקומת הקרקע בתחום התכנית. 

הוראות ותכנון מנחה לפיתוח הציר הירוק שלאורך רחוב 
 הרכבת.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד .933ילקוט הפרסומים וב .63/17/615

 ..61/17/615, בתאריך 1.9.
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 561לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 

. וכן במשרדי: ועדה 17-3976199טלפון:  93156יפו 
תל  99מקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 

, וכל המעוניין רשאי 17-36.3696טלפון:  יפו -אביב
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי : אביב- תל יפו
ס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מ

3101773033  
 6333תא/  40שם התכנית: מלון ברוטשילד 

לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 67 -גרסת: הוראות  1519773-113מפורטת מס': 
 9 -תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
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  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מס' התכנית סוג היחס

 7179תא/  שינוי
 ..תא/  כפיפות
 7/ 79תמא/  כפיפות
 1תממ/  כפיפות
 6/ .תמא/  כפיפות
 ./ 59תמא/  כפיפות
 5תא/ ע/  כפיפות
 5/ 56תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 . 91יפו רחוב: שד' רוטשילד -אביב יישוב: תל

 

 גושים וחלקות: 
 ..5חלקות במלואן: , מוסדר, 3.11גוש: 

 X: 179032קואורדינטה 
 Y: 663645קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית: 
 הגדלת מצאי מס' חדרי מלון מדרגת שלושה כוכבים

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 . שינוי ייעוד ממע"ר למלונאות ומסחר5
 מ'  1.1. שינוי בקווי הבניין בשיעור של עד 6
. הוספת גגון והבלטתו מעל הכניסה למלון בשיעור של 7

 מ' מקו המבנה 5.91עד 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9915ובילקוט הפרסומים  .61/13/615

 ..17/19/615, בתאריך 3679
 

במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת 
-תל אביב 561לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 

. וכן במשרדי: ועדה 17-3976199טלפון:  93156יפו 
תל  99מקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 

, וכל המעוניין רשאי 17-36.3696יפו  טלפון: -אביב
וחים לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פת

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי : אביב- תל יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 

3143143033  
 6131שם התכנית: מתחם הכנרית תא/

לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –והבניה, התשכ"ה 

 8. -גרסת: הוראות  1591693-113מקומית מס': 
 67 -תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 
 
 

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מס' התכנית סוג היחס

 Gתא/  שינוי
 5תא/ ע/  שינוי
 7111תא/  שינוי

 5תא/ ג/  ביטול
 6783תא/  כפיפות
 6/ .תמא/  כפיפות
 ./ ב/ .7תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 . 58יפו רחוב: קפלן -יישוב: תל אביב

 בפינת הרחובות קפלן וליאונרדו דה וינצ'י
 

 גושים וחלקות: 
 מוסדר: 

 ..31, 316, 181, 198חלקי חלקות:  9555גוש: 
 .5חלקות במלואן:  3516גוש: 
 .11, 6חלקי חלקות:  3516גוש: 

 X: 179900קואורדינטה 
 Y: 664600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית: 
ושילובם  -קידום תהליך פינוי שטחי הקריה הצבאית 

בפיתוח המרקם העירוני ובנית מגורים ותעסוקה 
 במקומם.

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
"אזור צבאי" לאזור "עירוני מעורב" שינוי ייעוד הקרקע מ

 ו"דרך".
קביעת זכויות הבנייה לשטחים עיקריים בשימושים 

מ"ר; מגורים שנועדו  69,311שלהלן: למגורים: 
מ"ר  69,911מ"ר; לתעסוקה:  7,111להשכרה: 

מ"ר שטחים עיקריים לצורכי ציבור ;  5,111הכוללים 
 מ"ר. 5611למסחר: 

מגדלי מגורים  6הקמת  קביעת הוראות בנייה שיאפשרו
מ' מעל  פני הים בחלקו המזרחי  591בגובה מרבי של 

קומות מעל  9של האתר ; מבנה משרדים בגובה של 
קומה מסחרית לאורך הרחובות קפלן ודה וינצ'י, ומעליו 

קומות מגורים להשכרה ;  בחלקו הצפוני מבנה  6
 קומות מעל קומה מסחרית. 55משרדים בן 

יה ושטחי שירות על ותת קרקעיים,  קביעת זכויות בני
 מ"ר. 576,561בהיקף כולל של 

קביעת שטחים שלגביהם תירשם זיקת הנאה לצבור 
לאורך החזיתות המסחריות הפונות לרחובות קפלן 

 וליאונרדו דה וינצ'י ושטח פנימי שיתפקד ככיכר פתוחה.
קביעת פתרונות לתנועה וחניה, הרחבות דרכים והסדרת 

 יה.יתת קרקעיים בתחום מגרש הבנ גישה לחניונים
קביעת הוראות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח 

 סביבתי למתחם.
שינוי או ביטול בהתאם לנ"ל של הוראות: תכנית מתאר  

G ותכנית  5,תכנית תא/ג / 5על שינוייה, תכנית תא/ע
 דרום הקריה - 7111
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9993ובילקוט הפרסומים  .59/18/615

 ..69/18/615, בתאריך 59עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 561לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 

. וכן במשרדי: ועדה 17-3976199טלפון:  93156יפו 
ל ת 99מקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 

, וכל המעוניין רשאי 17-36.3696יפו  טלפון: -אביב
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי :  בני ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 

3141141031  
שינוי ייעוד למגורים ושטח 176/שם התכנית: בב

 47ציבורי ברח' המכבים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה 

ית המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק מופקדת תכנ
 61 -ת: הוראות גרס 1595998-115מפורטת מס': 

 61 -תשריט 
 ללא איחוד וחלוקהאיחוד וחלוקה: 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה והרשאות: 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מס' התכנית סוג היחס

 5/ צ/ 511בב/  שינוי
 6/ ד/ 511בב/  שינוי
 / צ511בב/  שינוי
 917בב/  שינוי
 6/ מ/ 511בב/ מק/  שינוי
 / א511בב/  שינוי
 5/ מצ/ 511בב/  שינוי
 / ב511בב/  שינוי

 6/ ס/ 511בב/  כפיפות
 / פ511בב/ מק/  כפיפות
 5/ ס/ 511בב/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 . 97יישוב: בני ברק רחוב: המכבים 

 X: 184393קואורדינטה 
 Y: 666903קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות: 
 .65חלקי חלקות: , מוסדר, 3795גוש: 

 

 
 
 
 
 

 מטרת התכנית: 
.שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים וחזית 5

 מסחרית ולאזור שטח ציבורי ושצ"פ.
 .קביעת זכויות והוראות בנייה.6

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
. שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד )דיור מוגן( לאזור 5

 מגורים וחזית מסחרית ולאזור שטח ציבורי ולשצ"פ.
קומות וקומת גג חלקית  9בנייני מגורים בני  7. הקמת 6

מרתפי  6מעל קומת קרקע חלקית הכוללת מסחר ומעל 
 חניה.

. קביעת זכויות בנייה במגרש המגורים וחזית 7
מ"ר  111"ר שטח עיקרי למגורים, מ 1811מסחרית: 

גני  6-7-מ"ר שטח כולל ל 731שטח עיקרי למסחר, 
 ילדים )מעל הקרקע(.

 יח"ד )כולל דירות גג(. 85. סה"כ יותרו .
 מ"ר. 97מהיח"ד בשטח עיקרי של  61%. 1
 6קומות על הקרקע מעל  .. הקמת מבנה ציבור בן 9

 מרתפים.
מ"ר  911בורי: . קביעת זכויות בנייה במגרש לשטח צי3

 מ"ר שטח שרות. )מעל הקרקע( 611-שטח עיקר ו
מ"ר  561-. שטח הגן )שטח בנוי כולל( לא יפחת מ9

 ושטח החצר יהיה כמסומן בנספח הבינוי.
. תינתן זיקת הנאה למעבר לציבור הולכי רגל ברוחב 8

 מ' לאורך רחוב המכבים. 6.1של 
 . מול הכניסה למסחר יקבע שטח לרחבה ציבורית51

מ"ר, שצורתו תקבע בזמן היתר  591-בגודל של כ
 הבנייה ע"י מהנדס העיר.

ות להקים מבנה לדיור מוגן עפ"י . הותרת אפשר55
 .5בתא שטח מס'  917כנית בב/ת

 

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

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

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

 93156יפו -תל אביב 561דרך בגין מחוז תל אביב, 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 17-3976199טלפון: 

בני  19ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, ירושלים 
קבלת קהל בוועדה , 17-1339138טלפון:  15511ברק 

 11: .5 – 11: 55מחוזית בימים א', ג', ה' בשעות 
 

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי :  רמת גן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 

3137116034  
  4שדרות ירושלים  / א 1613שם התכנית: רג/ 

 תוספת זכויות בנייה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –הבניה, התשכ"ה ו
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה 

ן ולבנייה רמת גן מופקדת תכנית המקומית לתכנו
 .6 -גרסת: הוראות  119-.153785מפורטת מס': 

 51 -תשריט 
 ללא איחוד וחלוקהאיחוד וחלוקה: 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה והרשאות: 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מס' התכנית סוג היחס

 / ג7.1רג/  שינוי
 55/ ג/ 7.1רג/ מק/  שינוי
 5.53רג/ מק/  שינוי

 5/ 7/ ג/ 7.1רג/  כפיפות
 51/ ג/ 7.1רג/  כפיפות
 65/ ג/ 7.1רג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 . 9יישוב: רמת גן רחוב: שד ירושלים 

 שדרות ירושלים -מצפון 
 ביעוד מגורים ב' 996חלקה  -מדרום 

 מיוחדביעוד מגורים  5916חלקה  -ממערב 
 ביעוד אזור מסחרי 919חלקה  -ממזרח 

 X: 183086קואורדינטה 
 Y: 664650קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות: 
 .911חלקות במלואן: , מוסדר, 9519גוש: 

 

 מטרת התכנית: 
תוספת שטחים ותוספת יחידות דיור ללא שינוי בנפח 

 הבניין הקיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית: 
מ"ר  39מ"ר שטחים עיקריים, מתוכם  551. תוספת 5

מ"ר עבור שטח משותף לרווחת דיירי  78-עבור דירות, ו
הבניין, הכל בקומה ראשונה שאינה מאוכלסת, על 

 חשבון שטח קומה מפולשת. 
 66יחידות דיור כך שניתן יהיה לבנות  6. תוספת 6

 יחידות דיור בסך הכל.
מכח התכנית יהיו להשכרה יחידות הדיור הנוספות  6. 7

שנים ותירשם על כך  51-בלבד לתקופה שלא תפחת מ
 הערה בלשכת רישום מקרקעין.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

 93156יפו -תל אביב 561מחוז תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית  .17-3976199טלפון: 

העתק  .11: .11-5: 55בימים א', ג', ה' בין השעות 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 

 17-9317151רמת גן  טלפון:  69רמת גן, המעגל 
 

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

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

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

 גילה אורון
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 אביב -מחוז תל
 
 

  מחוז מרכז
 

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

 1373רצ/ 
 שם התכנית: תכנית מתאר מקומית ראשון לציון

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

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון מופקדת תכנית 

   6171מתאר מקומית מס': רצ/ 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 יישוב: ראשון לציון    .

 

 ושים וחלקות: ג
, 7971, 7968, 7969, 6353, .631גושים בשלמות: 

7976 ,7866 ,7867 ,786. ,7861 ,7869 ,7863 ,
7869 ,7868 ,7871 ,7875 ,7876 ,7877 ,787. ,
7871 ,7879 ,7873 ,7879 ,7878 ,78.1 ,78.5 ,
78.6 ,78.7 ,78.. ,78.1 ,78.9 ,.679 ,.673 ,
.6.5 ,.6.6 ,.6.3 ,.3.9 ,.3.3 ,1161 ,1169 ,
1171 ,1175 ,117. ,1179 ,1173 ,1179 ,1178 ,
1181 ,1189 ,1183 ,1189 ,1188 ,155. ,1551 ,
1559 ,1553 ,1559 ,1558 ,1596 ,1597 ,16.5 ,
16.7 ,1797 ,179. ,1791 ,1799 ,1793 ,1799 ,
1798 ,1.71 ,1.79 ,1.93 ,13.3 ,13.9 ,9197 ,
919. ,9191 ,9199 ,9193 ,9199 ,9198 ,9181 ,
9185 ,9186 ,9187 ,918. ,9181 ,9183 ,9691 ,
9699 ,9693 ,9699 ,9967 ,996. ,9961 ,9969 ,
3695 ,3696 ,3737 ,373. ,3731. 
 .569 - .חלקות במלואן:  6318גוש: 
 .76 - 7חלקות במלואן:  6351גוש: 
, 98 - 98, 99 - 91, 19 - 5חלקות במלואן:  7975גוש: 

86 - 87 ,81 - 89 ,89 - 516. 
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 - 69, .6, 58 - 57, 55 - 5חלקות במלואן:  7977גוש: 
11 ,36 ,33 - 38 ,95 - 96 ,9. - 93. 

, 63 - 56, 51, 9, 9 - ., 5חלקות במלואן:  79.6גוש: 
75 - .7 ,.1 - .3. 

, 69 - 61, 59, 57 - 51, 9חלקות במלואן:  79.7גוש: 
3. ,39 ,95 - 98. 

 .38, 6חלקי חלקות:  79.7גוש: 
, 68, 56 - 51, 9 - 3, 7 - 6חלקות במלואן:  78.3גוש: 

.7 ,1. - 93 ,98 - 31 ,36 ,3. ,99 - 98. 
 .96חלקי חלקות:  78.3גוש: 
, 76 - 75, 69, 69 - 61, 67חלקות במלואן:  198.גוש: 

7. ,79 ,78 - .5. 
 .56 - 8, 9 - 5חלקות במלואן:  678.גוש: 
, 59 - .5, 55 - 8, 3 - 5חלקות במלואן:  6.1.גוש: 

61 ,6. - 69 ,75 - .7. 
, 61, 67, 59, 9 - 9, . - 6במלואן: חלקות  6.7.גוש: 

7. ,.5 - .6 ,15 - 1. ,13 - 93 ,31 - 35 ,37 ,31 ,33 
- 63. ,639 - 689 ,711 - 739 ,796 - 119. 

 .56 - 3, 1 - ., 6חלקות במלואן:  ..6.גוש: 
 - 76, 61, 65, 51, 55 - 9חלקות במלואן:  6.9.גוש: 

79 ,79 - 39 ,39 - 99 ,81 - 571 ,579 - 511 ,511 - 
539 ,595 ,59. ,599 ,599 - 598. 
 .77 - 76חלקות במלואן:  1163גוש: 
 - 97, 95 - 67, 65, 58 - 1חלקות במלואן:  1168גוש: 

99 ,98 - 86 ,8. ,89 - 519 ,513 ,518. 
, 9. - 3., .. - 79, 77 - 6חלקות במלואן:  1176גוש: 

11 - 16. 
, 16 - 9., .. - 7., 1. - .חלקות במלואן:  1177גוש: 

1. ,18 ,95 ,9. ,99 - 93 ,36 - 37. 
, 59 - 51, 57 - 55, 3 - 1חלקות במלואן:  1171גוש: 

67 - 76 ,71 - 73. 
 .51חלקי חלקות:  1171גוש: 
 .53 - 5חלקות במלואן:  16.6גוש: 
 .. - 5חלקות במלואן:  16.3גוש: 
 .., 5חלקי חלקות:  16.9גוש: 
 ..5חלקי חלקות:  1631גוש: 
 .53, 51, 56, 8 - 9, 9 - .חלקות במלואן:  1635גוש: 
, 61 - 58, 53 - 51, 9 - 6חלקות במלואן:  1.59גוש: 

66 - 6. ,69 ,69 - 19 ,19 - 516. 
 .69 - 51, 8 - 9, 9 - .חלקות במלואן:  1.59גוש: 
 - 65, 59 - .5, 56, 51 - 9חלקות במלואן:  1.58גוש: 

6. ,69 ,69 - 73. 
, 81, 93 - 99, .9, 95, 39חלקות במלואן:  9151גוש: 

86 - 87 ,555 ,557 ,551 - 559. 
, 63 - .6, 66, 61, 9 - 1, 7חלקות במלואן:  9196גוש: 

75 ,71 - .1. 
 .51, 9חלקי חלקות:  9196גוש: 
 .51 - 3, 1 - 5חלקות במלואן:  3533גוש: 

 

 
 
 
 

  :יחס לתוכניות אחרות
בתקפן של אין בהוראות תכנית זו כדי לפגוע  .5

תכניות מאושרות לרבות הוראות שימור בהן, אלא 
 אם נאמר במפורש אחרת בתכנית זו.

במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו לבין  .6
הוראות של התכניות המאושרות יחולו ההוראות של 
התכניות המאושרות, אלא אם נקבע אחרת בתכנית 

 זו.
תכנית שהופקדה וכן תכנית שהוחלט על הפקדתה  .7

ני תחילתה של תכנית זו, רשאית הועדה המחוזית לפ
לאשרה או להפקידה )בהתאמה(, אף אם אינה 
תואמת הוראות תכנית זו ובלבד שקיימה בה דיון 

 נוסף ונימקה את החלטתה.
אין בהוראות תכנית זו כדי לפגוע באפשרות למתן  ..

היתר בנייה מכוח הוראותיהם של תכניות מאושרות 
 ן.כל עוד הן עומדות בתקפ

תכנית שתאושר על מתחם תכנון הכלול בתכנית זו   .1
ואשר כוללת הוראות המוסיפות זכויות או מקלה על 
מגבלות הנובעות מתכניות מאושרות, תכלול בין 
הוראותיה הוראה המבטלת את כל הזכויות הנובעות 

 מכל התכניות המאושרות.
בכל תכנית חדשה המוגשת בהתאם לתכנית זו  .9

 5/ 5: הוראות תכניות רצ/ תקבע הוראה כדלקמן 
המאושרת, על תיקוניה, ככל שהן חלות בנוגע לתחום 
תכנית זו, בין במישרין ובין מכוח הפניה של תכניות 

 מאושרות בטלות.
 

 מטרת התכנית: 
א. התוויות מסגרת תכנונית כוללת להבטחת איכות 

 חיים עירונית לכלל תושבי העיר תוך ניצול 
 אביב. -רופוליני של תליתרונות מיקומה במרחב המט

ב. העצמת מעמדה הכלכלי של העיר בתחום התעסוקה 
על ידי הגדלת מס' מקומות העבודה תוך ריכוז מאמץ 

 למשיכת תעסוקה מתקדמת לעיר.
ג. איחוד הרקמות העירוניות השונות לעיר אחת 
השוכנת לחוף הים, וחיבורה לים, תוך הגדרת תפקידן 

ך ניצול יתרונותיהן ברמה הכלל עירונית ופיתוחן תו
 היחסיים.

ד. יצירת יחס נכון בין שטחים בנויים ושטחים פתוחים 
תוך שמירה על ערכי טבע, פתוח עירוני, נוף וטופוגרפיה 

 המיוחדים לעיר .
ה. קביעת מדיניות לשימור מתחמים ואתרים  מחד גיסא 

 ואפשרות התחדשות ופיתוח מאידך גיסא.
והתחבורה באופן  ו. פיתוח מושכל של מערך הדרכים

התומך בפיתוח האורבני תוך העדפת התחבורה 
 הציבורית ואמצעי תחבורה חילופיים.
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 עיקרי הוראות התכנית: 
א. קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות שמכוחן 

 ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה.
ב. יצירת כלים לפיתוח שטחי תעסוקה קיימים ויעוד 

להגדיל את מס' שטחי תעסוקה חדשים במטרה 
 המועסקים בעיר.

ג. הגדרת כלים תכנוניים לחיזוק המרכז ההיסטורי 
 להפיכתו למוקד משיכה ופעילות מרכזית בעיר.
יה המגוון יד. יצירת תהליכים שיחזקו את הרכב האוכלוס

יה החלשה בעיר יתוך כדי דאגה לצרכי האוכלוס
 יה צעירה המבקשת למצוא מגורים בעיר.יולאוכלוס
רת יעילות ניצול הקרקע ויצירת עתודות קרקע ה. הגב

זמינות לבנייה למגורים ולהתחדשות עירונות בהתאם 
 יה שבבסיס התכנית.ילצפי האוכלוס

ו. קביעת תבנית הבנייה בעיר לרבות הגדרת אזורים 
לבנייה לגובה וקביעת הוראות לאישור תכניות מפורטות 

 לבנייה לגובה.
ות עירונית בשכונות ז. הגדרת כלים תכנוניים להתחדש

העיר הוותיקות ובעיקר במרכז ובמזרח העיר ובאזורי 
 תעסוקה.

ח. יצירת מערכת שטחים פתוחים עשירה ומגוונת בכלל 
 שטח העיר.

ט. הגדרה והטמעה של אתרי טבע עירוני בעיר וקביעת 
 הוראות מיוחדות שיבטיחו אי פגיעה בהם.

לבנייה  קיימא ועקרונות-י. קביעת עקרונות לפיתוח בר
 ירוקה.

יא. קביעת מתחמים לשימור והוראות להכנת תכניות 
 הכוללות מרכיבי שימור.

 

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

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

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

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

 טלפון:  36.71רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
יומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות 19-8399.18

ראשון  61מקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, הכרמל 
 17-81.3133טלפון:  .3169לציון 

 

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

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

 

 רות יוסף
 הייו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבני

 מרכזמחוז 
 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 1340-09-14

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

להשכלה  הארצי  המרכז  סמארט!  חברת  פירוק  ובעניין 
וקריירה בע"מ, ח"פ 51-394991-7,

 והמבקשים: שיר סופר קמין ואח', ע"י ב"כ עו"ד דן אשכנזי
ו/או דיקלה ברנס ואח', מרח' התע"ש 25, כפר סבא 44641.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.9.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.4.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 8.4.2015.

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

דיקלה ברנס, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 22399-12-14

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

ח"פ בע"מ,  דורית  של  החממה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-436912-3

והמבקשים: מקסודוב ואח', עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד 
אריאל שריג, מרח' בן גוריון 32, בית א.פ.ק., רמת גן 52573.

בקשה  הוגשה   10.12.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 30.3.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 11.00 

ביום 20.3.2015.
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המבקשות,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שלי גרשט, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 60225-01-15

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

ובעניין פירוק חברת קלפורם תעשיות 1992 בע"מ, ח"פ -51
167590-2, מרח' הנחושת 16, בת ים 59601,

עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  פנסיה  מבטחים  מנורה  והמבקשת: 
אלון אלפרט או הילה לוי רין קריכל מצוינים או אורלי סער כץ 
או טובי גל או איל ארז, מרח' ז'בוטינסקי 7, ת"ד 3507, רמת גן, 

טל' 03-7555891, פקס' 03-7555892.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.1.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.5.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 4.5.2015.

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

אורלי סער כץ, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 57915-12-14

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

ובעניין פירוק חברת גוטליב שרגא מחסן ברזל בע"מ,

והמבקש: גדי חברה, ע"י ב"כ עו"ד ברטה יאגיאייב, ממשרד 
עורכי דין אסף אדרי, שד' משה גושן 2, קרית מוצקין 26368.

בקשה  הוגשה   28.12.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

12.4.2015, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.29.3.2015

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

אריאל שריג, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 22524-12-14

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

ובעניין פירוק חברת מדיה מן גרופ בע"מ, ח"פ 51-028782-4,

 Universal Music Publishing International :והמבקשות
צלרמאיר,  ממשרד  גרוס,  אורן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',   Limited
פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות', רח' לינקולן 20, ת"ד 

14041, תל אביב 6713412.

בקשה  הוגשה   10.12.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 30.3.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

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

ביום 23.3.2015.

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

אורן גרוס, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 60867-12-14

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

אלקטרו- ויסות  מכשירי  תרמיון  חברת  פירוק  ובעניין 
תרמיים בע"מ, ח"פ 51-014905-7,

והמבקשים: ויקטוריה ינאי ואח', ע"י ב"כ עו"ד שלי גרשט, 
מרח' גרניט 6, פתח תקוה, טל' 03-5449090, פקס' 15335449090.

בקשה  הוגשה   29.12.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 20.4.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען: ת"ד 125, גבעת שמואל, לא 

יאוחר משעה 12.00 ביום 1.4.2015.
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יעקב מרקס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 54362-01-15

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

ובעניין פירוק חברת פוקסווב בע"מ,

והמבקשים: לימור אעידן ואח', ע"י ב"כ עו"ד זיו באסין-
פקס'  ,077-7676297 טל'  מוצקין,  קרית   ,16 לוז  קדיש   בר, מרח' 

.153-77-7676297

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.1.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.3.2015, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 18.3.2015.

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

זיו באסין-בר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 12195-11-14

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

ובעניין פירוק חברת א. טל גבס - עבודות גמר תעשייתיות 
2004 בע"מ, ח"פ 51-353246-5.

והמבקשים: 1. יבגני סיטנר. 2. אלכסנדר חכימוב. 3. מיכאל 
בירגר,  אילה  עו"ד  ו/או  בן–חמו  עו"ד שמעון  ב"כ  ע"י  שוכמן, 

מרח' מנחם בגין 1, רמת פולג נתניה, טל' 09-8650854.

בקשה  הוגשה   10.10.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

31.3.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 23.3.2015.

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

ברטה יאגיאייב, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 28129-01-15

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

ובעניין פירוק חברת שקד חלפים )2002( בע"מ,

והמבקשת: קיבוץ משמרות אגודה שיתופית חקלאית, מס' 
חדרה   ,23 הלל  מרח'  נצח,  לירן  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,57-000149-5

.38424

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.1.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.3.2015, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 8.3.2015.

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

לירן נצח, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 33824-01-15

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

ובעניין פירוק חברת שלום כפר נופש צפון ג.ע. 2006 בע"מ, 
 ,26 ח"פ 51-380257-9, אצל עו"ד דוד ברקוביץ, רח' הנביאים 

חיפה 3310405,

והמבקש: לורנס דינר, ע"י ב"כ עו"ד יואל סילבר ו/או יעקב 
מרקס, מרח' קרן היסוד 29ב, ירושלים 9418808, טל' 02-6257751, 

פקס' 02-6244108.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.1.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.3.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.17.3.2015
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רמי אהרון, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 1143-01-15

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

ובעניין פירוק חברת א.ד. דיאלוג קום בע"מ,

והמבקשת: חנה אליהו, ע"י ב"כ עו"ד ענת שני-רבה, מרח' 
לינקולן 20, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.1.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.3.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 22.2.2015.

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

ענת שני-רבה, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 1735-04-13

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

ובעניין פירוק חברת בנייני א. עוז בע"מ, ח"פ 51-330959-1.

מדרך  בתריס,  בתריס  עו"ד  ב"כ  ע"י  כהן,  יוסף  והמבקש: 
פקס'  ,02-9661199 טל'   ,91185 ירושלים   ,18592 ת"ד   שועפט, 

.02-6505567

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.4.2015, בשעה 13.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

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

בתריס בתריס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

שמעון בן–חמו, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 51909-12-14

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

ובעניין פירוק חברת יהודה גניש בניה ויזמות בע"מ, ח"פ 
.51-328555-1

עטאף  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  חליל  מחמד  והמבקשים: 
רושרוש, מסיאגה את רושרוש, משרד עורכי דין, ת"ד 270, כפר 

מגאר 20128, טל' 04-6778540, פקס' 04-6778541.

בקשה  הוגשה   24.12.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

3.3.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 25.2.2015.

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

עטאף רושרוש, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 67437-12-14

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

ובעניין פירוק חברת דירות נ. שקד בע"מ, ח"פ 51-077116-5.

והמבקש: בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, ח"פ 52-002928-1, 
ע"י ב"כ מטרי מאירי ושות', משרד עורכי דין, רח' מנחם בגין 7, 

רמת גן 52681.

בקשה  הוגשה   31.12.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

3.3.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.17.2.2015
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תתכנס ביום 15.3.2015, בשעה 12.00, אצל גולן גולדשמידט ושות' 
עו"ד, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי אבנרי, מפרק

ב.ה. בניה וגמר הצפון בע"מ
)ח"פ 51-361298-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19.3.2015, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' 
ראשי, טמרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאסר דיב-מוחסן, עו"ד, מפרק

אם. אייץ קונסלטינג בע"מ
)ח"פ 51-445655-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2015, בשעה 9.00, אצל עו"ד פרץ, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,134 ז'בוטינסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל הלפרין, מפרק

יש.ש. טכנולוגיות ופרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-233957-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבי  רו"ח  של  במשרדו   ,10.00 בשעה   ,23.3.2015 ביום  תתכנס 
אלמקייס, רח' גאולים 19, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק אבטליון, מפרק

יובל הדרום בע"מ
)ח"פ 51-263026-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פש"ר 57743-12-14

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

ובעניין פירוק חברת סלימאן מישיל בע"מ, ח"פ 51-280332-1.

עאדל  אחמד  עו"ד  ב"כ  ע"י  עאבד,  מוחמד  והמבקש: 
מחאגנה, ת"ד 8080, אום אל פחם 30010.

בקשה  הוגשה   28.12.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.5.2015, בשעה 12.30.

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   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

27.4.2015

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

אחמד עאדל מחאגנה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

הווה מתמשך בע"מ
)ח"פ 51-455292-6(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,25.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מור 
אורן, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 

08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,26.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מור אורן, מפרק

סנסיס בע"מ
)ח"פ 51-294241-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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הנ"ל תתכנס ביום 26.4.2015, בשעה 12.00, אצל המפרקים, רח' 
חלוצי יסוד המעלה 7, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקים, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ארנון פרשקובסקי          אריה פרשקובסקי
ם י ק ר פ מ        

א.ש. תמר גלובל אינווסטמנט בע"מ
)ח"פ 51-493215-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דהן,  גל  עו"ד  במשרד   ,18.00 בשעה   ,30.4.2015 ביום  תתכנס 
רח' הארבעה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פינס פחימה, מפרק

גאמידה ירון בע"מ
)ח"פ 51-248271-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.5.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' היצירה 
3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורוניקה ראובני, עו"ד, מפרקת

תמיר ושחר נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-449622-3(

)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 1.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מזל ברזילאי, מרח' 

אבן גבירול 124, תל אביב, 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.

מזל ברזילאי, עו"ד, מפרקת

אבי  רו"ח  של  במשרדו   ,10.00 בשעה   ,23.3.2015 ביום  תתכנס 
גאולים 19, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של  רח'  אלמקייס, 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רבקה כהן, מפרקת

אביב כלבו לבנין ותעשיה בע"מ
)ח"פ 51-189982-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' האורגים 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  33, אשדוד, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה מיארה, מפרק

סופרמרקט ח'ורי בע"מ
)ח"פ 51-377321-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.4.2015, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, כיכר 
המעין, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירה מבאריקי ג'רוש, עו"ד, מפרקת

אוג'יבה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-473574-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבא  שד'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,18.4.2015 ביום  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  8ב, הרצליה, לשם הגשת  אבן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמנואל קדוש, עו"ד, מפרק

חלקה 20 בגוש 3928 בע"מ
)ח"פ 51-028020-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 



3511 ילקוט הפרסומים 6987, כ"ב בשבט התשע"ה, 11.2.2015 

ווייבברייק טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-396911-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ראש העין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי כהן, מפרק

שמציון החזקות בע"מ
)ח"פ 51-455118-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

הרצל 4, חיפה, טל' 04-8669966, 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.

אבישי יונגר, עו"ד, מפרק

מיזוג ארקיע סניף הבורסה ר"ג בע"מ
)ח"פ 51-289351-2(

)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 1.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שחם,  טל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלסינקי 16, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל שחם, עו"ד, מפרק

טיימד אלרט אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-470473-3(

)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 6.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  רומנו,  יפה  אירית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אלכסנדר פן 10, תל אביב, 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.

אירית יפה רומנו, מפרקת

ת.י עיתים בע"מ
)ח"פ 51-486601-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 14.1.2015, התקבלה החלטה 
גולדה  מרח'  עיני,  יאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מאיר 2, חיפה, ואת תמר עיני בז'רנו, מרח' גולדה מאיר 8, חיפה, 

למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

יאיר עיני          תמר עיני בז'רנו
ם י ק ר פ מ          

סנטיגו טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-470848-6(

)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 28.1.2015, התקבלה החלטה 
נחלת  מרח'  שבדרון,  גד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יצחק 34, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גד שבדרון, מפרק
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי עמרם, מרח' המלחים 4, 

ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי עמרם, מפרק

הקשר - בנצי עמרם בע"מ
)ח"פ 51-423328-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' המלחים 4, 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי עמרם, מפרק

ג'מארט בע"מ
)ח"פ 51-429215-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור קליסקי, מרח' קרליבך 

1, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור קליסקי, מפרק

ג'מארט בע"מ
)ח"פ 51-429215-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קרליבך  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.4.2015 ביום  תתכנס 
1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור קליסקי, מפרק

חלקה 6 בגוש 8229 בע"מ
)ח"פ 51-023264-8(

)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 2.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שחם,  טל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלסינקי 16, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל שחם, עו"ד, מפרק

א.ת.י. חברה לשיווק חומרי בידוד ואקוסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-075381-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
1.2.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברניס פוריס, מרח' 

הפלמ"ח 7, רמת השרון, 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.

ברניס פוריס, מפרקת

א.ת.י. חברה לשיווק חומרי בידוד ואקוסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-075381-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2015, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' הפלמ"ח 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,7
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברניס פוריס, מפרקת

הקשר - בנצי עמרם בע"מ
)ח"פ 51-423328-7(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  רויט,  ניר  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המתכת 2, חדרה, 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.

ניר רויט, רו"ח, מפרק

אומן-רז בע"מ
)ח"פ 51-327391-2(

)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 2.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרטין אומנסקי, מרח' 

שיינקין 11, תל אביב, טל' 054-4590444, 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.

מרטין אומנסקי, עו"ד, מפרק

טקדהטק בע"מ
)ח"פ 51-488926-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.2.2015, התקבלה החלטה 
אהרונוביץ',  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,5 עזריאלי  מרכז   ,132 בגין  דרך  דין,  עורכי  ושות',  מתדמור 

המגדל המרובע, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניב אהרונוביץ', עו"ד, מפרק

עמנואל מאור אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-321465-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

זאנטק בע"מ
)ח"פ 51-410212-8(

)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 1.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל אפללו, מרח' הנוטרים 

18, מזכרת בתיה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל אפללו, מפרק

זאנטק בע"מ
)ח"פ 51-410212-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הנוטרים 
סופי של המפרק, המראה  דוח  בתיה, לשם הגשת  מזכרת   ,18
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל אפללו, מפרק

המערה החשמלית בע"מ
)ח"פ 51-304293-7(

)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 1.2.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיה איבי רוטשילד,  

מרח' האילן 14, אור עקיבא, 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.

מאיה איבי רוטשילד, עו"ד, מפרקת

איתי סוכנויות ייבוא ושיווק מוצרי חשמל בע"מ
)ח"פ 51-339630-9(

)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 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם קוסובסקי-שחור, 
מרח' הארבעה 21, תל אביב 6473921, 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.

רם קוסובסקי-שחור, מפרק

א.ד.ע. בכרך עסקים בע"מ
)ח"פ 51-478464-4(

)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 5.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דביר בכרך, משדה נחמיה, 

למפרק החברה.
דביר בכרך, מפרק

לסרי סחר כל
)ח"פ 51-226365-8(

)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 6.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  אליהו,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הפסגה 36/4, למפרק החברה.

אברהם אליהו, מפרק

המרכז הישראלי ללימודים בינלאומיים בע"מ
)ח"פ 51-447057-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.3.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יער 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,2018000 יודפת  מושב   ,69 הקופים 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי ליברמן, מפרק

גרפיניר שיווק נייר בע"מ
)ח"פ 51-285234-4(

)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 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.2.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  מאור,  עמנואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החורש 2, כפר שמריהו 4691000, 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.

עמנואל מאור, מפרק

אסוסיאטד פורן אקסצ'נג' בישראל בע"מ
)ח"פ 51-472578-7(

)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 13.1.2015, התקבלה החלטה 
לוי,  ששי  ורו"ח  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

למפרק החברה.
פרד קוניק, יו"ר האסיפה

ברנדס לייד בע"מ
)ח"פ 51-352269-8(

)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 27.1.2015, התקבלה החלטה 
גולדבלט,  שלום  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ממשרד עורכי דין - גולדבלט גינדס יריב, למפרק החברה.

בועז דקל, יו"ר האסיפה

אורדת הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-201097-6(

)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 29.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם הוס, מרח' אורנים 

16, קרית ביאליק, למפרק החברה.
אברהם הוס, מפרק

גרין טים ישראל ייצוא חקלאי בע"מ
)ח"פ 51-470877-5(

)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 29.1.2015, התקבלה החלטה 
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהים עואד, רו"ח, מפרק

חלקות 33 32 בגוש 30024 בע"מ
)ח"פ 51-038021-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.3.2015, בשעה 13.00, במשרדי יגאל ארנון ושות', 
רח' הלל 31, ירושלים, טל' 02-6239300, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיתית רמות-אדלר, מפרקת

אורלי בונג'ק בע"מ
)ח"פ 51-271624-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.3.2015, בשעה 11.30, אצל המפרקת, רח' אבוקה 
11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורלי בונג'ק, מפרקת

ישי וורייט ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-476536-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גלעד   - גלעד  אמיר  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.4.2015 ביום  תתכנס 
יחסי ממשל ולובינג, רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר גלעד, מפרק

אב.יק. יעוץ כלכלי וחשבונאי בע"מ
)ח"פ 51-358148-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2015, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, קניון הגליל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הגלילית,  חצור  העליון, 

יוסף  רח'  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה   ,12.3.2015 ביום  תתכנס 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חדרה,   ,1 מייזר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל נבו, עו"ד, מפרקת

יבניר )1999( בע"מ
)ח"פ 51-285242-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יוסף  רח'  המפרקת,  אצל   ,9.30 בשעה   ,12.3.2015 ביום  תתכנס 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חדרה,   ,1 מייזר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל נבו, עו"ד, מפרקת

מיטרני שווק נייר 2000 )1998( בע"מ
)ח"פ 51-267412-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.3.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' יוסף 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חדרה,   ,1 מייזר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל נבו, עו"ד, מפרקת

סריג קולומביה בע"מ
)ח"פ 51-045336-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.3.2015, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' יוסף 
אליהו 15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי שלח, עו"ד, מפרק

ג.ב. גייסון את סלים בע"מ
)ח"פ 51-349421-1(

)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 20.3.2015, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' 
ראשי, טמרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה טל, רו"ח, מפרק

אמ. אמ. או. ווי. פוד סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-462674-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.4.2015, בשעה 11.00, אצל המפרקת, רח' פינסקר 
14, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מריה גלפנד, מפרקת

מלקום בע"מ
)ח"פ 51-195449-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.4.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דוד המלך 
1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלן ארונסון, עו"ד, מפרק

יבלי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-220879-4(

)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 
מנחם  רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,9.4.2015 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,11 בגין 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי לוי, מפרק

אטיאס אי אקס בע"מ
)ח"פ 51-399529-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,12.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,13 טשרניחובסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יחיאל אטיאס, מפרק

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

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת

פמיליון בע"מ
)ח"פ 51-380408-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.4.2015, בשעה 10.00, במשרד עו"ד קנטור ושות', 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

נעימי יוסף חברה לבניין בע"מ
)ח"פ 51-088449-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.4.2015, בשעה 8.00, אצל המפרק, רח' הקציר 5, 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף נעימי, מפרק

אלון כימיקלים בע"מ
)ח"פ 51-068066-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.4.2015, בשעה 11.00, במשרדי שבלת ושות', עו"ד 
ונוטריונים, רח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, תל אביב 6423806, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה טל, רו"ח, מפרק

רומבוטס )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-280291-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.4.2015, בשעה 11.00, במשרדי שבלת ושות', עו"ד 
ונוטריונים, רח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, תל אביב 6423806, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 




