רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ט בסיוון התשע"ה

7059
עמוד

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת
לחוק שירות המדינה (מינויים) 6456 .......................................
מינוי וחידוש מינוי של מנהלי לשכת הוצאה לפועל 6456 ....
מינוי יושב ראש ועדת משמעת לפי חוק הפטנטים 6456 ..................
הודעה על סיום כהונה של חבר מועצת שמאי המקרקעין6456 ...

 16ביוני 2015
עמוד

מינוי חברים לוועדה מיוחדת לפי פקודת האריסים
(הגנה) 6457 ......................................................................................
מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק הגנת כינויי מקור
וציונים גאוגרפיים וחוק בתי דין מינהליים 6458 ..............
מינוי חברים לוועדת ערעור לפי חוק להסדר תפיסת
מקרקעים בשעת חירום 6458 .....................................................

מינוי חברי לוועדת היתרים לפי תקנות שירות הציבור
(מתנות)6456 .....................................................................................

קביעת רשימת חברים בוועדות ערר לפי תקנות מס
רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת) 6458 .

מינוי חברים לוועדת פיקוח לפי חוק התביעות של קרבנות
השואה (הסדרי הטיפול) 6457 ...................................................

מינוי חברים לבית הדין הכללי לפי פקודת הפיצויים
(הגנה) 6458 ......................................................................................

הוספת חברים לרשימת חברי ועדת משמרת לפי חוק
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 6457 ...................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 6459 .........................................

מינוי חברים לוועדת עררים לפי חוק הפיקוח על מצרכים
ושירותים ובתי דין מינהליים 6457 ..........................................

הודעה לפי חוק הצהרות מוות 6473 ...............................................
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 6474 .......................
הודעות מאת הציבור6477 ...................................................................

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק
שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה
את המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור
ולפיכך תיווסף אחרי פרט 60א ,כותרת חדשה "כללי" ,המילים
"כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על ידי
הממשלה ,כל עוד לא הועברה סמכות המינוי לאחר לפי כל
דין"  -יסומנו " "61ואחריהן יבוא:
" .62משרת מנהל ביחידות מסווגות שלגביה נקבע בהחלטת
ממשלה שנושאה יתמנה בידי הממשלה".
כ"ח באייר התשע"ג ( 8במאי )2013
(חמ -3-1173ה)2
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

מינוי מנהלת לשכת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

תוקף המינוי לשלוש שנים.
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-1498ה)5
			

הודעה על סיום כהונה של חבר מועצת
שמאי המקרקעין
לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק שמאי מקרקעין,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,אני מודיעה על סיום כהונתו
של עדי צביקל ,2כחבר מועצת שמאי המקרקעין לפי החוק ,עקב
פרישתו מהתפקיד.
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-972ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

בתוקף סמכותי לפי סעיף (4א) לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-אני ממנה את תמר שטיינר-שכורי למנהלת
לשכת ההוצאה לפועל בראשון לציון במקומה של ענת ברמי.2
המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
ברשות האכיפה והגבייה.
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-1121ה)3
1
2

מינוי חברים לוועדת היתרים
בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ב) לתקנות שירות הציבור
(מתנות) ,התש"ם ,11980-אני ממנה את הרשומים מטה לחברים
מקרב הציבור בוועדת ההיתרים שלפי התקנה האמורה:
מנחם יבלונסקי
ישראל פרץ
אנחל סרחיו דקל
איריס אמה חזן

חידוש מינוי מנהל לשכת הוצאה לפועל

אורלי גרטי סרוסי

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

תוקף המינוי כל עוד המועמד משמש בתפקידו ברשות
האכיפה והגבייה.
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-1121ה)3
1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשס"ט ,עמ' .42
י"פ התשע"ב ,עמ' .4268

מינוי יושב ראש ועדת משמעת
לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  146לחוק הפטנטים ,התשכ"ז,11967-
אני ממנה את מאיר צבי נועם ,ליושב ראש ועדת המשמעת
שלפי החוק האמור.

דורון לוי
אברהם דואני.
תוקף המינויים לשלוש שנים.
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-1131ה)1

1

1
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איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התש"ם ,עמ'  ;1646התשס"ב ,עמ' .848

מינוי חברים לוועדת פיקוח
לפי חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדרי הטיפול),
התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק התביעות של קרבנות
שואה (הסדרי הטיפול) ,התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,אני
ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדת הפיקוח לפי הסעיף
האמור:
1

ס"ח התשכ"ז ,עמ' .148

ס"ח התשס"א ,עמ' .436
י"פ התש"ע ,עמ'  ;3255התשע"ג ,עמ' .5860

לפי תקנות שירות הציבור (מתנות) ,התש"ם1980-

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשס"ט ,עמ' .42
י"פ התשס"ט ,עמ' .3684

בתוקף סמכותי לפי סעיף (4א) לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-אני מחדשת את מינויו של נביל קראקרה,2
למנהל לשכת ההוצאה לפועל בצפת.

איילת שקד
שרת המשפטים

ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;74התש"ך ,עמ' .34

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

ציון הדר

מרדכי ברוך אטשטיין
יוסף מרקו

יורם ניר

אלי גופ-גפן

יהונתן אסף

אילנה מיכלסון.

דוד אשר לזרוס

כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק
ישמש ועדה ,בכפוף להוראת סעיף 16א לחוק.
תוקף המינויים לשלוש שנים.
מינויים קודמים של חברי ועדה שלא הוגבלו בזמן  -בטלים.

אורי שלם
אהוד גרא.
כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק
ישמש ועדה ,בכפוף להוראות סעיף  17לחוק.

ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ )3-4445
			

תוקף המינויים לשלוש שנים.
איילת שקד
שרת המשפטים

הוספת חברים לרשימות חברי ועדת משמעת
לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב1972-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (22א) לחוק חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה ,התשל"ב( 11972-להלן  -החוק) ,אני מאשרת
את הוספתם של הרשומים מטה לרשימות חברי ועדת
המשמעת לפי החוק ,כמפורט להלן:
חוקרים פרטיים:
אייל סברו

מינויים קודמים של חברי ועדה שלא הוגבלו בזמן  -בטלים.
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-352ה)2
			

מינוי חברים לוועדה מיוחדת
לפי פקודת האריסים (הגנה)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת האריסים (הגנה)
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדה
המיוחדת שלפי הסעיף האמור ,כמפורט להלן:

1

מחוז ירושלים:

אנשים שאינם חוקרים פרטיים:

רון סמוראי

עמית חקין ג'ראדה

צחי כהן

נתן שפטלוביץ

סעיד גאליה

לבנה פינטו

מרדכי כהן

יורם קדרון

מחוז תל אביב:

יהודה עירוני
אריה פלד

לאה אסתר אפלבלט

אירית רם.

דוד הררי
גילי קרנות עזריה

תוקף המינויים לשלוש שנים.

אילן דסאו

מינויים קודמים של חברי ועדה שלא הוגבלו בזמן  -בטלים.

מחוז חיפה:

ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,1978התשל"ד,
עמ'  ,577תתוקן לפי זה.

מיכל גור
יעל בלנקה גיפס

ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-2319ה)3

אסף גסטפרוינד

איילת שקד
שרת המשפטים
1

אמיר דוד זימן
מחוז הצפון:

ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

רז פורת

מינוי חברים לוועדת עררים

נפתלי פריד

לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,1957-וחוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק הפיקוח על מצרכים
ושירותים ,התשי"ח( 11957-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את הרשומים מטה
לחברים בוועדת עררים לפי החוק ,במחוז ירושלים:
1
2

איילת שקד
שרת המשפטים

ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

נסים וונונו
בנימין כרמל
אריה להב
אורית צפורה מסר הראל.
כל הרכב של שני אנשים לפחות שמונו לפי החוק ישמש
ועדה ,בכפוף להוראות סעיף  19לפקודה.
1

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;476ס"ח התשי"ג ,עמ' .36

6457

קביעת רשימת חברים בוועדות ערר

תוקף המינויים לשלוש שנים.
מינויים קודמים של חברי ועדה שלא הוגבלו בזמן  -בטלים.
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ )3-38
			

איילת שקד
שרת המשפטים

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת),
התשכ"ה1964-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (9א) לתקנות מס רכוש וקרן
פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת) ,התשכ"ה ,11964-אני
קובעת את רשימת החברים מטה לצורך הקמת ועדות ערר לפי
התקנה האמורה:

מינוי חברים לוועדת ערר

נתן מולכו
מיכאל שמעון יצחק בן לולו

לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים ,התשכ"ה,1965-
וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

יורם אלקיס

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הגנת כינויי מקור
וציונים גאוגרפיים ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את הרשומים מטה
לחברים בוועדת הערר לפי החוק:

חיים שטרן
אלון לילי
אברהם הוכמן.

שמעון בינון

תוקף המינויים לשלוש שנים.

טליה רג'ואן

ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-49ה)1

אוריאל דרייפוס

איילת שקד
שרת המשפטים

אליהו צימלס.
כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק
ישמש ועדה ,בכפוף להוראות סעיף  30לחוק.

1

תוקף המינויים לשלוש שנים.

מינוי חברים לבית הדין הכללי

ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-973ה)2

לפי פקודת הפיצויים (הגנה)1940 ,
איילת שקד
שרת המשפטים

1
2

ק"ת התשכ"ה ,עמ' .1040

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .186
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת הפיצויים (הגנה),
( 11940להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את הרשומים מטה לחברים
בבית הדין הכללי לפי הסעיף האמור:
שי דדוש  -יושב ראש
צבי יוסף גל  -יושב ראש

מינוי חברים לוועדת ערעור

לאה אסתר אפלבלט  -יושבת ראש

לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום ,התש"י1949-

ערן פלסר  -חבר

בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק להסדר לתפיסת מקרקעים
בשעת חירום ,התש"י( 11949-להלן  -החוק) ,אני ממנה את
הרשומים מטה לחברים בוועדת ערעור לפי החוק:
שמעון חיים ז'יטניצקי

עדה פריש  -חברה
מיכאל יעקב קמפינסקי  -חבר
אורי ישראל פז  -חבר.
כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי הפקודה
ישמש ועדה ,בכפוף להוראות סעיף  10לפקודה.

צבי קדמן
עדינה קרטנשטיין פיבלביץ

תוקף המינויים לשלוש שנים.

יעקב שפריר

מינויו הקודם של צבי יוסף גל - 2בטל.

אורי ורדי.
כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק
ישמש ועדה ,בכפוף להוראות סעיף  16לחוק.
תוקף המינויים לשלוש שנים.
מינויים קודמים של חברי ועדה שלא הוגבלו בזמן  -בטלים.
ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ -3-138ה)1

ג' בסיוון התשע"ה ( 21במאי )2015
(חמ )3-1572

1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;93ע"ר  ,1608תוס'  ,1עמ' .202
י"פ התשע"ב ,עמ' .4240

איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התש"י ,עמ' .1
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ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1010077700:
שם התכנית :תוספת קומות ויח"ד לבניני מגורים
בשכ' אטור.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5050077700 :גרסת :הוראות   51תשריט  57
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
7700
ביטול
97
ביטול
50711
ביטול
מק /1077 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אל כאלה ,מרכז שכ' אטור.
קואורדינטה X: 223725
קואורדינטה Y: 632350
גושים וחלקות:
גוש ,00989 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.5 :
מטרת התכנית:
תוספת קומות ויח"ד בשכ' אטור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים  1למגורים ב'.
 .7קביעת מס' הקומות ל  1קומות.
 .0קביעת מס' יח"ד ל 50יח"ד.
.1קביעת הבינויים הבאים בשטח:
א .בנין מס'  5תוספת קומה עליונה מעל בנין קיים
בן  0קומות לשם יצירת יח"ד חדשה (סה"כ 1
יח"ד).
ב .בנין מס' 7הפיכת וחפירת שטח בקומת קרקע
לשם יצירת יח"ד חדשה(סה"כ  0יח"ד)
ג .בנין מס' 0הפיכת וחפירת שטח בקומת קרקע
לשם יצירת  7יח"ד חדשות ותוספת בנייה
בקומה א' ו קומה ב' לשם הרחבת יח"ד
קיימות(סה"כ  9יח"ד).
סה"כ יח"ד בשטח התכנית  50יח"ד.
 .1קביעת היקף שטחי הבניה ל  .5797.17מ"ר מהם
 5101.90מ"ר שטחים עיקריים למגורים ו
019.97מ"ר שטחי שירות.
 .9קביעת הור אות בגין מבנים וגדרות להריסה.

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה.
 .9קביעת קווי בנין חדשים לתוספת בנייה.
 .8קביעת הוראות בינוי ,פיתוח.
 .50קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .55קביעת הוראות למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8505005טלפון:
 .07-9780790העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון07-9789955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1010104000:
שם התכנית :תוספת יח"ד מעל בנין קיים ,ירושלים,
שעפט ,רח משאריף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5050501108 :גרסת :הוראות   75תשריט  51
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
97
ביטול
במ /0119 /א
ביטול
מק /1077 /א
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :משאריף ,שכ' שעפט.
קואורדינטה X: 222002
קואורדינטה Y: 635239
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,00118 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.18 :
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מטרת התכנית:
הרחבת דיור ותוספת יח"ד חדשות מעל בנין קיים
בשועפט
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים  5מיוחד לאזור
מגורים ב'.
 .7קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספת  7קומות מעל הבניין
הקיים לשם תוספת  7יח''ד חדשות ,בהתאם
לנספח מס' .5
ב .קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומה א /מפלס
 ,900.18לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימת
בהן ,בהתאם לנספח בינוי.
ג .קביעת בינוי להפיכת שטח חנייה בקומת קרקע
במפלס 781.77למגורים ,והפיכת שטח המילוי
במפלס  781.97לשטח שירות בהתאם לנספח
הבינוי.
 .0הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל
5579.70מ"ר (מתוכם  997.97מ"ר שטחים
עיקריים ו 781.15מ"ר שטחי שירות).
 .1קביעת קווי בניין לבניה  ,כאמור.
 .1קביעת מס' יחידות הדיור ל  1יח"ד.
 .9קביעת מס' הקומות ל  1קומות מעל קומת קרקע.
 .7קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .8קביעת הוראות בגין גדר ,מבנה להריסה.
 .50קביעת הוראות בגין עצים להעתקה ולשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניי ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  ,8505005טלפון:
 .07-9780790העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון07-9789955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
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מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1010110470:
שם התכנית :תוספת של שתי קומות מעל בניין קיים,
סה"כ  8יח"ד בשכ' בית צפאפא..
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5050550178 :גרסת :הוראות   8תשריט  7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
97
ביטול
7057
ביטול
 /0907א
ביטול
0907
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1077 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :בית צפפה .
קואורדינטה X: 218845
קואורדינטה Y: 627676
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,00778 :מוסדר ,חלקי חלקות.07 :
מטרת התכנית:
הרחבת דיור ותוספת שתי קומות על בניין קיים ,סה"כ 9
יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים 1מיוחד למגורים ב'.
 .7קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבות.
 .0הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל 5078.0
מ"ר (מתוכם  800.10מ"ר שטחים עיקריים ושטחי
שירות 571.10מ"ר).
 .1קביעת קוי בנין חדשים.
 .1הגדלת מס' יח"ד מ 1יח"ד ל 9יח"ד.
 .9הגדלת מס' קומות מ 7קומות ל 1קומות.
 .7קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .8קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8505005טלפון:
 .07-9780790העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון07-9789955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1010108000:
שם התכנית :הרחבת בניין קיים +תוספת של שתי
קומות בשכ' בית חנינא ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5050599009 :גרסת :הוראות   50תשריט  9
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /0119 /א
ביטול
97
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1077 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :בית חנינא החדשה ,בית חנינא
קואורדינטה X: 221700
קואורדינטה Y: 638100
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,00950 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.1 :
מטרת התכנית:
הרחבת בניין קיים ,ותוספת שתי קומות על בניין קיים
לצורך הוספת שטחי מסחר ומגורים.

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 5שינוי ייעוד מאזור מסחרי מיוחד לאזור מגורים,
מסחר ,תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.
 7קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבות.
 0הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל 1919מ"ר
(מתוכם  7771מ"ר שטחים עיקריים ושטחי שירות
 7175מ"ר) בנוסף ל 90מ"ר שטחים לצרכי ציבור
בקומה שניה ו 98מ"ר שטח הקולנדה.
 1קביעת הוראות עבור שטח לצרכי ציבור בקומה
השנייה וקביעת הוראות להקמתו והעברתו לעיריית
ירושלים.
 1קביעת קוי בנין חדשים.
 9קביעת בניין בן  1קומות מעל  1קומות חניה תת
קרקעיות.
 7תוספת של  9יח"ד ,קביעת מס' יח"ד ל  50יח"ד.
 9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 8קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 50קביעת שימושים עבור משרדים בבניין.
 55קביעת הוראות בגין מבנים ,גדרות ,מדרגות להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניי ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8505005טלפון:
 .07-9780790העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון07-9789955 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1010701000:
שם התכנית :תוספת  7קומות על בניין קיים
ג'בל אל מוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5050705180 :גרסת :הוראות   9תשריט  7
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /7990א
ביטול
97
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1077 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,בשכונת ג'בל אל מוכבר
קואורדינטה X: 223269
קואורדינטה Y: 628387
גושים וחלקות:
גוש ,05708 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח ,הגדלת זכויות בנייה והרחבת בניין קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  9לאזור מגורים ב.
 .7קביעת בינוי לתוספת קומה במבנה קיים.
 .0קביעת שטחי הבנייה המרביים לסך של 5001
מ"ר ,מתוכם  5091מ"ר שטחים עיקריים ו770מ"ר
שטחי שירות.
 .1קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .1שינוי במס' יח"ד מ 0ל 8יח"ד.
 .9שינוי בקווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 .7קביעת שטחים עם זיקת הנאה לציבור והוראות
לפיתוחם.
 .9קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 .8קביעת הוראות להריסה.
 .50קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז
ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8505005טלפון:
 .07-9780790העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון07-9789955 :

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'0040:
שם התכנית :קביעת בינוי לתוספות תת קרקעיות
לשם הרחבות דיור  רח' מבוא פלי"ם   78שכ' צמרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'9011 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /5115א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :מבוא פל ים . 79
צמרת הבירה. ,חלק מבנין .101
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 00910 :חלקי חלקות.8 :
קואורדינטה X: 222850
קואורדינטה Y: 634625
מטרת התכנית:
א .קביעת בינוי לתוספת בנייה במפלס   7.90לשם
הרחבת יחידת דיור קיימת בהתאם לנספח הבינוי
ובהתאם לקיים בשטח.
ב .קביעת קוי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור.
ג .הגדלת שטחי הבניה המרביים מ  511.59מ"ר ל
 589.10מ"ר.
ד .הגדלת מספר הקומות המרביות מקומה  5ל 7
קומות (קומה תחתונה מובלעת בחלל המרתף).
ה .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בנייה
בשטח.
ו .קביעת הוראות בגין מדרגות להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/09/5888ובילקוט הפרסומים  ,1770התשנט ,עמוד
 ,0809בתאריך .77/09/5888
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8505005טלפון .07-9780790 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,07-9789955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
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ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'17040:
שם התכנית :תוספת בנייה בג'בל מוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס'57819 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /7990א
ביטול
97
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1077 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכ' ג'בל מוכבר ,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גושים בחלקיות ,05708 :לא מוסדר.
קואורדינטה X: 223400
קואורדינטה Y: 628450
מטרת התכנית:
תוספת קומות ויח"ד לבניינים קיימים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  9לאזור מגורים ב'.
 .7הרחבת בינוי ל  1מבני מגורים קיימים עד 590%
בנייה ו  1קומות בהתאם לנספח הבינוי.
 .0שימור המבנה ההיסטורי וקביעת הוראות לשימורו.
 .1הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל 0175
מ"ר שטחים מרביים  ,מתוכם  7909מ"ר שטחים
עיקריים ו  951מ"ר שטחי שירות.
 .1קביעת בינוי ל  70יח"ד בשטח התכנית.
 .9קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
 .7קביעת שטחים עם זיקת הנאה לציבור והוראות
לפיתוחם.
 .9קביעת תנאים להיתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 70/05/7051ובילקוט הפרסומים  ,9897התשעה,
עמוד  ,7978בתאריך .51/05/7051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8505005טלפון .07-9780790 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,07-9789955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'14470:
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח והקמת  7בתי מגורים
 ראס אל עמוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'51179 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /7790א
ביטול
97
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1077 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכ' ראס אל עמוד ,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,78897 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.500 :
קואורדינטה X: 222650
קואורדינטה Y: 630550
מטרת התכנית:
הריסת בנין קיים ובניית  7בתי מגורים בגובה של 1
קומות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  9מיוחד ,חצר
לשימור סלעים ומערות לשימור ,למגורים ומבנים
ומוסדות ציבור.
 .7קביעת בינוי להקמת שני מבני מגורים בני  1קומות.
 .0קביעת הוראות לקומת חניה תת קרקעית.
 .1הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי וקביעתן ל  7יח"ד.
 .1קביעת בינוי לשימוש ציבורי בקומת הקרקע של בנין ב'.
 .9שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.
 .7הגדלת שטחי הבניה לסה"כ  5871מ"ר ,מתוכם 801
מ"ר שטחים עיקריים ו  885שטחי שירות.
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .8קביעת הוראות בגין הריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/05/7051ובילקוט הפרסומים  ,9897התשעה,
עמוד  ,7900בתאריך .51/05/7051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8505005טלפון .07-9780790 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,07-9789955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
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מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'1010008871:
שם התכנית :הרחבת יחידות דיור ,רחוב מבוא
המאבק  ,8גבעה צרפתית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5050089975 :גרסת :הוראות  71
תשריט  51
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /5115א
ביטול
9777
ביטול
97
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1077 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :מבוא המאבק . 9
גושים וחלקות:
גוש ,00911 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.1 :
קואורדינטה X: 222719
קואורדינטה Y: 634561
מטרת התכנית:
הרחבת יחידות דיור ,רחוב מבוא המאבק  ,9גבעה
צרפתית
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים  1מיוחד למגורים א'
קביעת בינוי עבור הרחבת יחידות דיור קיימות
קביעת שטח בנייה בהיקף של  908.51מ"ר מהם 909
מ"ר שטחים עיקריים ו  00.51מ"ר שטחי שירות.
שינוי קו בניין וקביעת קוי בניין חדשים.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
קביעת הוראות בגין זיקת הנאה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 00/00/7051ובילקוט הפרסומים  ,9779התשעד ,עמוד
 ,1979בתאריך .05/01/7051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8505005טלפון .07-9780790 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,07-9789955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
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מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'1010110741:
שם התכנית :בנין מגורים בשכונת א טור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5050551715 :גרסת :הוראות  55
תשריט  50
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
0091
ביטול
97
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1077 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אל סהל .
מזרחית שכ' אטור ,רח' אל סהל.
גושים וחלקות:
גוש ,00981 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.5 :
קואורדינטה X: 224059
קואורדינטה Y: 632295
מטרת התכנית:
הקמת בנין חדש למגורים בשכ' אטור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד שטח ממגורים  1מיוחד למגורים מבנים
ומוסדות ציבור.
 .7קביעת בינוי להקמת בנין חדש למגורים בן  1קומות
(קומת קרקע לשימוש ציבורי חלקית) מעל קומת
חניה תת קרקעית.
 .0הגדלת מס' הקומות המרביים ל  1קומות מעל קומת
חניה תת קרקעית.
 .1הגדלת שטחי הבניה המרביים ל 7057מ"ר מתוכם
 5709.1מ"ר שטחים עיקריים למגורים ו 571מ"ר
שטחים עיקריים לשימוש ציבורי ו991.1מ"ר שטחי
שירות.
 .1הגדלת מס' יח"ד מ  1ל  55יח"ד.
 .9קביעת קווי בנין חדשים לבניה המוצעת.
 .7קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר.
 .9קביעת הוראות בגין גדר להריסה.
 .8קביעת הוראות למימוש התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 57/08/7051ובילקוט הפרסומים  ,9909התשעד ,עמוד
 ,9717בתאריך .51/07/7051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8505005טלפון .07-9780790 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

טלפון ,07-9789955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :בית שמש
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
בש /800 /י
שם התכנית :רח' נחל שמשון  תוספת זכויות
למגורים בית שמש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :בש /909 /י
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
בש /909 /ז
ביטול
מי /במ909 /
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בית שמש רחוב :נהר הירדן . 81 ,87
יישוב :בית שמש רחוב :נחל שמשון . ,5,0,1,7,8,55
שכונת רמת בית שמש א' ,
שטח פינתי בין רח' נחל שמשון לרח' נהר הירדן.
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,01798 :מוסדר ,חלקות במלואן.55 :
קואורדינטה X: 200125
קואורדינטה Y: 624630
מטרת התכנית:
הרחבת קוטג'ים קיימים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע ממגורים ג' (ישן ) למגורים א' לפי
מבא"ת.
ב .קביעת הבינויים הבאים בשטח :
 .5קביעת בינוי להרחבת קוטג'ים קיימים.
ג .קביעת שטחי הבניה העיקריים ל  7110מ"ר (בהם
 7011מ"ר עיקרי ו 89מ"ר לשטחי שירות).
ד .קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה.
ה .קביעת הוראות להריסת מבנים וחלקי מבנים.
ו .קביעת גובה מרבי למבנים.
ז .קביעת הוראות בינוי.
ח .קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 51/09/7051ובילקוט הפרסומים  ,9907התשעד ,עמוד
 ,9780בתאריך .51/07/7051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8505005טלפון .07-9780790 :וכן במשרדי :ועדה

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

מקומית לתכנון ולבניה בית שמש ,נחל שורק  50בית
שמש  88500טלפון ,07-8800779 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
1010071118
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה בבניין מגורים,
בית חנינא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5050075559 :גרסת :הוראות   79תשריט  70
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
97
ביטול
במ /0119 /א
ביטול
מק /1077 /א
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :דרך רמאללה ,בית חנינא החדשה
קואורדינטה X: 221908
קואורדינטה Y: 638580
גושים וחלקות:
גוש ,00901 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.770 :
מטרת התכנית:
קבועת בינוי לתוספת שתי קומות מעל הבניין הקיים
לשם תוספת  1יח''ד חדשות לבניין מגורים קיים
בשכונת בית חנינה ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 5שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים  1מיוחד למגורים ב.
 7קביעת ביני להרחבת קומת חנייה קיימת והכשרה
מחסנים קיימים בקומת המרתף מפלס .19.7
 0קביעת ביני לתוספת שתי קומות מעל הבניין הקיים
לשם תוספת  1יחודות דיור חדשות .
 1הגדלת מס' הקומות מ 7קומות ל 1קומת מעל
קומת חניה ומחסנים תתקרקעית.
 1הגדלת מס' יח''ד מ1ל 9יח''ד.
 9שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.
 7קביעת שטחי הבנייה ל 5175מ"ר מתוכם  800מ''ר
שטחים עיקריים ו109.00מ''ר שטחי שירות.
 9קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנייה כאמור.
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 8קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה.
 50קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8505005טלפון:
 .07-9780790העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון07-9789955 :
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
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
1010087000
שם התכנית :תוספת יחידות דיור ברח' עבודת
ישראל  ,00בית ישראל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5050097088 :גרסת :הוראות   70תשריט  50
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
1079
ביטול
97
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1077 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :עבודת ישראל . 00
בית מגורים ברח' עבודת ישראל שכונת בית ישראל
קואורדינטה X: 221000
קואורדינטה Y: 632750
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,00091 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.57 :
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מטרת התכנית:
א .תוספת מס' יח"ד מ 7יח"ד ל  1יח"ד ברח' עבודת
ישראל  00ירושלים
ב .תוספת מס' הקומות מ 7קומות מעל קומת מחסנים
ל 1קומות וגג רעפים בחזית צפונית רח' עבודת
ישראל ובחזית דרומית רח' אבן יהושוע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעודי הקרקע כמפורט להלן:
מאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים ד.
 .7קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספת יחידות דיור :יח"ד בקומה
ב' מפלס  +9.10ותוספת יח"ד שניה בקומה ג'
מפלס  , 8.10בהתאם לנספח הבינוי.
ב .קביעת בינוי ושינוי בשימושים בקומת המרתף
משטח שרות  מחסנים לשטח עיקרי תוספת
שטח לקומה מעל כהרחבת דיור מפלס , 7.90
בהתאם לנספח הבינוי.
ג .קביעת בינוי לתוספת קומה וגג רעפים חזית
צפונית רח' עבודת ישראל ותוספת  7קומות וגג
רעפים טכני חזית דרומית רח' אבן יהושוע לשם
תוספת יחידות דיור ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .0קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 .1הגדלת הבנייה בשטח וקביעתם ל 100מ"ר( .מתוכם
 090מ"ר שטחים עיקריים ו  07מ"ר שטחי שרות).
 .1קביעת השימושים בשטח למגורים.
 .9קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת הבנייה ,כאמור.
 .7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בנושא בניין לשימור
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8505005טלפון:
 .07-9780790העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון07-9789955 :
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
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
1010107007
שם התכנית :הרחבת יח"ד ברח' איתן לבני פסגת זאב,
ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5050507887 :גרסת :הוראות   51תשריט  7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /0907 /ב
שינוי
97
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1077 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :ליבני איתן .
יישוב :ירושלים רחוב :הרב קהן חיים .
מתחם הרחובות איתן ליבני וחיים קהן בשכונת פסגת זאב.
קואורדינטה X: 224025
קואורדינטה Y: 636200
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,00188 :מוסדר ,חלקות במלואן.91 :
מטרת התכנית:
הוספת שטחי בנייה בקומת מרתף ל  57קוטג'ים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד משטח מגורים  1מיוחד לאזור מגורים א'.
 .7קביעת בינוי לתוספת בקומת מרתף.
 .0קביעת שטחי בנייה לסך 7107 :מתוכם 5879 :שטח
עיקרי ו  119שטחי שרות.
 .1קביעת מס' הקומות שתי קומות מעל מפלס 0.00
וקומה אחת מתחת למפלס .0.00
 .1קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .7קביעת הוראות בגין הריסה.
 .9קביעת סך של  57יח"ד בכל שטח התוכנית
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8505005טלפון:

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

 .07-9780790העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון07-9789955 :
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
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
1010104008
שם התכנית :תוספת יח"ד והרחבות יח"ד ברח'
החידא  17בית וגן ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5050511919 :גרסת :הוראות   51תשריט  57
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
5970
ביטול
97
ביטול
5017
ביטול
5511
ביטול
 /1599ב
כפיפות
1077
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :החיד"א  ,57שכונת בית וגן
קואורדינטה X: 217452
קואורדינטה Y: 63066
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,00599 :מוסדר ,חלקות במלואן.575 :
מטרת התכנית:
תוספת  7קומות ,תוספת יח"ד והרחבות בבנין ברח'
החיד"א  57בית וגן.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד
מאזור מגורים  5מיוחד למגורים ג.
 .7קביעת בינוי לתוספת  7קומות מעל  1קומות קיימות,
סה"כ  9קומות.
 .0תוספת  1יח"ד ,סה"כ  51יח"ד.
 .1קביעת שטחי בנייה בהיקף של  7175.79מ"ר
(מתוכם  5598.19מ"ר שטחים עיקריים000.81 ,

6467

מ"ר שטחי שירות על קרקעי ו 5097.70שטחי
שרות לחניה תת קרקעית).
 .1שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.
 .9קביעת מס' יח"ד בשטח התכנית ל .51
 .7הגדלת מס' הקומות מ  1המאושרות ל 9קומות.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .50קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים.
 .55קביעת הוראות בגין מבנה מרפסות להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8505005טלפון:
 .07-9780790העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון07-9789955 :
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
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
1010104007
שם התכנית :בניין מגורים חדש ,בית חנינה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 5050591087 :גרסת :הוראות   50תשריט  8
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
97
ביטול
7198
ביטול
מק51079 /
ביטול
מק /1077 /א
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :דרך ביר נבאלה .
דרך ביר נבאללה ,ממערב לדרך רמאללה.

6 468

קואורדינטה X: 221409
קואורדינטה Y: 637844
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,00955 :מוסדר ,חלקי חלקות.11 :
מגרשים:
 7בהתאם לתכנית מק51079 /
 70בהתאם לתכנית 7198
מטרת התכנית:
הקמת בניין מגורים בן  9קומות ו 59יח"ד והקצאת
שטח ציבורי למבני ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 . 5שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ד' ולשטח
למבנים ומוסדות ציבור.
 .7קביעת בינוי עבור מבנה מגורים חדש.
 .0קביעת מס' הקומות ל 9קומות מעל הקרקע ול0
קומות חניה תת קרקעיות.
 .1קביעת מס' יח"ד ל.59
 .1קביעת שטחי הבנייה בתא שטח  5בהיקף של 1077
מ"ר מתוכם  5779מ"ר שטחים עיקריים 107 ,מ"ר
שטחי שירות מעל הקרקע ו 7551מ"ר שטחי
שירות תת קרקעיים.
 .9קביעת בינוי עבור מבנים ומוסדות ציבור בתא שטח
 ,7וקביעת שטחי הבנייה ל  901מ"ר מתוכם 011
מ"ר שטחים עיקריים 579 ,מ"ר שטחי שירות מעל
הקרקע ו 595מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים.
 .7קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .8קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבני ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים  8505005טלפון:
 .07-9780790העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון07-9789955 :
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
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
1010007000
שם התכנית :מבני מסחר ומגורים ותוספת קומת
מגורים על מבנה קיים בשועפאט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5050017908 :גרסת :הוראות  07
תשריט  79
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
0871
שינוי
97
ביטול
מק /1077 /א
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :חאפז איבראהים .
על דרך שועפט בין רחובות חפז איברהים ואלאצמעי.
גושים וחלקות:
גוש ,00115 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.91 ,19 ,11 ,1 ,0 :
קואורדינטה X: 222027
קואורדינטה Y: 635617
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
מטרת התכנית:
תא שטח מס'   5הקמת מבנה למגורים ומסחר  57
קומות למגורים מעל קומה מסחרית ומעל קומות תת
קרקעיות לחניה ומחסנים.
תא שטח מס'   7תוספת המשלימה קומת מגורים מעל
בניין מגורים ומסחר קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 . 5שינוי ייעוד מאזור מסחרי מיוחד לאזור מגורים
ומסחר ,זיקת הנאה למעבר רגלי ,זיקת הנאה,
חניה ושצ"פ.
 . 7קביעת בינוי עבור תוספת קומה על בניין קיים בתא
שטח  07וכן עבור הקמת בניין מגורים ומסחר בתא
שטח  05בן  57קומות מעל  0קומות חניה תת
קרקעיות.
 .0קביעת שטחי בנייה מרביים בתחום התוכנית ל
 08150.1מ"ר מתוכם  58917.0מ"ר שטחים
עיקריים ו  0717.5מ"ר שטחי שירות ו 59971.5
מ"ר שטחי שירות מתחת לקרקע כמפורט להלן:
לתא שטח  :05שטחי בנייה מרביים למגורים
ומסחר ל  57905מ"ר  מתוכם  1790מ"ר שטח
עיקרי מעל הקרקע ו 7079מ"ר לשירות מעל
הקרקע ,ובנוסף  1180מ"ר לשירות תת"ק עבור
חניה ומחסנים.

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

לתא שטח  : 07שטחי בנייה מרביים למגורים
ומסחר  79757.1מ"ר  מתוכם  50171.7מ"ר
שטח עיקרי קיים מעל הקרקע  5095.9מ"ר שטחי
שרות קיימים מעל הקרקע ,ו  987מ"ר שטח עיקרי
מוצע מעל הקרקע ,ו  517מ"ר שטח שירות מוצע
מעל הקרקע ובנוסף  55505מ"ר קיימים לשירות
עבור חניה ומחסנית תת קרקעיים.
 .1שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 .1קביעת השימושים בשטח למסחר ומגורים.
 .9קביעת מספר יחידות הדיור ל 97בתא שטח  05ו
 99בתא שטח .07
 .7קביעת מס' קומות מרבי ל 57קומות מעל ל 0
קומות תת"ק בתא שטח  05ו  1קומות מעל 7
קומות חניה קיימות בתא שטח .07
 . 9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לעקירה  /העתקה  /שימור
\ נטיעה.
 .50קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .55קביעת הוראות בגין פיתוח שטח ציבורי פתוח.
 .57קביעת הוראות בגין שטח זיקת הנאה.
 .50קביעת הוראות בגין ארקדה.
 .51קביעת הוראות בגין חניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 00/05/7051ובילקוט הפרסומים  ,9870התשעה,
עמוד  ,0077בתאריך .71/05/7051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8505005טלפון .07-9780790 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,07-9789955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
1010007407
שם התכנית :תוספת  4יח"ד חדשות לבניין מגורים
קיים בשכ' שעפט ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5050097187 :גרסת :הוראות  59
תשריט  55
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
97
ביטול
במ /0119 /א
ביטול

6469

מספר התכנית
סוג היחס
תמא51 /
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
1077
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :שועפאט .
ירושליםשכ' שעפט
גושים וחלקות:
גוש ,00118 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.77 :
קואורדינטה X: 221925
קואורדינטה Y: 635150
מטרת התכנית:
תוספת  1יח"ד  ,שתי קומות חדשות לבנין מגורים קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאיזור מגורים  1מיוחד לאיזור מגורים ב'.
 .7קביעת שטחי בנייה מרבים בהינף של  5579מ"ר,
מתוכם  5019מ"ר שטחים עיקרים ו 79מ"ר שטחי
שרות.
 .0שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.
 .1קביעת תוספת של  1יח"ד לסה"כ  9יח"ד.
 .1הגדלת מס' הקומות מ 7קומות ל 1קומות.
.9קביעת שלב ביצוע למימוש התכנית.
 .7קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .9קביעת הוראות בגין מבנה ומדרגות להריסה.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לנטיעה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 57/57/7051ובילקוט הפרסומים  ,9815התשעה,
עמוד  ,5781בתאריך .51/57/7051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8505005טלפון .07-9780790 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,07-9789955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /0000ב
ביטול
במ /0119 /א
ביטול
97
ביטול
 /1599ב
כפיפות
מק /1077 /א
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :בית חנינא החדשה .
צפון מזרח שכונת בית חנינה ,אזור בטן אל הווא.
גושים וחלקות:
גוש ,00901 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.771 :
קואורדינטה X: 222164
קואורדינטה Y: 638571
מטרת התכנית:
הקמת בנין חדש למגורים בן  1קומות מעל  7קומות
חניה ומחסנים תת קרקעית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים עד  7קומות למגורים ל
מגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
 .7קביעת בינוי להקמת בנין חדש למגורים בן  1קומות
מעל  7קומות חניה ומחסנים תת קרקעית.
.0קביעת שטחי הבנייה המרביים ל  5798.0מ"ר
מתוכם  817מ"ר שטחים עיקריים למגורים ו 571
מ"ר מיועד לשטח ציבורי עבור גן ילדים ו 707מ"ר
שטחי שירות.
 .1הגדלת מס' הקומות ל 1קומות מעל  7קומות חניה
ומחסנים תת קרקעית.
 .1קביעת מס' יח"ד ל  7יח"ד.
.9קביעת קווי בנין חדשים לבנייה כאמור.
 .7קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
.8קביעת הוראות עבור שטח ציבורי.

מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
1010000004
שם התכנית :הקמת בנין מגורים חדש בשכונת בית
חנינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5050080011 :גרסת :הוראות  70
תשריט  8

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 70/05/7051ובילקוט הפרסומים  ,9870התשעה,
עמוד  ,0077בתאריך .71/05/7051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8505005טלפון .07-9780790 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,07-9789955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
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מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
1010000110
שם התכנית :תוספת זכויות בנייה למגרש מגורים
בבית חנינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5050089551 :גרסת :הוראות  71
תשריט  50
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /7198א
שינוי
97
ביטול
מק /1077 /א
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :בית חנינא החדשה .
מגרש ועליו בנין מגורים.
גושים וחלקות:
גוש ,00955 :מוסדר ,חלקי חלקות.551 ,550 :
קואורדינטה X: 220995
קואורדינטה Y: 637672
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מגרשים:
 17בהתאם לתכנית  /7198א
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה למגרש מגורים בבית חנינה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ב'.
 .7קביעת בינוי עבור תוספת קומות.
.0קביעת סך שטחים בתוכנית ל  1,079.0מ"ר ,מתוכם
 7,907.0מ"ר לשטח עיקרי ו 5,098.0מ"ר שטחים
שירות.
 .1שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 .1קביעת מס' יח"ד ל .70
 .9הגדלת מס' הקומות מ  1ל  9קומות בבניין .5
 .7הגדלת מס' הקומות מ  1ל  9קומות בבניין .7
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/05/7051ובילקוט הפרסומים  ,9818התשעה,
עמוד  ,7189בתאריך .01/05/7051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8505005טלפון .07-9780790 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
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טלפון ,07-9789955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז  :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי  :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
1010110000
שם התכנית :תוספת שתי קומות לשם תוספת 7
יח"ד לבנין מגורים בשכונת בית חנינא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 5050550901 :גרסת :הוראות  58
תשריט  51
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
97
ביטול
במ /0117 /א
ביטול
תמא51 /
כפיפות
 /1599ב
כפיפות
1077
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים .
ירושלים ,שכ' בית חנינא ,רח' חלת משעל מזרח מדרך
ראמללה בשכונת בית חנינא
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,00951 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.501 :
קואורדינטה X: 221425
קואורדינטה Y: 636990
מטרת התכנית:
תוספת שתי קומות מעל בניין קיים לשם תוספת  7יח"ד
חדשות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים  5מיוחד לאזור
מגורים ב' .
 .7הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל  5000מ"ר
(מתוכם  995מ"ר שטחים עיקריים ו 517מ"ר
שטחי שירות).
 .0קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .1קביעת קוי בנין חדשים.
 .1קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבנייה.
 .9הגדלת מס' הקומות ל  1קומות מעל קומת מרתף
חלקית.
 .7קביעת הוראות בגין גדרות/מבנה להריסה.
 .9קביעת הוראות בגין עצים לשימור/להעתקה.

6471

 .8קביעת בינוי עבור תוספת  7יח"ד חדשות לבניין קיים
סה"כ  1יח"ד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 71/08/7051ובילקוט הפרסומים  ,9997התשעה,
עמוד  ,50בתאריך .79/08/7051
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  5ירושלים
 8505005טלפון .07-9780790 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  5ירושלים
טלפון ,07-9789955 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
דלית זילבר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז ירושלים
מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
חפ /7180 /א
שם התכנית :חלוקה חדשה בגושים ,10084 ,10080
 10700 ,10700 ,10707מדרום מערב לדרך פרויד.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :חפ /7591 /א
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חפ /5100 /תט
שינוי
חפ /מק /5100 /גב
שינוי
חפ /759 /א
שינוי
חפ5997 /
שינוי
חפ /5007 /ג
שינוי
חפ /מק /5100 /יב5 /
שינוי
חפ778 /
שינוי
חפ /מק /5100 /יב1 /
שינוי
חפ /מק /5100 /פמ
שינוי
חפ7000 /
שינוי
חפ /778 /י1 /
שינוי
חפ /5100 /יב
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה.
חטיבת קרקע התחומה בין דרך פרויד וכביש 55
(מתחת לדרך פרויד) ומעל המבואות הדרומיים.
גושים וחלקות:
גוש 50990 :חלקות במלואן.77  0 :
גוש 50990 :חלקי חלקות.7  5 :
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גוש 50991 :חלקות במלואן.77 ,75 ,58  59 :
גוש 50991 :חלקי חלקות.70 ,57  50 :
גוש 50707 :חלקות במלואן.70  99 ,91  5 :
גוש 50707 :חלקי חלקות.71 ,91 :
גוש 50700 :חלקי חלקות.17 ,00  77 ,71 :
גוש 50701 :חלקי חלקות.10 ,71 :
מטרת התכנית:
 הקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת  770יח"ד כולל
מרכז מלונאי בשטח של כ  59דונם.
 איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים ע"פ פרק ג' סימן
ז' לחוק התכנון והבנייה.
 הקצאת שטחים ציבוריים בהתאם לצרכי השכונה.
 מתן הוראות בנייה ליעודי הקרקע.
 הסדרת מערכות דרכים המשרתות את השכונה
ומקשרות אותה למערך הדרכים העירוני.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/05/7050ובילקוט הפרסומים  ,9199התשעג ,עמוד
 ,0997בתאריך .70/00/7050
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,00081טלפון .01-9900111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה חיפה ,ביאליק  0חיפה טלפון:
 ,01-9019907וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :קרית אתא
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :כ /401 /ב
שם התכנית :מרכז שליטה ובקרה  קו מוצרי דלק בע"מ,
קרית אתא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :כ /195 /ב
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג /ד /885 /ד
כפיפות
כ510 /
כפיפות
תמא /07 /ב
כפיפות
תמא5 /07 /
כפיפות
תמא /07 /ב5 /
כפיפות
תמא /07 /ב0 /
כפיפות
תמא /07 /ג
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית אתא רחוב :הירדן.
בחלק הדרום מערבי של אזור התעשייה ,ממזרח לצומת
הל"ט בשד' ההסתדרות ובכניסה ל"כביש המפעלים"
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המוביל למפעלים :גדות ,חיפה כימיקלים ,ועוד וגובל
בבתי הזיקוק ,ומדרום לרחוב הירדן.
גושים וחלקות:
גוש 55909 :חלקי חלקות.50 :
מטרת התכנית:
תכנון מפורט של השטח למטרת הקמה ורישוי של
מתקנים ומבנים לפיקוד ,שליטה ובקרה על מערכת
הזרמת דלק מבתי הזיקוק אל צינורות ההולכה.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת השימושים המותרים לצורכי שליטה ובקרה.
 קביעת זכויות ומגבלות הבניה בשטח התכנית.
 קביעת הוראות בטיחות בהתאם לסקר הסיכונים
המצורף.
 מתן הנחיות לנושא תנועה ,נוף ועיצוב המבנים
בהתאם לנספחים המצורפים.
 קביעת גודל מגרש מינימאלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 50/08/7050ובילקוט הפרסומים  ,9900התשעג ,עמוד
 ,9880בתאריך .71/07/7050
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,00081טלפון .01-9900111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה קרית אתא ,קרית אתא 79500
טלפון ,01-9179170 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :מורדות הכרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'0000100780:
שם התכנית :ייעוד שטח לבית מדרש ברכסים
(מכ)708/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדת תכנית מפורטת
מס'0110500790 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מכ5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רכסים רחוב :הרקפות . 51
בין רחובות הרקפות והכלניות
גושים וחלקות:
גוש ,55511 :מוסדר ,חלקות במלואן.79 :
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מטרת התכנית:
לגליזציה למבני
באמצעות שבילים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת זכויות בנייה למבנים ומוסדות ציבור.
ב .שינוי ייעוד ממגורים לשביל גישה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  500לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  00081טלפון:
 .01-9900111העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל ,כורי  7חיפה
 00080טלפון01-9979789 :
ציבור

קיימים

והסדרת

נגישות

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
יוסף משלב
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
ת"ע 16703-05-15
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח ,1978-לפי תקנה 15א
לתקנות הירושה,
ובעניין :הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,
והמבקש :יצחק שטיבל ,מרח' לוינסקי  ,94תל אביב ,ע"י
עו"ד צבי א' שמיר ו/או ש' שמיר ,ממעבר מזיא  ,3ירושלים
 ,94562טל'  ,02-6253243פקס' .02-6244591
הודעה
להווי ידוע כי המבקש הנ"ל פנה אל בית המשפט לענייני
משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים הנ"ל,
שנעלמו ומשערים שמתו.
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:
( )1רחל לאה לנדאו
התעסקותה :תופרת.
( )2הינדה אסתר
( )3צבי אריה דוד
( )4נונברג בלימה:
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התעסקותה :תופרת.
מקום הלידה ומקום מגוריהם האחרון :רדומסק ,פולין.
אזרחותם :פולנית.
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראו עדיין בחיים :כולם נספו
במלחמה.
השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר :יצחק
שטיבל ,מרח' הרב עוזיאל  ,97ירושלים.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
שרון יעקובוב ,מזכירת בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 1621-04-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סמייל מי בע"מ ,ח"פ ,51-49277-9
והמבקש :אלנתן ארקדי ,ע"י ב"כ עו"ד ניסן זכריה ,מרח'
ההסתדרות  ,54ת"ד  ,22חולון .58100
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.6.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,12.00ביום
.21.6.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ניסן זכריה ,עו"ד
בא כוח המבקש

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.7.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,17.00
ביום .5.7.2015
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .28.6.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רון י' פינצי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 6692-05-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג'וזף מסעדות בע"מ,
והמבקש :עומר דקל ,ע"י ב"כ עו"ד הגר גנין ,מרח' יצחק
קצנלסון  ,13תל אביב .6434421
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.7.015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,17.00ביום
.5.7.2015
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .28.6.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
הגר גנין ,עו"ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 6636-05-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת איצקוביץ את וקסברגר בע"מ,
והמבקשת :נורית יוספי ,ע"י ב"כ עו"ד רון י' פינצי ,מרח'
יהודה ונוח מוזס  ,13תל אביב .67442
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 25127-05-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מועדון הספורט רמת השרון בע"מ,
ח"פ ,51-067419-5

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

והמבקשת :חברת פרח בר ניהול פרויקטים בע"מ ,ח"פ 51-
 ,467035-5ע"י ב"כ עו"ד יהונתן כרמון ואח' ,מרח' כנרת  ,5ב.ס.ר
 ,3קומה  ,30בני ברק ,טל'  ,03-5664155פקס' .03-5664132

והמבקש :יגאל וזאנה ,ע"י ב"כ עו"ד ניר הורוביץ' ושות',
מרח' השלושים ושלושה  ,17רמת גן  ,52224טל' ,03-7393913
פקס' .03-6319145

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.7.015בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.7.015בשעה .9.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,12.00
ביום .12.7.2015

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,12.00ביום
.20.6.2015

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ניר הורוביץ ,עו"ד
בא כוח המבקש

יהונתן כרמון ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 11462-04-15

פר"ק 1374-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ח .יהלום בע"מ,
והמבקש :מקסים דרעי ,ע"י ב"כ אברהם ביטון ,מרח' הקבלן
 ,5ירושלים .9387405
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.7.015בשעה .12.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,16.00ביום
.15.7.2015
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .6.7.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברהם ביטון ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 63076-03-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דורי מעיין גנים סחר והשקעות בע"מ,
ח"פ ,51-388287-8

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אבו אל חאג הובלות ומסחר בע"מ,
ח"פ  ,51-375190-9קלנסוה ,406400
והמבקשים .1 :ברהם אחמד אדריס .2 .אמאל מסארוה.
 .3מוחמד גמל ,ע"י ב"כ עו"ד ותד ראאד ו/או עו"ד ותד מוחמד
ו/או עו"ד מנאר מוואסי ו/או עו"ד ראאד אבומוך ו/או עו"ד מראם
עומר ו/או עו"ד וסים גרה ו/או עו"ד מג'ד קעוש ,ת"ד  ,362באקה
אלגרבייה  ,30100טל'  ,04-6281295/6פקס' .04-6281297
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.7.015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,12.00
ביום .25.6.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ראאד אבומוך ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 11498-04-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.ע מפעל גריסה ומחזור קלנסוה
בע"מ ,ח"פ  ,51-459301-1קלנסוה ,406400

6475

והמבקש :חוסאם סאמי תאיה ,ע"י ב"כ עו"ד ותד ראאד ו/
או עו"ד ותד מוחמד ו/או עו"ד מנאר מוואסי ו/או עו"ד ראאד
אבומוך ו/או עו"ד מראם עומר ו/או עו"ד וסים גרה ו/או עו"ד
מג'ד קעוש ,ת"ד  ,362באקה אלגרבייה  ,30100טל' ,04-6281295/6
פקס' .04-6281297
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.7.015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,12.00ביום
.25.6.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ראאד אבומוך ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 29117-04-15

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 15465-05-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חרך משה ורבקה  -גידול שיווק
תוצרת חקלאית ,ח"פ  ,51-238998-2מרח' הזית  ,35כפר מל"ל
,4592000
והמבקשים :עובדי החברה  .1נעים מסארוה ,מטירה .44915
 ,THIPSAENG CHUMPORN .2נושא דרכון תאילנדי מס'
 ,KOOJINDA EKALAK .3 .U959519נושא דרכון תאילנדי מס'
 ,U959890ע"י ב"כ עו"ד א' קריספין ו/או ר' קריספין-גונן ו/או ג'
קריספין ,מרח' אלנבי  ,14תל אביב  ,63301טל'  ,03-5167744פקס'
.03-5167081
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.9.015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .23.8.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיל קריספין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פרומוט מתקני חניה בע"מ,
והמבקשת ,Otto Wohr GmbH :ע"י ב"כ עו"ד ניר אורן,
ממשרד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' ,רח' אבא הלל ,14
רמת גן  ,5250607טל'  ,03-9019601פקס' .03-6019602
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.4.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.7.015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,8.30
ביום .12.7.2015
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.7.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ניר אורן ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 52843-04-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אם.אס.אי סוכנות לביטוח ()2010
בע"מ ,ח"פ ,51-453385-0
והמבקשות .1 :אתי נפטון .2 .נעמית סבג .3 .לאה שוורץ .4 .ריקי
חייט ,ע"י ב"כ עו"ד אבי נפטון ו/או ננה נפטון ,מרח' הקליטה ,3
חנות מס'  ,3אשדוד ,טל'  ,08-8555011פקס' .08-8552123
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.2.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.9.015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפי תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבי נפטון ,עו"ד
בא כוח המבקשות

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 4398-06-15

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן גפני ,עו"ד ,מפרק

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.א .חי יזמות ואחזקות בע"מ ,ח"פ
,51-403835-5
והמבקשים :אורנית אגם ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד חיות גרינברג,
מרח' יגאל אלון  ,98מגדל אלקטרה ,תל אביב  ,6789141טל'
 ,03-6090976פקס' .03-6960486
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.9.015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפי תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיות גרינברג ,עו"ד
באת כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אינולאפ סורג'יקל בע"מ
(ח"פ )51-480496-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.7.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,במשרד
שבלת ושות' ,עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב
 ,6423806לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר איליאסקו ,עו"ד ,מפרק

עמאי טארגט השקעות בע"מ
(ח"פ )51-401571-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.7.2015בשעה  ,11.00במשרדי המפרק,
רח' הנמל  ,33חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

לוראן  -בלאן בע"מ
(ח"פ )51-365406-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.7.2015בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,רח' בן
גוריון  ,1בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית גרוס ,עו"ד ,מפרק

ח.ח .פח וצבע בע"מ
(ח"פ )51-461558-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.7.2015בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' דרך בן
צבי  ,45תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון מרום ,עו"ד ,מפרק

א.ד.ש אורי יזמות בע"מ
(ח"פ )51-457810-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.7.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
בית הפועלים  ,6רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאת ימין יהושע ,עו"ד ,מפרקת

מ.א.ל.י פלסטיק בע"מ
(ח"פ )51-255109-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.7.2015בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,רח'

6477

ויצמן  ,130כפר סבא  ,44203טל'  ,09-7673888פקס' ,09-7678028
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מתן יודפת ,עו"ד ,מפרק

תתכנס ביום  ,2.8.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' הגליל
 ,2כרמיאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו אור ,עו"ד ,מפרק

יהודה יחיה ניהול ויעוץ בע"מ

חביב השקעות בע"מ

(ח"פ )51-457197-5

(ח"פ )51-471598-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.7.2015בשעה  ,11.00במשרדי המפרק,
שד' פלי"ם  ,7חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.8.2015בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,דרך מנחם
בגין  ,23קומה  ,18תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
כוכבה חביב ,מפרקת

רוית מוסיקה בע"מ

ניראוד (אינטרנט) בע"מ

(ח"פ )51-160977-8

(ח"פ )51-299831-1

דניאל ריכטמן ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.7.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' רוטשילד
 ,78ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב אברהמוב ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.8.2015בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח' ביאליק
 ,96/2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמיר פלג ,עו"ד ,מפרק

י.פ פרידמן בע"מ

א.ח דמרי  -ניהול ואחזקה ( )1996בע"מ

(ח"פ )51-312822-3

(ח"פ )51-401763-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.7.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' רוטשילד
 ,78ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב אברהמוב ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.8.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' הפלמ"ח
 ,71באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פנחס דלויה ,עו"ד ,מפרק

ה.א.ל מחשבים בע"מ

הרצל ברוק בע"מ

(ח"פ )51-117165-4

(ח"פ )51-009612-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

תתכנס ביום  ,9.8.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' הנצח
 ,23רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,12.8.2015בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' שנקר
 ,16הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחמה ברוק ,מפרקת

אלכסנדר קורז' ,מפרק

טלפרם בע"מ

ג.א.ש אלון יבוא ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-373386-5

(ח"פ )51-480306-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.8.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' נח מוזס
 ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי קידר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.8.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,דרך הים ,1
בוסתן הגליל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא חדד ,מפרק

סייפיק בע"מ

אפ טו יו תוכנה בע"מ

(ח"פ )51-263994-9

(ח"פ )51-430266-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.8.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' נח מוזס
 ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי אורנשטיין ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.8.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' אהרון
בקר  ,3תל–אביב-יפו  ,6964305לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר מורגנשטרן ,מפרק

טקלייט בע"מ

או.וואי .כבלים וסחר כללי בע"מ

(ח"פ )51-409753-4

(ח"פ )51-339888-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.8.2015בשעה  ,20.00במשרדי המפרק ,רח'
לוטוס  ,11נס ציונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.8.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הבנקים  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליאן קופרשטיין ,מפרק

גדעון ברקסמאיר ,עו"ד ,מפרק

אלכסנדר קורז' בע"מ

עשרה דונם חלקה  1בגוש  3946בע"מ

(ח"פ )51-390218-9

(ח"פ )51-037939-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

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

ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,
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תתכנס ביום  ,17.8.2015בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח' ויצמן
 2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ,46ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון אילון ,עו"ד ,מפרק

אביעד שוב ,עו"ד ,מפרק

קונפספארק טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-475414-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' לבהרי
 ,11רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלנקורה בע"מ
(ח"פ )51-371575-5
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' רוטשילד
 ,46ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון אילון ,עו"ד ,מפרק

פנינה גולובינסקי ,מפרקת

שרותי הנדסה ומדידות בריסקמן בע"מ

או.סי.בי ( )2בע"מ

(ח"פ )51-050254-5

(ח"פ )51-172038-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.9.2015בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח' הלל
 ,5ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.9.2015בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח' אבן
גבירול  ,76תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל עיני ,עו"ד ,מפרק

יוסף גרינשפן ,עו"ד ,מפרק

עדי גיל פתרונות יצירתיים בע"מ

צ.פ.ק .נכסים והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-505278-5

(ח"פ )51-346055-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2015בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין
כהן ,לוי ושות' ,רח' שאול המלך  ,35בית אמריקה ,קומה  ,8תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רן כהן ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.7.2015בשעה  ,11.00אצל המפרק ,שד' שאול
המלך  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב בוקסר ,עו"ד ,מפרק

מאיר אמיאל יעוץ ניהול והשקעות בע"מ

סוהו-טק בע"מ

(ח"פ )51-431140-6

(ח"פ )51-345098-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' רוטשילד

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.7.2015בשעה  ,9.00בביתו של חנוך פורת,
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ילקוט הפרסומים  ,7059כ"ט בסיוון התשע"ה16.6.2015 ,

רח' השרון  ,1קדימה-צורן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון אפיק ,מפרק

תתכנס ביום  ,3.8.2015בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' ברקוביץ'
 ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

לורימר השקעות בע"מ
(ח"פ )51-326573-6

ין ייעוץ (א.ג ).בע"מ
(ח"פ )51-416727-9

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.7.2015בשעה 21F, Man Yee Building ,11.00
 ,68 Des Voeux Road Central, Hong Kongלשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.8.2015בשעה  ,8.30אצל המפרק ,רח' דרך מנחם
בגין  ,52מגדל סונול ,קומה  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל רובנבך ,עו"ד ,מפרק

עדית אורן חברה לבנין בע"מ

גלובל אקסציינג' בע"מ

(ח"פ )51-205469-3

(ח"פ )51-466149-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.7.2015בשעה  ,17.00במשרדי החברה,
רח' מורדי הגטאות  ,20חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.8.2015בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח' הר
שומרון  ,7דירה  ,39אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה ג'רבי ,מפרק

ניקולס ריבק ,רו"ח ,מפרק

מרכז רפואי אחווה בע"מ

סן שיין רד סי בע"מ

(ח"פ )51-341778-2

(ח"פ )51-193394-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.8.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' עמינדב
 ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' סשה מלך
אחז  ,1אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגי אבנטל ,מפרק

יעקב בנימין קהלון ,מפרק

חיש קור השרון בע"מ

ורד נסיות ותיירות נכנסת ( )1982בע"מ

(ח"פ )51-138474-5

(ח"פ )51-092404-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,11.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
הפרדסים  ,20כפר ביל"ו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,16.8.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' כנרת
 ,5בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורד משה ,מפרקת

יוסף גוילי ,עו"ד ,מפרק

חיות וליטופים בע"מ

שיער כחול בע"מ

(ח"פ )51-251174-2

(ח"פ )51-273892-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' ההולנדים
 ,9הדר עם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים ממועד
פרסום הודעה זו ,בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' אבא הלל
 ,16רמת גן  ,5250608לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בר שרון ,מפרק

ליאור בר–ניר ,עו"ד ,מפרק

חלביה זיו בע"מ

אוברדה בע"מ

(ח"פ )51-094917-5
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-2732873-3

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' מעוז חיים
 ,8ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו מרדכי ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים ממועד
פרסום הודעה זו ,בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' אבא הלל
 ,16רמת גן  ,5250608לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור בר–ניר ,עו"ד ,מפרק

מבלים גורמה בע"מ
(ח"פ )51-326597-5

טרייקום בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-164406-4

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.8.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' פעמוני
יוסף  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה אריה אוסטרומצקי ,מפרק

אופק מחקרים רפואיים (אמר) בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור קסלר-דוידור,
מרח' יגאל אלון  ,98תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לימור קסלר-דוידור ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-473780-8
(בפירוק מרצון)

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