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הודעה על מינוי נציגי ציבור למועצה להנצחת זכרם של 
מי שנשאו את משרת נשיא המדינה או ראש הממשלה
לפי חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, 

התשמ"ו-1986

זכרם  הנצחת  לחוק   1 לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
מינתה  התשמ"ו-11986,  ממשלותיה,  וראשי  ישראל  נשיאי  של 
הממשלה שני נציגי ציבור נוספים במועצה להנצחת זכרם של 

מי שנשאו את משרת נשיא המדינה או ראש הממשלה שלהלן:

יצחק לוי

אורית רישפי )לביא(.

כ' באדר א' התשע"ד )20 בפברואר 2014(
)חמ 3-2049(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 243.  1

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתה של ורדה אלשיך, 
י"ג  ביום  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בית  של  נשיאה  סגנית 

בכסלו התשע"ד )16 בנובמבר 2013( עקב פרישתה לגמלאות.

ח' בטבת התשע"ד )11 בדצמבר 2013(
)חמ 3-60-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
קינן,  צלה  של  כהונתה  גמר  על  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984, 
שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, ביום כ"א בכסלו התשע"ד 

)24 בנובמבר 2013( עקב פרישתה לגמלאות.

ח' בטבת התשע"ד )11 בדצמבר 2013(
)חמ 3-60-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
שמעון  של  כהונתו  גמר  על  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984, 
פיינברג, שופט בכיר של בית משפט השלום בירושלים, ביום ה' 

בכסלו התשע"ד )8 בנובמבר 2013( עקב פרישתו לגמלאות.

ח' בטבת התשע"ד )11 בדצמבר 2013(
)חמ 3-60-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתה של אתי בוהדנה-

במחוז  משפחה  לענייני  משפט  בית  של  נשיאה  סגנית  ואקנין, 
עקב   )2013 בנובמבר   17( התשע"ד  בכסלו  י"ד  ביום  הצפון, 

פרישתה לגמלאות.

ח' בטבת התשע"ד )11 בדצמבר 2013(
)חמ 3-60-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ביטול מינוי ממלאת מקום נציגת שרת המשפטים 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()7( ו–48א)א( לחוק התכנון 
מיכל  של  מינויה  את  מבטלת  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  בוועדה  נציגתי  מקום  לממלאת  פליגלר2, 

ולבנייה במחוז תל אביב.

י"ג בניסן התשע"ד )13 באפריל 2014(
)חמ 3-7-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 1494.  2

הודעה על שינוי סכום
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

בהתאם לסעיף 15)ג( לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, 
עליית  עקב  כי  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ג-11993 
המדד השתנה הסכום האמור בסעיף 15)ב()1( לחוק, ביום כ"ט 
בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, ל–1,197,707.36 שקלים חדשים.

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-3668(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174; התשנ"ט, עמ' 90 ועמ' 98; י"פ התשע"ג,   1 

עמ' 2533.  

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

לפי סעיף 3)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, אני מודיע 
ניירות ערך  כי מיניתי את שלומית ברנע-פרגו לחברה ברשות 

מיום א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014(.

י"ג בניסן התשע"ד )13 באפריל 2014(
)חמ 3-84-ה1(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ח, עמ' 188.  1
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הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

לפי סעיף 3)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, אני מודיע 
כי מיניתי את נטע דורפמן-רביב לחברה ברשות ניירות ערך מיום 

כ"ד באדר ב' התשע"ד )26 במרס 2014(.

י"ג בניסן התשע"ד )13 באפריל 2014(
)חמ 3-84-ה1(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ח, עמ' 188.  1

הודעה על מינוי יושב ראש למועצת הרשות הלאומית 
למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול

לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה 
באלכוהול, התשמ"ח-1988

הרשות  לחוק   7 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
באלכוהול,  לרעה  ובשימוש  בסמים  למלחמה  הלאומית 
באפריל   23( בניסן התשע"ד  כ"ג  ביום  מיניתי  התשמ"ח-11988, 
מועצת  ראש  ליושב  הנדל  צבי  את  הממשלה,  באישור   ,)2014
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול2.

כ"ז בניסן התשע"ד )27 באפריל 2014(
)חמ 3-2124(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 90.  1

י"פ התשס"א, עמ' 2062.  2

הודעה על מינוי חבר למועצת הרשות הלאומית 
למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול

לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה 
באלכוהול, התשמ"ח-1988

הרשות  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
באלכוהול,  לרעה  ובשימוש  בסמים  למלחמה  הלאומית 
באפריל   23( בניסן התשע"ד  כ"ג  ביום  מיניתי  התשמ"ח-11988, 
2014(, באישור הממשלה, את צבי הנדל לחבר במועצת הרשות 

הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול2.

כ"ז בניסן התשע"ד )27 באפריל 2014(
)חמ 3-2124(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 90.  1

י"פ התשס"א, עמ' 2062.  2

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961, לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-1963, ולפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 
- מעצרים(, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 
וסעיף 97  וקרן פיצויים, התשכ"א-21961,  48א לחוק מס רכוש 

)להלן  התשכ"ג-31963  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק 
)סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 וסעיף  המס(,  חיקוקי   -
אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-41996 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
שומה  פקיד  שהוא  האוצר,  משרד  עובד  אטיאס,  יחיאה  את 
חיפושים  או  חקירות  לערוך  המס,  חיקוקי  בביצוע  המועסק 
לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין, ולצורך כך 
יהיה רשאי להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי המס וכן 

בסמכויות על פי החוק כדלקמן:

סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק למעט סמכות לעכב   )1(
סמכויות  על  לחוק;   68 סעיף  עבירה;  לעבור  העומד  אדם 
רישה  73)ב(  73)א(,  סעיפים  הוראות  יחולו  כאמור,  עיכוב 

ו–74 לחוק;

סמכות מעצר על פי סעיפים 23)א()2(, )3( ו–)6( וסעיף 23)ב(   )2(
לחוק.

תוקפה של הסמכה זו עד יום י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 
2015( וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-2849(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  3

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.  4

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות )תנאי המגורים וטיפול בזקנים 

עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי תקנה 30)א( לתקנות הפיקוח על מעונות 
במעונות  ותשושים  עצמאיים  בזקנים  וטיפול  המגורים  )תנאי 
איריס  הדין  עורכת  את  ממנה  אני  התשס"א-12001,  לזקנים( 
עמרמי, משפטנית, לחברה בוועדת ערר לפי התקנות האמורות, 

במקומה של עורכת הדין ורד רדליך.

י"ח באדר א' התשע"ד )18 בפברואר 2014(
)חמ 3-1905-ה1(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ק"ת התשס"א, עמ' 338.  1

י"פ התשע"א, עמ' 1974.  2

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומות מטה לעובדים סוציאליים לפי החוק האמור:

סולימאן אלקריני, מס' רישום 16889, בעיריית רהט;

לינה כהן, מס' רישום 19415, בעיריית אשקלון;

אורנית בן ישי, מס' רישום 19626, בעיריית עכו;

וליד לטיף, מס' רישום 19342, במועצה המקומית ראמה;

גרנית אפרתי, מס' רישום 9909, במועצה האזורית מטה יהודה;

 
ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.  2
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          בית הדין הארצי

נציגי עובדים: נציג מעבידים:    

מאור ענת הראל בוכריס יודפת   

זילברשץ אלון  

נוימן שלמה   

   בית הדין האזורי בבאר שבע

נציגי עובדים: נציגי מעבידים:    

אטיאס יוסף אלפרנג'י סוזן    

דיוויס שאול חולתי ישראל    

ויגדר אפרים מרקוביץ הניה    

פטיטו דוד בובליל עדי עסיס    

רחמים יוסף פידל אסי    

בוכובזה ויקטור מויאל מיכל    

קליגר גילה  

בית הדין האזורי בבאר שבע בשבתו באילת

נציגי מעבידים:    

יוסף עובד  

     בית הדין האזורי בחיפה

נציגי עובדים: נציגי מעבידים:    

אבו חבלה זיאד שויצקי נחום    

אייזק דב גרין נירה    

אמזלג דניאל ויידה לסלו    

חן יוסי לוין רויטל    

מטרסו אהובה נשר מרים    

נזרי יעקב שפירא אברהם    

סולומון אברהם מרקו יוסף    

שעבין אלי עשור פרלה אבי    

פיגורה יהודה מנחם פלג    

שפירא אלון    

איל דן     

בר און יעקב    

אלון עמירם  

רוב יעקב  

בוך אהוד  

שטיין זאב  

   בית הדין האזורי בירושלים

נציגי עובדים: נציגי מעבידים:    

מזרחי נתן בריל חיים    

מלול יעקב לוי רמי    

קדוש אלי סלנט אסתר    

קשי יוסף  שחף אלישע    

ראובני משה פישביין שלום    

אופנהיים יצחק    

נוראני עופר  

קפלן מרים  

צרצור היבה, מס' רישום 18277, בעיירית כפר קאסם;

תמרה מלמד, מס' רישום 17701, במועצה במקומית קדימה-צורן;

ליאת לינדה רייס, מס' רישום 18958, במועצה האזורית לב השרון;

אשואק חג'אזי, מס' רישום 24856, במועצה המקומית מזרעה;

צאלה שקד, מס' רישום 19548, בעיריית בית שמש;

רעות גבסקי, מס' רישום 23932, בעיריית ירושלים;

ספא חמודה, מס' רישום 18114, במועצה המקומית טורעאן;

אסתר הלמן, מס' רישום 21643, במועצה האזורית עמק לוד;

חמזי אבו סווד, מס' רישום 24383, במועצה המקומית זרזיר;

רים מורעב, מס' רישום 11248, במועצה המקומית כסרא-סמיע;

מריאל איקלרס, מס' רישום 10374, בעיריית אשדוד;

היאם חסן, מס' רישום 15694, במועצה המקומית משהד.

י"ח באדר א' התשע"ד )18 בפברואר 2014(
)חמ 3-143(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ט-11969, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לעניין 
נציגי ציבור, אנו ממנים את האנשים שלהלן להיות נציגי ציבור 

בבתי הדין לעבודה:

מועמדים חדשים:

בית הדין האזורי בבאר שבע:

נציגי עובדים:

גיא דניאלוביץ

בית הדין האזורי בתל אביב:

נציגי מעבידים:

אלי כהן

שמואל לוין.

כ"ז באדר א' התשע"ד )27 בפברואר 2014(
)חמ 3-178-ה1(

נפתלי בנט ציפי לבני 
שרת המשפטים    שר הכלכלה

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.  1

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 

לעבודה,  הדין  בית  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותנו   בתוקף 
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  התשכ"ט-11969, 
לנציגי  שלהלן  האנשים  את  ממנים  אנו  ציבור,  נציגי  לעניין 

ציבור בבתי הדין לעבודה:

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.  1
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מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 

לעבודה,  הדין  בית  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותנו   בתוקף 
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  התשכ"ט-11969, 
לנציגי  שלהלן  האנשים  את  ממנים  אנו  ציבור,  נציגי  לעניין 

ציבור בבתי הדין לעבודה:

הארכות כהונה:

         בית הדין הארצי

נציגי עובדים: נציג מעבידים:    

שי צפריר דיתי שרון    

* מיכה ינון  

* תום המינוי בתאריך ו' באב התשע"ז )29 ביולי 2017(  

בית הדין האזורי בבאר שבע

נציגי מעבידים:  

משה זיכרמן  

בית הדין האזורי בבאר שבע בשבתו באילת

נציגי עובדים: נציגי מעבידים:    

משה אזולאי רחל מוגרבי    

מאיר אליהו     

אורטל חי ציון     

     בית הדין האזורי בחיפה

נציגי עובדים: נציגי מעבידים:    

מנחם לבנהרט מיכל גור    

מרגלית מוסה-פרידברג מיכאל הואש    

מרטין מסיקה יוסף הלפרין    

מרדכי רון שלמה יהודאי    

נפתלי פאר הלל לפידות    

ירון מגל  

יהודה מילוא  

אורי קידר  

יוסף קרביץ  

בית הדין האזורי בירושלים

נציגי מעבידים:  

נתי ביאליסטוק כהן  

    בית הדין האזורי בנצרת

נציגי עובדים: נציגי מעבידים:    

מיכל וינברג דפנה מאור    

דב רוזנברג  

ישראל שוטלנד  

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.  1

בית הדין האזורי בירושלים - המשך

דרור דניאלה  

שמעוני אליעזר  

צמיר חנוך  

מישאלי נמרוד  

    בית הדין האזורי בנצרת

נציגי עובדים: נציגי מעבידים:    

אגבאריה גואד אביבי דוד    

גבארין יונס אלול יוסי    

חסן סאלם בר אל יעקב    

ניזרד שמעון ליכט יפעת    

נתב ג'וזי עילוטי חנא    

תחאוחו עזמי     

אבוקרט מימון     

בית הדין האזורי בתל אביב

נציגי עובדים: נציגי מעבידים:    

הראל ברוך אלוני גיל    

חלימי יעקב אקרמן מנחם    

טלית גל בן יצחק אבינועם    

לב שמחה גלאי אברהם    

פרידמן ניצה דוד דורון    

קופלר עזריאל ענב יעקב    

קליין שמואל פינקלשטיין יהודה   

שורק שושנה קירשנר איתן    

סומר אריה ברקת שני    

כהנא משה רובינשטיין יוסף    

באומל איסר ערד שטיינבק הילנה   

הרצוג אורית     

קפר רחל     

הארכות כהונה:

בית הדין האזורי בתל אביב

נציגי מעבידים:  

לוין יוסף  

  בית הדין האזורי בבאר שבע

נציגי עובדים: נציגי מעבידים:    

* משה שמואל אהרוני משה    

* תום המינוי בתאריך י"ד באדר התשע"ז )12 במרס 2017(

בקשה להעברה ממחוז למחוז:

הדין  מבית  לעבור  ביקשה  מעבידים,  נציגת  עילם,  נירה 
האזורי ירושלים לבית הדין האזורי תל אביב; העברה זו אינה 

משנה את מועד תום המינוי.

י"ב באדר א' התשע"ד )12 בפברואר 2014(
)חמ 3-178-ה1(

נפתלי בנט          ציפי לבני 
     שרת המשפטים   שר הכלכלה
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נשיא  בידי  לבית הדין הרבני הגדול  דיינים חדשים  מינוי  עד 
המדינה לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם שביניהם.

ג' בניסן התשע"ד )3 באפריל 2014(
)חמ 3-403(

יצחק יוסף  
ראשון לציון הרב הראשי לישראל  

נשיא בית הדין הרבני הגדול  

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, ובהסכמת שרת המשפטים, אני ממנה את הרב 
בהסכמתו,  אשקלון,  האזורי  הרבני  הדין  בית  אב  כץ,  אהרון 
לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית 

הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 
2014( עד יום שלישי כ"ד בתמוז התשע"ד )22 ביולי 2014(, או 
נשיא  בידי  לבית הדין הרבני הגדול  דיינים חדשים  מינוי  עד 

המדינה לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם שביניהם.

ג' בניסן התשע"ד )3 באפריל 2014(
)חמ 3-403(

יצחק יוסף  
ראשון לציון הרב הראשי לישראל  

נשיא בית הדין הרבני הגדול  
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ד, עמ' 327.  1

הודעה על אישור צד שלישי מוכר
לפי תקנות ההוצאה לפועל )אגרות, שכר והוצאות(, 

התשכ"ח-1968

לתקנות  4א  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  בזה,  מודיע  אני 
התשכ"ח-11968,  והוצאות(,  שכר  )אגרות,  לפועל  ההוצאה 
ניהול קופות גמל בע"מ, המנהלת את הקופות  ילין לפידות  כי 
המפורטות להלן אושרה כצד שלישי מוכר הזכאי לתשלום לפי 

סעיף 49א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-21967.

ילין לפידות קופות גמל )קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל   )1(
;)1060

במערכת  גורם  )קוד  לפיצויים  מרכזית  קופה  לפידות  ילין   )2(
ההוצאה לפועל 1065(;

ההוצאה  במערכת  גורם  )קוד  קרן השתלמות  לפידות  ילין   )3(
לפועל 1066(.

כ"ט בניסן התשע"ד )29 באפריל 2014(
)חמ 3-88-ה1(

דוד מדיוני  
מנהל מערכת ההוצאה לפועל  

ק"ת התשכ"ח, עמ' 2132; התשס"ט, עמ' 1236.  1

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ב, עמ' 607.  2

   בית הדין האזורי בתל אביב

נציגי עובדים: נציגי מעבידים:    

יעקב גרינברג צבי גלייטמן    

רחל הרצוג יוסף גרשונוביץ    

חיים זהבי שרה חורש    

שחר כהן יחיאל נרקיס    

שולמית עתניאל שמואלי יגאל סעדיה    

חביבה שדה גרשון עמל    

עודי שינטל  

* יצחק סרי  

* תום המינוי בתאריך י"ג בחשוון התשע"ז )14 בנובמבר 2016(  

כ"ז באדר א' התשע"ד )27 בפברואר 2014(

)חמ 3-178-ה1(

נפתלי בנט          ציפי לבני 
     שרת המשפטים   שר הכלכלה

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, ובהסכמת שרת המשפטים, אני ממנה את הרב 
בהסכמתו,  נתניה,  האזורי  הרבני  הדין  בית  אב  עמוס,  מיכאל 
לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית 

הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 
2014( עד יום שלישי כ"ד בתמוז התשע"ד )22 ביולי 2014(, או 
נשיא  בידי  לבית הדין הרבני הגדול  דיינים חדשים  מינוי  עד 

המדינה לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם שביניהם.

ג' בניסן התשע"ד )3 באפריל 2014(
)חמ 3-403(

יצחק יוסף  
ראשון לציון הרב הראשי לישראל  

נשיא בית הדין הרבני הגדול  
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ד, עמ' 327.  1

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, ובהסכמת שרת המשפטים, אני ממנה את הרב 
בית הדין הרבני האזורי תל אביב,  דיין  היישריק,  רפאל  אליהו 
על  נוסף  הגדול,  הרבני  הדין  בבית  בפועל  לכהונה  בהסכמתו, 

כהונתו בבית הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 
2014( עד יום שלישי כ"ד בתמוז התשע"ד )22 ביולי 2014(, או 

 
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ד, עמ' 327.  1
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

 מחוז ירושלים
 

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

 35041מס':  מפורטת
הריסת בנין קיים ובנית בנין חדש : שם התכנית

 שכ' גונן - 54רח' ניתאי הארבלי  -למגורים ומסחר 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מתאר מקומית מופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 55011מס':  ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1895 ביטול
 1011 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 59נתאי הארבלי : ירושלים רחוב: יישוב

 X: 219250קואורדינטה 
 Y: 628770קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .595: חלקות במלואן, מוסדר, 10555: גוש

 

 : מטרת התכנית
קומות,  9הריסת בנין קיים ובניית בנין חדש למגורים בן 

ומחסנים תת  קומות חניה 5הכולל חזית מסחרית, מעל 
 קרקעיים.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ד'. 1מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
קומות בנסיגות מעל  9ן חדש בן יבינוי לבני. קביעת 1

 קומות תת קרקעיות של 5קומת מסחר ומחסנים, ומעל 
 חניון מכני.

 . קביעת קווי בנין חדשים.1
 1010מ"ר מהם  1510 -. קביעת היקף שטחי בנייה ל5

 -מ"ר עבור מסחר, שטחים עיקריים ו 510מ"ר מתוכם 
 מ"ר שטחי שרות. 5500

 יח"ד. 15 -דיור ל. קביעת מס' יחידות 1
 קומות מרחוב יעקב פת. 7 -. קביעת מס' הקומות ל9
 . קביעת שימושים עבור חזית מסחרית 7
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.8

. קביעת הוראות בגין מבנים ו/או גדרות ומדרגות 50
 להריסה.

 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.55
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

: טלפון 8505105ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 01-9180191

 ירושלים 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 01-9189955: טלפון

 

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

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

 
 

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

0013330-303  
 יח"ד  2הרחבות ותוספת : שם התכנית

 , מקור ברוך.22ברח' הטורים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  0095558-505מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 9151 שינוי
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1011 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 17הטורים : ירושלים רחוב: יישוב

הבניין נמצא בשכונת מקור ברוך, ברח' הטורים פינת 
 החשמונאים. 'רח

 X: 220005קואורדינטה 
 Y: 632990קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .11: חלקות במלואן, לא מוסדר, 10079: גוש

 

 : מטרת התכנית
 יח"ד חדשות ע"י תוספת קומת עליית גג לבניין. 1תוספת  -
 הרחבת יח"ד קיימת בקומה שלישית. -
 



ילקוט הפרסומים 6804, י"ט באייר התשע"ד, 19.5.2014  5570

 : עיקרי הוראות התכנית
מאזור : עודי הקרקע כמפורט להלןישינוי במערך י 1.1.5

 לאזור מגורים ג' 1מגורים 
 : קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן 1.1.1

o  ,קביעת בינוי להרחבת דיור בקומה שלישית
 בהתאם לנספח הבינוי. 

o  1קביעת בינוי לתוספת עליית גג לשם תוספת 
 אם לנספח הבינוי.יח"ד, בהת

 , כאמור.בנייה קביעת קווי בניין ל 1.1.1
מ"ר  980 -בשטח וקביעתם לבנייה הגדלת שטחי ה 1.1.5
 מ"ר שטחי שירות( 18-מ"ר שטחים עיקריים ו 915 -: )מהם
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית, כאמור. 1.1.1
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  1.1.9
 בשטח.בנייה 
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור. 1.1.7
 קביעת הוראות בגין מבנים להריסה. 1.1.9

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

: טלפון 8505105ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 01-9180191

 ירושלים 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 01-9189955: טלפון

 

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

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

 
 

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

31433 
קומות,  1הקמת בנין מגורים בן : שם התכנית

 בשכונת בית וגן
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 51955מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 
 
 

 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5051 ביטול
 91 ביטול

 / א1011מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת בית וגן ,, הרב עוזיאל: ירושלים רחוב: יישוב

 בתשריט בקו כחול.הכל על פי הגבולות המסומנים 
 X: 629940קואורדינטה 
 Y: 218075קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .155: חלקות במלואן, מוסדר, 10155: גוש

 

 : מטרת התכנית
 קומות. 9הקמת מבנה מגורים בן 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ג'. 5מאזור מגורים ייעוד : . שינוי 5
 חדש.. קביעת בינוי עבור בניין 1
מ"ר,  5115.9. קביעת שטחי בנייה עיליים בהיקף של 1

מ"ר  179 -מ"ר שטח עיקרי למגורים, ו 819.9מתוכם 
 שטחי שירות.

 מ"ר  5081. קביעת שטחי שירות תת קרקעיים בהיקף 5
 . קביעת קווי בנין חדשים.1
 .55 -. קביעת מס' יח"ד ל9
מגורים, בכל  קומות 9 -. קביעת מס' קומות מרבי ל7

 ן מעל קומות חניון תת קרקעי.יחתך של הבני
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

: טלפון 8505105ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 01-9180191

 ירושלים 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 01-9189955: טלפון

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי : ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

31211 
חילופי שטחים והגדלת זכויות בנייה : שם התכנית

 צור באהר
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 51799מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1101 שינוי
 91 ביטול

 1011 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת צור באהר, ירושלים: יישוב

 שטח מדרום לגלעין הכפר, מזרחית לשכ' אום טובא.
 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל

 X: 222625קואורדינטה 
 Y: 626625קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .10789: גושים בחלקיות

 

 : מטרת התכנית
שינוי בשטח הכולל של  א. חילופי שטחים מאושרים ללא

 כל ייעוד.
 1יח"ד, מתוכם  9ב. הגדלת זכויות בנייה לשם תוספת 

 יח"ד חדשות. 5 -בפועל וקיימות  יח"ד
 

 : עיקרי הוראות התכנית
שצ"פ, מוסדות ציבור ומגורים  א. חילופי שטחים בין

 בשטח התכנית.
 מיוחד למגורים ב'. 1קרקע משטח מגורים ייעוד ב. שינוי 

ג. תוספת שתי קומות מעל בניין קיים וקביעת מספר 
 קומות מעל קומת מרתף. 5 -ו 1 -הקומות המרביים ל

יח"ד קיימות,  1חדשות והכשרת  יח"ד 5תוספת ד. 
 יח"ד. 9סה"כ 

ה. שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים למגרש 
 .5המגורים החדש בתחום תא שטח מס' 

 ו. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה בשטח.
 ז. קביעת הוראות בגין מבנים / גדרות להריסה.

 לעקירה, להעתקה ולשימור.ח. קביעת הוראות בגין עצים 
 ט. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

: טלפון 8505105ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  דות יומצא למשרדיהעתק ההתנג. 01-9180191

 ירושלים 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 01-9189955: טלפון

 

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

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

 
 

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

 ב /5014מס':  מפורטת
תוספת בנייה למסחר ושימושים ציבוריים : שם התכנית

 במבנה מגורים רח' חזקיה שבתאי, רמות פולין
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 ב /5819מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות:  

 התכניתמספר  סוג היחס
 / א5819מק/  שינוי
 5819 שינוי

 91 ביטול
 1011 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .59, 59, 55, 51מירסקי יצחק : ירושלים רחוב: יישוב
, 51, 55, 8 הרב שבתאי חזקיה: ירושלים רחוב: יישוב

51 ,57. 
 שכונת רמות פולין, 

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל
 

 : גושים וחלקות
 .11, 15 - 18: חלקות במלואן, מוסדר, 10719: גוש

 X: 218700קואורדינטה 
 Y: 636500קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
התרת תוספות בנייה למסחר ושימושים ציבוריים בשטח 

 התכנית.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
לתוספת שתי קומות לשימוש מסחר . קביעת בינוי 5

משרדים וציבורי וחניה מתחת לבנייני המגורים 
 .1המאושרים בתא שטח מס' 
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. קביעת בינוי לתוספת שלוש קומות לשימושים 1
ין הציבורי המאושר בתחום תא יציבוריים מתחת לבנ

 .1שטח מס' 
למגורים  1. קביעת השימושים בתא שטח מס' 1

 וציבורי ולמסחר משרדיםקיימות  בקומות העליונות
 בשתי הקומות התחתונות החדשות.

 למבני ציבור. 1. קביעת השימושים בתא שטח מס' 5
, בדבר  5819. ביטול ההוראה שנקבעה בתכנית מס' 1

 .5הקמת מעון יום בשטח תא שטח מס' 
 1 -ו 1רביים בתאי שטח מס' המבנייה . הגדלת שטחי ה9

 :  1בתא שטח מס' : וקביעת ל
מ"ר שטחים עיקריים עבור  5710מ"ר )מתוכם  51570

 משרדים  מ"ר עיקרי עבור מסחר, 5115 -מגורים ו
  5,900 1( בתא שטח מס' מ"ר עבור בית דין 170 -ו

 מ"ר שטחים עיקריים. 5510מ"ר )מתוכם 
 כאמור.בנייה רביים לתוספות ה. קביעת קווי בנין מ7
בכל אחד מתאי שטח מרבי . הגדלת מס' הקומות ה9

 : כדלקמן  1 -ו 1מס' 
מעל  0.00 -קומות מעל מפלס ה 7 - 1תא שטח מס' 

 1 - 1תא שטח מס'  0.00 -קומות מתחת למפלס ה1
קומות מתחת  1מעל  0.00 -קומות מעל מפלס ה

 0.00 -למפלס ה
 .1בתא שטח מס'   . קביעת שטחים למסחר8

 , כאמור.בנייה. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה50
 הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה בשטח.קביעת  55
 . קביעת הוראות בגין גדר להריסה.51

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, 9111ובילקוט הפרסומים  10/01/1055

 .19/09/1055, בתאריך 1091עמוד 
 

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

ועדה : וכן במשרדי. 01-9180191: טלפון 8505105
 ירושלים 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה יוכל המעונ, 01-9189955: טלפון
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 

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

 31442מס':  מפורטת
 3424ביטול דרך מאושרת על פי תכנית : שם התכנית

 שכ' קרית משה למגורים,ייעוד וקביעת 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51917מס':  מקומית ברמה מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
 
 
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 5518 שינוי
 5179 ביטול

 1011 כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 91 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 51סירקיס דניאל : ירושלים רחוב: יישוב
 . 55דגל ראובן : ירושלים רחוב: יישוב

 שכונת קרית משה, 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 : גושים וחלקות
 .85, 98: חלקות במלואן, מוסדר, 10519: גוש

 X: 218800קואורדינטה 
 Y: 632860קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
 .5179ביטול דרך מאושרת שנקבעה בתכנית מספר 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 ומדרך לאזור מגורים ב'. 1מאזור מגורים ייעוד : . שינוי 5
וקביעת  5179דרך שנקבעה בתכנית מספר  . ביטול1

 למגורים ב' במקומה. ייעוד 
 בגוש 85 -ו 98חלקות . קביעת הוראות בינוי, בשטח 1

 , בהתאם לבנייני המגורים הקיימים בשטח.10519
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.5
מ"ר,  971=  5בתא שטח : . קביעת שטחי בנייה1

 מ"ר שרות  511 -מ"ר עיקרי ו 111מתוכם 
 -מ"ר עיקרי ו 518, מתוכם מ"ר 110=  1ובתא שטח 

 מ"ר שירות. 515
 . קביעת קווי בנין.9
 .51. קביעת מספר יחידות דיור על 7
 .5. קביעת מס' קומות על 9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 9599ובילקוט הפרסומים  50/09/1051

 .05/08/1051, בתאריך 9157עמוד 
 

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

ועדה : וכן במשרדי. 01-9180191: טלפון 8505105
 ירושלים 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה יוכל המעונ, 01-9189955: טלפון
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתרו
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי : ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 ב /5410
 שכ' תלפיות -מתחם בלליוס : שם התכנית

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

 ב /5118מס':  מקומית
חלוקה בהסכמת כל הבעלים איחוד ו/או : איחוד וחלוקה

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

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א5118 שינוי
 91 שינוי

 / ג5118מק/  ביטול
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
דרך בית לחם, : רחוב, שכונת תלפיות ,ירושלים: יישוב

 יה עד רחוב האומן.ירח' התעש
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .90, 18, 11 -10, 59-17, 15: חלקות במלואן 10518: גוש
 .19 - 17: חלקי חלקות 10518: גוש

 X: 220500קואורדינטה 
 Y: 628250קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
ורחוב  בין דרך בית לחם מגורים חדש הקמת מתחם

יה, הכולל הקמת מבני מגורים סביב גן ציבורי יהתעש
 נרחב, מבנה ציבורי ושימושי תעסוקה ומסחר.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 1מאזור מגורים : קרקע בתחום התכנית ייעוד א. שינוי 

מגורים ד', שטח ציבורי פתוח, אזור מיוחד, אזור 
מעורבים, שטח לבניני ציבור מעל מסחר, שטח  לשימושים

מגורים  פתוח ציבורי מעל מסחר ודרכים, לאזור מגורים ד'
ומסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, שטח למבנים 

 ומוסדות ציבור לחינוך, שטח ציבורי פתוח ודרכים.
 קרקע.ייעוד לכל ה בנייב. קביעת התכליות והוראות ה

 קביעת הוראות בגין קווי בניין  ג.
 ד. קביעת הוראות איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

 יח"ד. 111 -יח"ד ל 579 -ה. הגדלת כמות יח"ד למגורים מ
מ"ר מתוכם  509,119לסך בנייה ו. קביעת שטחי ה

מ"ר שרות מעל  58,759 -מ"ר שטח עיקרי, ו 58,111
 שטחי שירות מתחת לקרקע.מ"ר  18,890הקרקע ועוד 

 ז. קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר רגלי וסטיו.
 ח. קביעת הוראות בגין דרך לביטול.

 ט. קביעת הוראות בגין הריסה.
 י. קביעת הוראות בגין שלביות ביצוע והוצאת היתרי בנייה.

 יא. קביעת הוראות והגבלות למניעת מפגעים סביבתיים
 

פורסמה בעיתונים בתאריך ת הודעה על הפקדת התכני
, התשעד, עמוד 9979ובילקוט הפרסומים  11/50/1051

 .10/50/1051, בתאריך 705
 

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

ועדה : וכן במשרדי. 01-9180191: טלפון 8505105
 ירושלים 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה יוכל המעונ, 01-9189955: טלפון
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 

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

35111 
 ברכתוספת בנייה בשכונת ג'בל אל מו: התכנית שם

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

 55191מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 91 ביטול
 / א1991 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1011מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 דרומית שכ' ג'בל מוכבר,, ירושלים: יישוב

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 , לא מוסדר.15119: גושים בחלקיות

 X: 222725קואורדינטה 
 Y: 628450קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
 ן למגורים.ילתוספת קומות לבני יצירת מסגרת תכנונית

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 למגורים ב'. 9שטח ממגורים ייעוד . שינוי 5
 . קביעת הבינויים הבאים בשטח.1

 יח"ד קיימות.א. תוספת בנייה בקומת קרקע לשם הרחבת 
ב. תוספת בנייה בקומה א' לשם הרחבת יח"ד קיימת 

 ותוספת יח"ד חדשה.
 יח"ד חדשות. 5קומות עליונות לשם תוספת  1ג. תוספת 

 קומות. 5 -רביים ל. הגדלת מס' הקומות המ1
מ"ר מתוכם  5105 -המרביים לבנייה . הגדלת שטחי ה5

 ת.מ"ר שטחי שירו 519 -מ"ר שטחים עיקריים ו  5071
 יח"ד. 9 -ל 1 -. הגדלת מס' יח"ד מ1
 המוצעת.בנייה . קביעת קווי בנין חדשים ל9
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 . קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות להריסה.7
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר.9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9979ובילקוט הפרסומים  09/55/1051

 .10/50/1051, בתאריך 998
 

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

ועדה : וכן במשרדי. 01-9180191: טלפון 8505105
 ירושלים 5ככר ספרא  ירושלים,בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה יוכל המעונ, 01-9189955: טלפון
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי : ירושלים
מס':  תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

0011145-303  
 שינוי מבית עלמין-יער ירושלים: התכניתשם 

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

 505-0099915מס':  מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות:  
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1159 ביטול
 11תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .  ירושלים: יישוב

יער ירושלים באזור מעלה רומאים, מדרום להר תמיר 
 יה של קרית משה.יוגבעת שאול ומצפון לאזור התעש

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .9, 1: חלקות במלואן 10119: גוש
, 51, 51, 8, 7, 5, 1, 1, 5: חלקי חלקות 10119: גוש
59 ,59. 
 .1, 1: חלקי חלקות 10199: גוש
 .51, 55, 7, 9, 1, 5, 1, 1: חלקי חלקות 10171: גוש

 X: 217031קואורדינטה 
 Y: 633394קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
 החזרת שטח יער ששונה בעבר לבית עלמין ליער נטע

 אדם קיים.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
מבית עלמין ליער נטע אדם קיים ולדרך/או ייעוד שינוי 

 טיפול נופי.
 ביטול דרך מאושרת.

קביעת הפעילות היערנית המותרת והשימושים 
 .11המותרים בהתאם לתמ"א 

 הריסת מבנים שלא בשימוש או פירוקם בשטח היער.
 הרשאה בשטח.קביעת תנאים למתן היתר בנייה ו/או 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9901ובילקוט הפרסומים  07/09/1051

 .09/09/1051, בתאריך 1591
 

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

ועדה  :וכן במשרדי. 01-9180191: טלפון 8505105
 ירושלים 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה יוכל המעונ, 01-9189955: טלפון
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 

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

0022331-303  
יח"ד  4תוספת קומות לשם תוספת : שם התכנית

 בשכונת גאולה. 5והרחבות דיור, ברח' יואל 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  0071559-505מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 91 ביטול

 1011 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
לרח' מאה שערים  5 נציב יואל: ירושלים רחוב: יישוב

 בשכונת גאולה.
 

 : וחלקותגושים 
 .11: חלקות במלואן, מוסדר, 10091: גוש

 X: 220939קואורדינטה 
 Y: 632861קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
 יח"ד והרחבות דיור. 1תוספת קומות לשם תוספת 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ג' 1עודי הקרקע מאזור מגורים ישינוי י 1.1.5
 : כמפורט להלןקביעת בינוי לתוספות בנייה  1.1.1

o  ,קביעת בינוי להרחבות יח"ד קיימות בקומות קרקע
 ראשונה ושניה

o  קביעת בינוי להשלמת קומה שניה ותוספת קומות
 יח"ד חדשות. 1שלישית ורביעית חלקית לשם תוספת 

o .קביעת בינוי לתוספת מחסנים בקומת המרתף 
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 שינוי וקביעת קווי בניין חדשים. 1.1.1
מ"ר  5115 -בשטח וקביעתם לבנייה שטחי ההגדלת  1.1.5

 מ"ר שטחי שירות( 151-מ"ר שטחים עיקריים ו 5019)
 .51. קביעת מס' יח"ד על 1.1.1
קומה  -קומות 1-קומות ל 1 -הגדלת מס' קומות מ 1.1.9

 אחרונה חלקית.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית, כאמור. 1.1.7
ים למתן היתר קביעת הוראות בינוי וקביעת תנא 1.1.9
 בנייה.
 קביעת הוראות בגין עץ לשימור וגדר להריסה. 1.1.8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9189ובילקוט הפרסומים  50/01/1051

 .11/01/1051, בתאריך 5958
 

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

ועדה : וכן במשרדי. 01-9180191: טלפון 8505105
 ירושלים 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה יוכל המעונ, 01-9189955: טלפון
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 

 זילברדלית 
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים 
 
 

 מחוז הצפון
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי : גלילית מחוז צפון
תכנית מפורטת ברמה מפורטת  אישורהודעה בדבר 

 32012 ג/מס': 
 בריכת עין אל אסד: שם התכנית

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

 57891 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 500ג/  כפיפות
 9111ג/  כפיפות

 8/ 1 תממ/ אישור ע"פ תמ"מ
 11תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 9תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 צפונית לעין אל אסד

 

 
 
 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקי חלקות 58119: גוש

 X: 237250קואורדינטה 
 Y: 761500קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
הוספת שימושים עבור מתקן הנדסי ודרך בשמורת 

 מירון הטבע הר
 

 : עיקרי הוראות התכנית
קביעת הוראות בינוי ופיתוח להקמת בריכת מים ותחנת 
שאיבה בשטח המיועד לשטח עבור מתקנים הנדסיים 

 בתוך שמורת טבע
התווית דרך גישה למתקן מדרך קיימת ומאושרת על פי 

 9111ג/ 
 קביעת הוראות בינוי ומתן החניות לפיתוח סביבתי

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 9515ובילקוט הפרסומים  59/01/1051

 .55/09/1051, בתאריך 5998עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי05-9109111: טלפון 5711001
מקומית מחוזית מחוז צפון, דרך בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין 57000נצרת עילית  קרית הממשלה
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

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

 
 

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

 30142 ג/מס': מפורטת 
, 1הרחבת בית צמוד קרקע בשביל הסביון : שם התכנית

 עכו
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58117 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 958ג/  שינוי
 5917ג/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 1/ 10/ 15 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .  עכו: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .18: חלקות במלואן 59111: גוש
 .18: חלקי חלקות 59111: גוש
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 X: 759525קואורדינטה 
 Y: 207050קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
קביעת זכויות והוראות בנייה לאזור מגורים א' בחלקה 

 בעכו. 59111בגוש  18
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 קביעת זכויות בנייה, קביעת הוראות בינוי.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9191ובילקוט הפרסומים  11/05/1051

 .51/01/1051, בתאריך 1598
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי05-9109111: טלפון 5711001
 : טלפון עכו 11עכו, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 05-8819559
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי : בקעת בית הכרם
 32011 ג/מס':  תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 הרחבת תכנית מתאר : שם התכנית
 בצפון מערב דיר אל אסד

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

 57091 ג/מס':  מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 59058ג/  שינוי
 51115ג/  כפיפות
 59010ג/  כפיפות
 7157ג/  כפיפות
 51897ג/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 אסד.-דיר אל: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .1: חלקות במלואן 59958: גוש
 .89, 19, 9, 9, 5: חלקי חלקות 59958: גוש
 .59 - 57, 51: חלקי חלקות 59808: גוש
 .51 - 8: חלקי חלקות 59851: גוש

 X: 224500קואורדינטה 
 Y: 761250קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
 הרחבה נקודתית למגורים בצפון מערב של דיר אל אסד.

 

 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מגורים.ייעוד קרקע חקלאית לייעוד שינוי 
 שצ"פ.ייעוד של קרקע חקלאית לייעוד שינוי 
והתווית דרכי גישה ייעוד קרקע חקלאית לייעוד שינוי 

 וכבישים.
 קרקע.ייעוד קביעת השימושים המותרים לכל 

קביעת צפיפות, מרווחי בנייה,  -: קביעת הוראות בנייה
 קביעת גובה בניינים.

קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים 
 , גז וכו'.כים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמלרד: כגון 

 קביעת השלבים והנחיות לביצוע.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9991ובילקוט הפרסומים  10/09/1051

 .59/08/1051, בתאריך 111
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  18מעלה יצחק מחוז הצפון, בנייה לתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 05-9109111: טלפון 5711001
 כרמיאל  בקעת בית הכרם,בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה יוכל המעונ, 05-8190981: טלפון
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי : הגלבוע
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 20244 ג/מס':  מפורטת

 תוספת שימוש באזור חקלאי לגידול עגלים: שם התכנית
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  הצפוןמחוז בנייה לתכנון ול
תכנית מתאר מקומית מופקדת  הגלבועבנייה לתכנון ול

 10111 ג/מס':  ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 11תמא/  כפיפות
 1018ג/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 15תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .  טמרה )יזרעאל(: יישוב

 X: 238025קואורדינטה 
 Y: 724925קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקי חלקות 57088: גוש
 .5: חלקי חלקות 57501: גוש
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 : מטרת התכנית
 הקמת מבנה משק

 וקביעת הוראות לבינוי ולשיקום נופיבנייה  הגדרת זכויות
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מבנה משקייעוד קרקע חקלאית לייעוד שינוי 

 קביעת שימושים
 תוספת שימוש גידול עגלים בדיר צאן קיים

קביעת זכויות והגבלות בנייה עבור מבנה משק 
 )צפיפות, מרווחי בנייה, גובה בניינים(

 הנחיות סביבתיות והוראות שיקום נופיקביעת 
ייעוד קביעת הנחיות בינוי והתכליות המותרות לכל 

 ועיצוב אדריכלי
 קביעת תנאים לבצוע התכנית ופיתוח השטח כולל תשתיות

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5711001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 05-9109111: טלפון

הגלבוע, עין חרוד בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 05-9111117: טלפון )מאוחד(

 

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

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

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

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי : יזרעאלים
 תכנית מפורטת ברמה מפורטת אישורהודעה בדבר 

 32111 ג/מס': 
 תחנת עמיקם של "מקורות", יזרעאלים: שם התכנית

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

 57999 ג/מס':  מפורטת ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 51911ג/  שינוי
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 תחנת שאיבת מים

 

 
 
 

 : גושים וחלקות
 .15, 1: חלקי חלקות 51175: גוש

 X: 719100קואורדינטה 
 Y: 204025קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
שימור וטיפוח הקרקע משטח המוגדר כאזור ייעוד שינוי 

 לאזור שטח מתקן הנדסי ושטח פתוח המיועד לטיפול נופי
 

 : עיקרי הוראות התכנית
תרים בשטח המיועד למתקן קביעת השימושים המו

 הנדסיים.
 ם. יקביעת הוראות בנייה בשטח המיועד למתקנים הנדסי

 קביעת הוראות ומתן הנחיות לפיתוח סביבתי.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 9559ובילקוט הפרסומים  11/09/1051

 .59/07/1051, בתאריך 1117עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 05-9109111: טלפון 5711001
 59510יזרעאלים, עפולה בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה יוכל המעונ, 05-9518990: טלפון
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשע

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

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי : מעלות תרשיחא
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 20241 ג/מס': מפורטת 
מדרך משולבת ושביל ייעוד שינוי : שם התכנית

 להולכי רגל למגורים א', ברחוב הורד, מעלות
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 10111 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 59911ג/  שינוי
 55108ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .תרשיחא-מעלות: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .11, 11, 58: חלקות במלואן 58511: גוש
 .19, 11, 15, 59: חלקותחלקי  58511: גוש

 X: 227735קואורדינטה 
 Y: 768725קואורדינטה 
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 : ת התכניתמטר
מדרך מאושרת ייעוד ביטול קטע דרך מאושרת ושינוי 

 ושביל גישה למגורים א'.
 קביעת הוראות וזכויות בנייה.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 ביטול דרך נקודתי.

 למגורים א'.מדרך מאושרת ושביל גישה ייעוד שינוי 
הוספת שימושים באזור מגורים א' למשרד לבעלי 

 מקצועות חופשיים ובריכת שחיה.
 קביעת הוראות וזכויות בנייה.

 55קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב מדרך מס' 
 .15ו  15לחלקות 

 שינוי קווי בניין.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9195ומים ובילקוט הפרס 51/05/1051

 .10/05/1051, בתאריך 5511
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי05-9109111: טלפון 5711001
 5מעלות תרשיחא, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל 05-8871910 :טלפון 15811תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 

 אלכס שפול, אדריכל מ"מ
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז צפון 
 
 

 מחוז הדרום
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי : אילת
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
2/ 01/ 235/ 54 

  102מבנה צמוד קרקע במגרש : שם התכנית
 אילת 1שכונת שחמון רובע 

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

 59 /155 /01 /1מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות:  
 מספר התכנית סוג היחס

 155/ 01/ 1 שינוי
 557/ מק/ 1 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 , אילת9שחמון , 501דרך הבשמים : אילת רחוב: יישוב

 

 : גבולות התכנית
 בתשריט בקו כחול רצוף.כמסומן 

 : גושים וחלקות
 .559: חלקות במלואן, מוסדר, 50518: גוש

 X: 193250קואורדינטה 
 Y: 383560קואורדינטה 

 

 : מגרשים
 155/ 01/ 1בהתאם לתכנית  107

 

 : ת התכניתמטר
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה. 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
. שינוי קווי בניין תת קרקעי למטרת בריכה וחדר 5

 מ'.  5מ' מוצע  1מכונות בלבד, מאושר 
מ''ר, תוספת  590 -מאושר : . תוספת זכויות בנייה1

 מ''ר.  190מ''ר עיקרי סה''כ  590
 +- 0.00. בנית קומה מתחת ל 1
+, מוצע 91.00מאושר : +  0.00. שינוי מפלס 5

 ללא שינוי ברום גובה מרבי. מ'.  5.7+, שינוי של 99.70
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9999ובילקוט הפרסומים  09/55/1051

 .05/55/1051, בתאריך 5059
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה : ן במשרדי. וכ09-9191781: טלפון 95500
 אילת 5אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 09-9197555: טלפון
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי : באר שבע
הודעת הפקדת תכנית מתאר הודעה בדבר תיקון 

 230 /302 /02 /4מקומית מס' 
 מתחם מגורים בשדרות טוביהו באר שבע: שם התכנית

נמסרת בזאת הודעה על תיקון הודעת הפקדת תכנית 
שפורסמה  150 /501 /01 /1: 'מסמתאר מקומית 

ובילקוט הפרסומים  18/09/1051בעיתונים בתאריך 
. וכי 07/50/1051, בתאריך 155, התשעד, עמוד 9998

 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  98בהתאם לסעיף 
, מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 5891

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון בנייה ול
באר שבע תכנית מתאר מקומית מספר בנייה ול
1/ 01/ 501/ 150 

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים : איחוד וחלוקה
 חום התכנית/בחלק מתחום התכניתבכל ת

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 10/ 551/ 01/ 1 שינוי
 17/ 501/ 01/ 1 שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 / א17/ 501/ 01/ 1 שינוי
 501/ 01/ 1 שינוי
 81/ 551/ 01/ 1 שינוי

 1תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונה ט', בית אל: באר שבע רחוב: יישוב

 פינת הרחובות בית אל ושדרות טוביהו 
 X: 178480קואורדינטה 
 Y: 573168קואורדינטה 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .97: חלקי חלקות 19095: גוש
 .81: חלקי חלקות 19095: גוש
 .51: חלקי חלקות 19550: גוש
 .55 - 8, 9 - 1: חלקות במלואן 19550: גוש
 .11 - 15: חלקי חלקות 19551: גוש

 

 : מטרת התכנית
הקמת מתחם מגורים בשדרות טוביהו פינת רחוב בית 

 אל בבאר שבע.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
קרקע מ"אזור מלונאות )אכסון מלונאי(", ייעוד . שינוי 5
 ". 1"מגורים דייעוד ל
 . איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.1
 . קביעת התכליות והשימושים המותרים. 1
למטרות עיקריות )כולל שטח בנייה . קביעת שטחי ה5

 9,710מ"ר מתוכם  91,511מעונות יום( בהיקף של 
קביעת שטחי השירות בהיקף של מ"ר עבור מרפסות. 

 מ"ר על קרקעי. 11,700
 דירות.  510. קביעת מספר יחידות הדיור במתחם, סה"כ 1
. קביעת שטח לשלוש כיתות מעון יום ולבריכת שחיה 9

 לתושבי המתחם.
 . קביעת הנחיות בינוי, עיצוב אדריכלי ומגבלות בנייה.7
 קומות ועוד 15עד בנייה . קביעת הגובה המותר ל9

 מ' ממפלס הכניסה הקובעת 515קומות טכניות, סה"כ 
 קומות תת קרקעיות מתחת הכניסה הקובעת. 1ועד 

 . קביעת הנחיות סביבתיות. 8
 . קביעת השלבים וההתניות לביצוע. 50
 . קביעת הנחיות למתן היתרי בנייה. 55
 . קביעת קווי בניין בתחום התוכנית.51

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 : ןטלפו 95500באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 
ועדה : העתק התנגדות יומצא למשרדי, 09-9191781

באר  1באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
 .09-9591907: טלפון שבע

 

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

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

 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי : באר שבע
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
4/ 01/ 312/ 12 

  310מגורים במגרש : שם התכנית
 שכונת רמות באר שבע 3ברחוב שלמה בן יוסף 

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

 11 /591 /01 /1מס': מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים : איחוד וחלוקה

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

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות:  

 מספר התכנית סוג היחס
 15/ במ/ 1 שינוי
 5/ 15/ במ/ 1 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 5בן יוסף שלמה : באר שבע רחוב: יישוב

, 5שטח התכנית הממוקם ברח' שלמה בן יוסף מס' 
 באר שבע  - 598במגרש מס' 

 

 : גבולות התכנית
 בקו כחול רצוף. כמסומן בתשריט

 

 : גושים וחלקות
 לא מוסדר.

 .505009: גושים בחלקיות
 X: 182075קואורדינטה 
 Y: 575675קואורדינטה 

 

 : מגרשים
A 169  5/ 15/ במ/ 1בהתאם לתכנית 

 

 : ת התכניתמטר
הגדלת מגרש מגורים על חשבון שטח ציבורי פתוח 

 ושינוי בקווי הבניין ללא שינוי בשטח המותר לבניה. 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 הקרקע משטח ציבורי פתוח למגורים. ייעוד א. שינוי 

 ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים. 
 ג. שינויים בקווי הבניין. 
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ד. הקטנת זכויות בנייה למטרות שירות בהתאם לקיים 
 בפועל. 

 ה. קביעת תכסית קרקע מרבית.
 ו. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 

 ז. קביעת הנחיות לפיתוח המגרש.
 ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9985ובילקוט הפרסומים  51/55/1051

 .51/55/1051, בתאריך 5159
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5ה מחוז הדרום, התקובנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי09-9191781: טלפון 95500
באר  1באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 09-9591907: טלפון שבע
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי : באר שבע
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
4/ 01/ 200/ 24 

  A 184מגורים במגרש מס' : שם התכנית
 , באר שבע, נחל עשן35ברחוב אבידוב צבי 

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

 19 /108 /01 /1מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 71/ במ/ 1 שינוי
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 55אבידוב צבי : באר שבע רחוב: יישוב

, במגרש 55שטח התכנית הממוקם ברח' אבידוב צבי 
 באר שבע - A184מס' 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .11: חלקות במלואן 19591: גוש
 .18: חלקי חלקות 19591: גוש

 X: 178185קואורדינטה 
 Y: 575475קואורדינטה 

 

 : מגרשים
A 184  108/ 01/ 1בהתאם לתכנית 

 

 : ת התכניתמטר
 Aהגדלת זכויות בנייה למבנה מגורים בתא שטח מס' 

 נחל עשן, באר שבע. רחוב אבידוב צבי 184

 : עיקרי הוראות התכנית
 א. שינוי בינוי סטנדרטי. 

 ב. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית. 
 ג. הגדלת תכסית. 

 ד. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. 
 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9709ובילקוט הפרסומים  58/51/1051

 .19/55/1051, בתאריך 5718
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי09-9191781: טלפון 95500
באר  1באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 09-9591907: טלפון שבע
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי : קרית גת
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

0/ 02/ 350/ 1 
 פארק נחל לכיש -קריית גת צפון : שם התכנית

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

הועדה המקומית  ובמשרדי מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
מס': מופקדת תכנית מפורטת  קרית גתבנייה לתכנון ול

8/ 01/ 550/ 9 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : תרי בנייה והרשאותיה
 היתרים או הרשאות

 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 550/ 01/ 8 פירוט
 1/ ב/ 15א/ "תמ פירוט
 11א/ "תמ פירוט

  59/ 55/ 5תמ"מ/  פירוט 
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 צפונית מזרחית לצומת פלוגות, בתחום שיפוט קרית גת

 X: 614000-614875קואורדינטה 
 Y: 177875-179000קואורדינטה 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .51 ,55, 59, 51: חלקות במלואן 1090: גוש
 ,10, 55 ,51, 55 ,50, 9, 5: חלקי חלקות 1090: גוש
15 ,11 ,11 ,17 ,15 ,17 ,50. 
 .517, 515: חלקות במלואן 1098: גוש
 .99: חלקות במלואן 1081: גוש
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 : מטרת התכנית
 קביעת הוראות והנחיות לפיתוח הפארק. 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . קביעת הוראות לפיתוח הפארק. 5
 . הוראות לפיתוח נופי. 1
 . קביעת שימושים ופעילויות בתחום הפארק.1

 

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

 כל . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 10תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  500סעיף 

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

 : טלפון 95500באר שבע  5התקוה מחוז הדרום, 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 09-9191781

 ית גתיית גת, קריקרבנייה מקומית לתכנון ולהועדה ה
 .09-9991989: טלפון

 

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

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

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

 
 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי : קרית מלאכי

מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
34/ 01/ 312/ 3 

מגרשים למבנים ומוסדות ציבור,  1: שם התכנית
 שכונת ''גבעת הסביונים'' קרית מלאכי

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

 5 /597 /01 /59מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 18/ 501/ 01/ 59 שינוי
 591/ 01/ 59 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 קרית מלאכי.: יישוב

 צפון קרית מלאכי, בסמוך לבית העלמין
 5שד' קרן הידידות  -שכונת גבעת הסביונים

 

 : גבולות התכנית
 בתשריט בקו כחול רצוףכמסומן 

 

 
 
 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .105: חלקי חלקות 1597: גוש
 .99 - 95: חלקות במלואן 1810: גוש
 .508, 509: חלקי חלקות 1810: גוש

 X: 176070קואורדינטה 
 Y: 627300קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
מגרשים לבנייני ציבור, שינויים  1חלוקה מחדש של 

 במערכת התנועה במתחם, שינוי בקווי בניין והגדלת 
 זכויות בנייה בשכונת גבעת הסביונים בקרית מלאכי.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 א. הגדלת זכויות הבנייה למבנים ומוסדות ציבור 

-( הגדלת שטחים עיקריים מ95)חלקה  510בתא שטח 
 מ"ר. 5,100-ל 1,000

-( הגדלת שטחים עיקריים מ91)חלקה  515בתא שטח 
 מ"ר.  100-ל 500-ושטחי שירות מ, מ"ר 5,100 -ל 500

-( הגדלת שטחים עיקריים מ99)חלקה  511בתא שטח 
 מ"ר.  5,110-ל 710

 ב. חלוקה מחדש לתאי שטח חדשים.
 ג. שינויי בקווי בניין.

 ד. שינויים במערכת התנועה במתחם.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9995ובילקוט הפרסומים  55/50/1051

 .15/50/1051, בתאריך 979
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי09-9191781: טלפון 95500
 5קרית מלאכי, ז'בוטינסקי בנייה ולמקומית לתכנון 
, וכל 09-9909705: טלפון 70800קרית מלאכי 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

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

32/ 01/ 242/ 5 
 רהט - 11שכונה  2מגרש : שם התכנית

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
מס': מופקדת תכנית מפורטת  רהטבנייה לתכנון ול

57/ 01/ 111/ 5 
 ללא איחוד וחלוקה: וחלוקה איחוד

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : תרי בנייה והרשאותיה
 היתרים או הרשאות

 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 111/ 01/ 7 שינוי
 1511/ מק/ 57 שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 501/ 01/ 57 שינוי
 51/ 111/ 01/ 57 שינוי

 515/ 01/ 57 כפיפות
 

 : בתכנית ומקומםהשטחים הכלולים 
   רהט: יישוב

 X: 175618קואורדינטה 
 Y: 588477קואורדינטה 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 : לא מוסדר

 .575: חלקות במלואן 500905: גוש
 . 8חלקי חלקות  –בני שמעון  – 59גוש שומה 

 

 : מטרת התכנית
זכויות בנייה למגורים, קביעת חזית מסחרית, הגדלת 

קביעת מספר יחידות הדיור, שינוי קו בניין למבנים 
, שכונה 1קיימים וקביעת קווי הבניין למחסן במגרש מס' 

 ברהט. 11
 

 : עיקרי הוראות התכנית
. קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש 5

 500% -)אזור מגורים א' עם חזית מסחרית( ל 1מס' 
מ"ר מסחר  90 -למטרת מגורים ו 79.11%שמתוכם 

 המהווים שטחים עיקריים.
 . קביעת קווי הבניין במגרשים.1
 יח"ד במגרש. 5. קביעת 1
 . קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.5
 . קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.1

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 באתר וכן, ם לקהלשהמשרדים האמורים פתוחי

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 10תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  500סעיף 

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

 : טלפון 95500באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 09-9191781

 : טלפון רהט רהט,בנייה מקומית לתכנון ולהועדה ה
09-8855975. 

 

ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל 
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 : דרום, מרחב תכנון מקומי : אבו בסמה
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

24/ 02/ 305/ 3 
 מרעית רבתי: שם התכנית

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
תכנית מתאר מופקדת  אבו בסמהבנייה לתכנון ול

 5 /505 /01 /19מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : תרי בנייה והרשאותיה
 היתרים או הרשאות

 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 505/ 01/ 19 שינוי
 501/ 01/ 19 שינוי
 501/ 01/ 55 שינוי
 197/ 01/ 55ד/  שינוי
 505/ 01/ 19 שינוי
 505/ 01/ 19 שינוי
 571/ 01/ 19 שינוי

 15/ 55/ 5מ/ "תמ פירוט
 11/ 55/ 5מ/ "תמ פירוט

 11א/ "תמ כפיפות
 11א/ "תמ כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
הרחבת מכחול מדרום וממערב לשטח תכנית מתאר 

 .מרעית, כוחלה ומחצבת כחל
 X 101000  קואורדינאטה
 Y 179000  קואורדינאטה

 

 : גבולות התכנית
 רצוף. כמסומן בתשריט בקו כחול

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .5: חלקות במלואן 500001: גוש
 .5: חלקי חלקות 500551: גוש
 .5: חלקי חלקות 500571: גוש
 .5: חלקות במלואן 500115: גוש
 .5: חלקות במלואן 500111: גוש
 .5: חלקי חלקות 500511: גוש
 .5: חלקות במלואן 500818: גוש
 .5: חלקות במלואן 500850: גוש

 

 לא מוסדר.
 .500058, 500059, 500057, 50009: גושים בחלקיות
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 : מטרת התכנית
יצירת מסגרת להרחבת השטח להתיישבות  א. 

כפרית/פרברית בדואית, להסדרת המגורים 
המיועדים  ,יה העיקרייםיעבור ריכוזי האוכלוס

לשכונות שיפותחו באזורי הפזורה הקיימים, 
לישובים מכחול וכוחלה. זאת ע''י  מדרום מערב

וקביעת  ,יעודי הקרקע הקיימיםישינויים ב
הנחיות והוראות בנייה להנחיית התכנון המפורט 

 בשטח התכנית. 
תן מענה ייחודי, שייישבותי ייצירת מרקם הת ב. 

ידיים של לצרכי המגורים הקיימים והעת
ה המיועדת, תוך שמירה על הייחודיות יהאוכלוסי

שטחים ייעוד ה השונות, וישל קבוצות האוכלוסי
יעור, ילמוסדות ציבור, תעסוקה, חקלאות, 

 שטחים פתוחים ונחלים. 
תכנון של מערכת דרכים ותשתיות הנדסיות,  ג. 

ית רבתי עשישלבו את השכונות החדשות במר
ביחד עם השכונה והישובים הקיימים דריג'את 

חול ועם מרכז השירותים מרעית, ככוחלה ומ
למערכת תפקודתית אחת, במסגרת שטח 
 השיפוט של המועצה האזורית אל קסום באזור. 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
עודי הקרקע הקיימים ימתן הוראות לשינויים בי א. 

מבנים בשטח התכנית, למגורים, מסחר ו
למוסדות ציבור, תעשיה ומלאכה, תשתית 
הנדסית, דרכים, שטח ציבורי פתוח שטח לתכנון 

 בעתיד וכדומה. 
קביעת הפריסה הפיזית, הנחיות והוראות הפיתוח  ב. 

לסוגי השימושים המותרים, זכויות הבניה, צפיפות 
 והעיצוב האדריכלי. בנייה הפיתוח, אופי ה

קביעת מגוון השטחים הפתוחים לסוגיהם,  ג. 
לרבות הנחלים ושטח החקלאות. מתן הוראות 
והנחיות לשימושים לרווחת הציבור ולשמירתם, 
לרבות להגנה על הנוף ואיכות הסביבה בשטח 

 התכנית בכללותה. 
ת לפיתוח מערכות וקביעת הנחיות והורא ד. 

הדרכים, הניקוז, המים, הביוב, החשמל 
 טח התכנית. והתקשורת בש

מתן הנחיות והוראות לעריכת תכניות מפורטות  ה. 
עפ''י תכנית זו, ולהוראת היתרים בשטחים 
 שמנותר ליתן בהם היתר עפ''י הוראות תכנית זו. 

 

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

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 10תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  500סעיף 

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

 : טלפון 95500באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 09-9191781

רגר  'אבו בסמה, שדבנייה מקומית לתכנון ולהועדה ה
 .09-9101150: טלפון 95500באר שבע  55יצחק 

 

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

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

 
 

 
 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי : נגב מזרחי

מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 
2/ 01/ 133/ 52 

 ערערה בנגב 2שכונה  302מגרש : שם התכנית
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51 /155 /01 /7מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב5/ 155/ 01/ 7 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 501 5שכ : ערערה בנגב רחוב: יישוב

 , ערערה בנגב 1שכ'  501מגרש 
 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .15: חלקות במלואן 500095/50: גוש
 .11: חלקי חלקות 500095/50: גוש

 X: 203625קואורדינטה 
 Y: 563400קואורדינטה 

 

 : מגרשים
 / ב5/ 155/ 01/ 7בהתאם לתכנית  501

 

 : ת התכניתמטר
שינוי קווי בניין, הגדלת אחוזי בנייה, תוספת קומה 

 501יח"ד במגרש  5-ל 1 -שלישית והגדלת מס' יח"ד מ
 ערערה בנגב.  1שכ' 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א' בסך  -

מ"ר  500-עיקריות, ו מ"ר למטרות 800מ"ר ) 5000של 
 למטרות שירות(.

 הוספת קומה שלישית.  -
 יח''ד.  5 -ל 1 -הגדלת מס' יח''ד במגרש מ -
 שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים. -
 קביעת התכליות והשימושים. -
 קביעת הנחיות/ הוראות ומגבלות בנייה. -
  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. -
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  05/50/1051

 .07/50/1051, בתאריך 159
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי09-9191781: טלפון 95500
 : נגב מזרחי, טלפוןבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים , וכל המעוניין 09-9110899
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 אבי הלר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז דרום 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 4550-05-12

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

ובעניין פירוק חברת טראוב תעשיית קופסאות בע"מ, ח"פ 
,51-067128-2

אפוטרופוסו  ע"י   ,08006589 ת"ז  המאר,  סמיר  והמבקש: 
שריהאן המאר, ת"ז 303180392, ע"י ב"כ עו"ד בסאם כרכבי, מרח' 
החבצלת 12ג, ת"ד 850, ירושלים 91008, טל' 02-6221611, פקס' 

.02-6235277

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.5.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  בית המשפט  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.6.2014, בשעה 10.15.

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   14.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.2.6.2014

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

בסאם כרכבי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 17897-11-13

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

ובעניין פירוק חברת אס.ר. שינוע בע"מ,

 ,16 ברזל  מרח'   ,321220055 ת"ז  ויצ'סלב,  וולקוב  והמבקש: 
 ,3 שכם  דרך  מרח'  סלאמה,  סלאמה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ירושלים, 

ירושלים, פקס' 02-6276659.

בקשה  הוגשה   11.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 10.7.2014, בשעה 9.45.

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 

.1.7.2014

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

סלאמה סלאמה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 58771-03-14

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

ובעניין פירוק חברת בה שנהב )2010( בע"מ, ח"פ 51-450251-7,

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,319385365 ת"ז  דיקוצייב,  רימה  והמבקשת: 
סימון דונכין, מרח' שמחה דיניץ 1, ירושלים 9371670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.3.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.6.2014, 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 
 12.00 יאוחר משעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיה  באופן שתגיע 

ביום 11.6.2014.

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

סימון דונכין, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 33093-11-13

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

ובעניין פירוק חברת מוסך מסטר צבע בע"מ, ח"פ 51-365864-1,

והמבקש: דמיטרי גריאזנוב, ע"י ב"כ עו"ד עודד דמארי, מרח' 
ויצמן 17, נס ציונה 74030, טל' 08-9405754, פקס' 08-9400208.

בקשה  הוגשה   18.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 11.6.2014, בשעה 8.30.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 25.6.2014.

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

שושי לונדנר, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 44140-03-14

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

ובעניין פירוק חברת פריך בע"מ, ח"פ 51-345020-5

והמבקשים: דוד בר גיל ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או 
יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר )קומה 18(, 

רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.3.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.7.2014, 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 29.6.2014.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 34002-04-14

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

ובעניין פירוק חברת איטל - חרס בע"מ, ח"פ 51-078508-2,

הורנשטיין  נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, 

ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.4.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.9.2014, 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 1.9.2014.

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   10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.6.2014

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

עודד דמארי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 10276-03-14

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

ובעניין פירוק חברת סאיף בע"מ, ח"פ 51-051186-8,

והמבקשת: חיה סיט, ע"י ב"כ עו"ד לירון קרן-אקרמן, מרח' 
הרצל 71, ראשון לציון 75267, טל' 03-9660716, פקס' 03-9673781.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.3.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.6.2014, 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 18.6.2014.

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

לירון קרן-אקרמן, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 19682-03-14

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

ובעניין פירוק חברת אשבד בילדינג בע"מ.

והמבקשת: תעשיות רדימיקס )ישראל( בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד 
שושי לונדנר, מרח' החשמונאים 105, ת"ד 20175, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.3.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.7.2014, 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.
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 36733-04-14

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

ובעניין פירוק חברת אסגל אלומיניום בע"מ,

והמבקש: האשם חוג'יראת ואח', ע"י ב"כ עו"ד איבראהים 
כ' בחוס, ת"ד 580, שפרעם 20200,

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
בקשת  וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי 
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 14.7.2014, 

בשעה 9.45.

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.

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

.1.7.2014

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

איבראהים כ' בחוס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 1351-05-14

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

ובעניין פירוק חברת אולמי נהריה )א.ס. 1993( בע"מ, ח"פ 
,51-175941-7

הורנשטיין  נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, 

ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.7.2014, בשעה 10.30.

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 1.7.2014.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 52365-01-13

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

ובעניין פירוק חברת קורל בוני הגליל בע"מ,

והמבקש: איגור קומורובסקי, ת"ז 309377919, ע"י ב"כ עו"ד 
יאסין ס' וסאם, מרח' העצמאות 59, קרית אתא 28101.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.6.2014, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.22.6.2014

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

יאסין ס' וסאם, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 61820-01-14

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

ובעניין פירוק חברת סופר אינשטיין בע"מ, ח"פ 51-101882-2,

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,058536798 ת"ז  ח'לאילה,  זאהר  והמבקש: 
וליד אבו-אל-ניל, ת"ד 4606, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.1.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.6.2014, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

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

וליד אבו אל ניל, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רענן חמו, מרח' אבן 
גבירול 52, תל אביב 64364, 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.

רענן חמו, עו"ד, מפרק

טריידור אופציות בע"מ
)ח"פ 51-282671-0(

)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 13.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משולם זיסו, מרח' דה האז 

3, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משולם זיסו, מפרק

אורתיש בע"מ
)ח"פ 51-396978-2(

)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 15.4.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  וינברג,  ירון  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנדיב 71, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון וינברג, רו"ח, מפרק

אלמוג סגול השקעות בע"מ
)ח"פ 51-280490-7(

)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 15.4.2014, התקבלה החלטה 

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 62118-03-14

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

ובעניין פירוק חברת ע.ס.מ. בנגב בע"מ, ח"פ 51-475921-6,

וניהול  השקעות  אלכס  את  שרי  חברת  והמבקשת: 
פרויקטים בע"מ, ח"פ 51-399843-5, ע"י ב"כ עו"ד ליאור בלקין, 

משד' יצחק רגר 28/100, ת"ד 927, באר שבע 84108.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.3.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

26.6.2014, 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 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 19.6.2014.

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

ליאור בלקין, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

אדמות פארק השרון בע"מ
)ח"פ 51-381772-6(

)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 23.4.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  סולמי,  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, תל אביב 67134, 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 סולמי, עו"ד, מפרק

דפוס טאוב בע"מ
)ח"פ 51-179993-4(

)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 13.4.2014, התקבלה החלטה 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי שורק, מרח' צאלון 6, 
אור יהודה 6040722, 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.

עדי שורק, מפרק

סיקניק בע"מ
)ח"פ 51-261715-0(

)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 23.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלית בר-טל, מרח' השילוח 

4, פתח תקוה, 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.

גלית בר-טל, מפרקת

מרום נפטון בע"מ
)ח"פ 51-353020-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  לנדה,  בנימין  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

003844651, מרח' מונטיפיורי 41, 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.

בנימין לנדה, עו"ד, מפרק

ריאלקטרוניק רימק )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-281800-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2014, התקבלה החלטה 

מרח'  וינברג,  ירון  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
הנדיב 71, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון וינברג, רו"ח, מפרק

החברה הבינלאומית להגנה ולחילוץ בע"מ
)ח"פ 51-398324-7(

)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 17.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי בכר, מרח' דניאל 

פריש 3, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

אלי בכר, עו"ד, מפרק

אולטראנט )אינטרנט( בע"מ
)ח"פ 51-282407-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי שרף, מרח' אבא 
הלל סילבר 12, רמת גן 52506, טל' 03-6134401, 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.

אבי שרף, עו"ד, מפרק

המרכז לקבלת מודעות בע"מ
)ח"פ 51-257837-8(

)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 22.4.2014, התקבלה החלטה 
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אצל  גולדשטיין,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, רחובות 76703, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק גולדשטיין, מפרק

נירטל ניהול מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-471629-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.4.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  מעתוק,  ניר  נסים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

038623658, מרח' תרשיש 39, שוהם, 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.

נסים ניר מעתוק, מפרק

אורתואקסיס בע"מ
)ח"פ 51-388619-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אלעד, מהחממה 

הטכנולוגית טרגטק, רח' הגביש 4א, נתניה, 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.

יעקב אלעד, עו"ד, מפרק

שורש ייצוג והפצה בע"מ
)ח"פ 51-098377-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.4.2014, התקבלה 
ויסמן,  שמחה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

ת"ז  לנדה,  בנימין  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
003844651, מרח' מונטיפיורי 41, 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.

בנימין לנדה, עו"ד, מפרק

בי.בי.פי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-415531-6(

)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 24.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל שורצברג, מרח' 

מצדה 9, בני ברק, 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.

מיכל שורצברג, עו"ד, מפרקת

בקרה גיאוטכנית בע"מ
)ח"פ 51-336410-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.4.2014, התקבלה החלטה 
משד'  חזות,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המגינים 7, חיפה 3309164, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר חזות, עו"ד, מפרק

גפן מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-339735-6(

)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 27.4.2014, התקבלה החלטה 



ילקוט הפרסומים 6804, י"ט באייר התשע"ד, 19.5.2014  5590

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעד בר–נס, ת"ז 
300929437, מרח' הרב עוזיאל 30, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלעד בר–נס, מפרק

מרקי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-371428-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
7.5.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
גרוס,  צביקה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
טל'   ,56478 יהוד   ,12037 ת"ד   ,5 בגין  מרח'   ,050644335  ת"ז 

052-2314484, למפרק החברה.
צביקה גרוס, מפרק

ד.ש.ש שיווק ישיר ללקוח בע"מ
)ח"פ 51-420531-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-6588569 טל'  שאן,  בית   ,70 המלך  שאול  מרח'  מנחם,  אלי 

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.

 ,20.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אלי מנחם, עו"ד, מפרק

סונריקס בע"מ
)ח"פ 51-320748-0(

)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 
ושות', משרד  10.00, אצל ארד  20.6.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
עורכי דין, רח' קרמניצקי 1, תל אביב 6789901, לשם הגשת דוח 

40, ראשון לציון, למפרק  ת"ז 07696487, מרח' הפרדס הראשון 
החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמחה ויסמן, מפרק

אומבק בע"מ
)ח"פ 51-337269-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.4.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אלעד, 
למפרק  נתניה,  4א,  הגביש  רח'  טרגטק,  הטכנולוגית  מהחממה 

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.

יעקב אלעד, עו"ד, מפרק

מ.ש.א.ר. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-311360-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.4.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף אריאל, ת"ז 
024604092, מרח' ארזים 15, נס ציונה, טל' 052-8892892, 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.

אסף אריאל, מפרק

ארמובילו וי. אף. אקס. בע"מ
)ח"פ 51-493467-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
4.5.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו כץ             יעל דביר פרי
ם י ק ר פ מ     

אהבה ושפע בע"מ
)ח"פ 51-393164-2(

)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 
רח' הנשר  12.00, אצל המפרק,  30.6.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  קדימה,   ,2
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל אביאלי, עו"ד, מפרק

אולבר ניהול ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-259221-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בן ישראלי 37, כפר גבתון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף בר, מפרק

פלדן כרמל מאגרים בע"מ
)ח"פ 51-184650-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2014, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
העצמאות 57, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי הפלר, עו"ד, מפרק

בורסה בר בע"מ
)ח"פ 51-301828-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.7.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' יבנה 7, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 

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

של החברה.
יוסף לירון, מפרק

פלד לב תכשיטים 2009 בע"מ
)ח"פ 51-428674-9(

)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 22.6.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' בצלאל 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  52, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרגא פלד, מפרק

טורטילס בע"מ
)ח"פ 51-390532-3(

)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 25.6.2014, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' יששכר 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מוצקין,  קרית   ,5
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור משאלי, מפרק

א.א. פלצ'י שרותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-171681-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.6.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
סופי של המפרקת,  דוח  רמת השרון, לשם הגשת   ,2 העבודה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרית גור, מפרקת

לארג'ס בע"מ
)ח"פ 51-419911-6(

)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 
המפרקים,  אצל   ,17.00 בשעה   ,29.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' נורדאו 87, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 



ילקוט הפרסומים 6804, י"ט באייר התשע"ד, 19.5.2014  5592

אדליסט, פריצקי ושות', רח' הרקון 4, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
פנינה פריצקי, עו"ד, מפרקת

כהן )מ.ז.( חברה לבניין בע"מ
)ח"פ 51-347167-2(

)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 5.7.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' הבנים 51, 
יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  אבן 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זבולון כהן, מפרק

מ. כהן )ש.ז.( השקעות ופיתוח )1994( בע"מ
)ח"פ 51-207714-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הבנים 51, 
יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  אבן 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זבולון כהן, מפרק

גמזו נוימרק אנד קו. )1997( דיאמונד מנופקצ'ררס בע"מ
)ח"פ 51-252881-1(

)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 6.7.2014, בשעה 11.30, במשרדי נאמן, קינן 
ושות', עורכי דין, רח' מנחם בגין 154, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
תמר מעוז, מפרקת

סרבנס-אוקסלי בע"מ
)ח"פ 51-358996-0(

)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 
רוזנבלום-הולצמן,  אצל   ,15.00 בשעה   ,6.7.2014 ביום  תתכנס 

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

ירון שגב )ירוחם(, מפרק

חלקה 103 גוש 7161 בע"מ
)ח"פ 51-025824-7(

)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 
המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,1.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם   ,03-6932015 טל'  אביב,  תל   ,21 וינצ'י  דה  ליאונרדו  רח' 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
רונית שאולי-ברנאי, מפרקת

די.אי.אס השקעות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-158341-1(

)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 2.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יפו 
83, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן בניאן, מפרק

מעונות חלקת הצפון בע"מ
)ח"פ 51-025820-5(

)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 2.7.2014, בשעה 10.00, אצל עו"ד אלון המר, רח' 
5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  ברנר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד לוביץ          נילי לוביץ דרבי
ם י ק ר פ מ           

שושי ואודי הפקות בע"מ
)ח"פ 51-170428-0(

)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 
אריה  דין  עורכי  במשרד   ,12.00 בשעה   ,3.7.2014 ביום  תתכנס 
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רוטשילד 45-41, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מור לימנוביץ, עו"ד, מפרק

דון-אייר סחר בע"מ
)ח"פ 51-141179-5(

)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 8.7.2014, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין אפשטיין 
לשם  אביב,  תל   ,111 ארלוזורוב  רח'   ,)ERM( מעוז  רוזנבלום 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
רון אבלסקי, עו"ד, מפרק

היפודרום בניה להשכרה בע"מ
)ח"פ 51-192344-3(

)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 8.7.2014, בשעה 9.30, במשרד עורכי דין רוזנברג 
המגדל   ,1 עזריאלי  מגדל  ושות',  אפלמן  פולק  קרן  אברמוביץ 
העגול, קומה 17, 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 אברמוביץ, עו"ד, מפרק

חשמונאים 12 נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-210813-5(

)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 8.7.2014, בשעה 9.30, במשרד עורכי דין רוזנברג 
המגדל   ,1 עזריאלי  מגדל  ושות',  אפלמן  פולק  קרן  אברמוביץ 
העגול, קומה 17, 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 אברמוביץ, עו"ד, מפרק

ביטינג הארט בע"מ
)ח"פ 51-303165-8(

)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 

הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,111 ארלוזורוב  רח'  חשבון,  רואי 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורי הולצמן, רו"ח, מפרק

חלקה 34 בגוש 3939 בע"מ
)ח"פ 51-027040-8(

)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 7.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקות, רח' 
סוקולוב 27, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקות, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענת פרנטו )סגל(          מיכל רם )סגל(
ת ו ק ר פ מ     

מיה מרכז רפואי והידרותרפי בע"מ
)ח"פ 51-438490-8(

)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 7.7.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ביאליק 3, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רן בראייר, עו"ד, מפרק

קוואנטום פייננס בע"מ
)ח"פ 51-453964-2(

)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 
מצדה  רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,7.7.2014 ביום  תתכנס 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,9
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון טננבום, עו"ד, מפרק

יאנג איגלז גולף בע"מ
)ח"פ 51-367567-8(

)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 8.7.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, שד' 
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וי.אס.פור.אם בע"מ
)ח"פ 51-482410-1(

)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 13.7.2014, בשעה 12.00, בדרך מנחם בגין 52, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר אהוד     חיים דרור     בר סער
ם י ק ר פ מ                 

פרזנטיפ בע"מ
)ח"פ 51-466220-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפות סופיות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
בעלי  של  סופיות  אסיפות  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בשעות   ,13.7.2014 ביום  יתכנסו  הנ"ל  החברה  ונושי  המניות 
 ,12 ו–10.30, בהתאמה, במשרדי החברה, דרך אבא הלל   10.00
רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה טל, מפרק

אנרג'י מינד בע"מ
)ח"פ 51-428396-9(

)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 
ושות',  שבלת  במשרד   ,10.00 בשעה   ,13.7.2014 ביום  תתכנס 
עורכי דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ 4, תל אביב 6423806, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
עדי זלצמן, עו"ד, מפרק

אד וליו בע"מ
)ח"פ 51-307305-6(

)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 
ושות',  שבלת  במשרד   ,10.00 בשעה   ,13.7.2014 ביום  תתכנס 

תתכנס ביום 8.7.2014, בשעה 9.00, במשרד עורכי דין רוזנברג 
המגדל   ,1 עזריאלי  מגדל  ושות',  אפלמן  פולק  קרן  אברמוביץ 
העגול, קומה 17, 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 אברמוביץ, עו"ד, מפרק

ניו מאיינד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-273344-5(

)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 8.7.2014, בשעה 9.00, במשרד עורכי דין רוזנברג 
המגדל   ,1 עזריאלי  מגדל  ושות',  אפלמן  פולק  קרן  אברמוביץ 
העגול, קומה 17, 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 אברמוביץ, עו"ד, מפרק

ניו מאינד אחזקות 1999 בע"מ
)ח"פ 51-278755-7(

)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 8.7.2014, בשעה 9.00, במשרד עורכי דין רוזנברג 
המגדל   ,1 עזריאלי  מגדל  ושות',  אפלמן  פולק  קרן  אברמוביץ 
העגול, קומה 17, 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 אברמוביץ, עו"ד, מפרק

מדיהבוקס לבס בע"מ
)ח"פ 51-479558-2(

)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 10.7.2014, בשעה 16.00, במשרד עורכי דין מיתר, 
ליקוורניק, גבע לשם טל ושות', דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן 
52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר אריאל מילשטין, עו"ד, מפרק
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אגוז 2, בית שמש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי מורגנשטיין, מפרק

מימיקה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-326996-9(

)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 13.7.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, דרך בגין 72, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד חפץ בראשי, מפרק

פלקון בלו בע"מ
)ח"פ 51-099768-7(

)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 
רח'  אצל המפרקת,   ,9.00 13.7.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
שניצר שמואל 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מטילדה בנבנישתי, מפרקת

פרווסיב בע"מ
)ח"פ 51-263290-2(

)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 13.7.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הרצל 41, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
עמנואל קורנגולד, מפרק

המשתלה ההולנדית בע"מ
)ח"פ 51-428643-4(

)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 
פועלי  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,13.7.2014 ביום  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,21 צאן 

עורכי דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ 4, תל אביב 6423806, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
עדי זלצמן, עו"ד, מפרק

מפעלות תקשורת המרכז הבינתחומי 2001 בע"מ
)ח"פ 51-307682-8(

)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 
ושות',  שבלת  במשרד   ,10.00 בשעה   ,13.7.2014 ביום  תתכנס 
עורכי דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ 4, תל אביב 6423806, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
עדי זלצמן, עו"ד, מפרק

אלכסנדר ייעוץ ויזמות 2009 בע"מ
)ח"פ 51-430826-1(

)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 
9.00, אצל המפרק, רח' ההגנה  13.7.2014, בשעה  תתכנס ביום 
30, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל אלכסנדר, מפרק

שערי מזרח ג.מ. בע"מ
)ח"פ 51-380706-5(

)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 
ישמח  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,13.7.2014 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,5 מלך 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי מורגנשטיין, מפרק

חלוני רקיע בע"מ
)ח"פ 51-260888-6(

)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 13.7.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' מעפילי 
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נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אפרת חממי, עו"ד, מפרקת

ווסטרן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-409982-9(

)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 15.7.2014, בשעה 12.00, ברח' אח"י אילת 62, קרית 
חיים, חיפה 26260, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר רוזנר, עו"ד, מפרק

כרם פרץ - רואי חשבון
)ח"פ 51-326401-0(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2014, בשעה 12.00, במשרדי המפרקת, 
רח' יוסף לוי 23, אזור תעשייה, קרית ביאליק, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שלומית פרץ, מפרקת

קאשאיט תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-490814-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.7.2014, בשעה 10.00, ברח' רוטשילד 46, ראשון 
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

ש.א.י.ש שרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-124217-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.7.2014, בשעה 18.00, במזכירות מושב הזורעים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 

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

הראל ניסנוב, מפרק

שבאדו בע"מ
)ח"פ 51-237635-1(

)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 
ושות',  שבלת  במשרד   ,10.00 בשעה   ,13.7.2014 ביום  תתכנס 
עורכי דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ 4, תל אביב 6423806, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
יוסף זלצמן, עו"ד, מפרק

אייספ טכנולוגיות סינון מידע באינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-231285-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.7.2014, בשעה 10.00, אצל הרצוג, פורס, נאמן 
ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אשר דובב, מפרק

מיו אירועים בע"מ
)ח"פ 51-415840-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.7.2014, בשעה 9.00, ברח' דרך מנחם בגין 65, תל 
אביב 6731818, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה שרגא, עו"ד, מפרק

מצוינות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-403233-3(

)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 
ושות'  קנטור  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,15.7.2014 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח  עורכי דין, רח' אבא הלל סילבר 12, רמת 
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון מרויץ, עו"ד, מפרק

איי.פי.אי.פי. בע"מ
)ח"פ 51-415303-0(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 23.7.2014, בשעה 9.00, אצל רו"ח רונן ברק, 
רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רביב יובל, מפרק

מזרע מתכות בע"מ
)ח"פ 51-323522-6(

)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 
8.30, במשרד עו"ד שלמה כהן  תתכנס ביום 19.6.2014, בשעה 
ושות', צמח מפעלים אזוריים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד אוברמן, עו"ד, מפרק

טרגט מכלול בע"מ
)ח"פ 51-236619-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.2.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן גוטסמן, ת"ז 056149719, 

מרח' הזית 8, צורן, 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.

אורן גוטסמן, מפרק

א.א.י. אברקסס )2002( בע"מ
)ח"פ 51-333587-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

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

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

רביד פז, עו"ד, מפרק

אי.איי.איי.אס בע"מ
)ח"פ 51-474475-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,20.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' התע"ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירית דרדיק, עו"ד, מפרקת

אורון טורס בע"מ
)ח"פ 51-083615-8(

)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 
המפרקת,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,20.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' התע"ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירית דרדיק, עו"ד, מפרקת

אגם מהל"ב בע"מ
)ח"פ 51-364316-3(

)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 21.7.2014, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין שניצר, 
גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  27, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד גוטליב, עו"ד, מפרק

גולד בריאות הקול בע"מ
)ח"פ 51-287395-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.7.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' קלר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,  1א, 
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]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  בראנץ,  ברוך  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרצל 63, ראשון לציון, טל' 03-9645612, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברוך בראנץ, עו"ד, מפרק

אפשטיין קופלמן - חולון 2 בע"מ
)ח"פ 51-021526-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,19.3.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
קופלמן,  ישעיהו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

ת"ז 007129729, מרח' רות 31, חיפה 3440438, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישעיהו קופלמן, מפרק

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על עיכוב צו פירוק

האגודות  לפקודת  48א,  סעיף  להוראות  בהתאם 
השיתופיות אני מורה על עיכוב צו הפירוק שניתן לאגודה: 
נאות מחולה אגודה שיתופית להתישבות קהילתית בע"מ, 
בילקוט הפרסומים  פורסם  57-003687-1, אשר  מס' אגודה 
זועבי  של  מינויו  ביטול  ועל   ,7707 עמ'  התשע"ג,   ,6648

עבדלסלם, מת"ד 4159, נצרת 16410, למפרק האגודה.

ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  

_________________

תיקון טעות דפוס
בילקוט  שפורסמה  דיין  של  כהונתו  גמר  בדבר  בהודעה 
הפרסומים 6801, התשע"ד, עמ' 5501, במקום "הרב דוב דומב 

אב בית הדין" צריך להיות "הרב דוב דומב דיין בבית הדין".

)חמ 3-643-ה2(

מרצון  את החברה  לפרק  הנ"ל, התקבלה החלטה  של החברה 
ולמנות את אדוארד ארליך, מרח' שטרוק 2/7, תל אביב, למפרק 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אדוארד ארליך, מפרק

חבר המגשרים בע"מ
)ח"פ 51-327530-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 9.12.2013, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 52511, מגדלי התאומים 2, קומה 12, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

א.י.ד יהלומים לתעשיה בע"מ
)ח"פ 51-094799-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,6.3.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדל גוליאן שמואל, 
ת"ז 013887757, ממשרד עו"ד דוד מלניק, רח' החשמל 18, תל אביב, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אדל גוליאן שמואל, מפרק

תפארת אשלים )1998( בע"מ
)ח"פ 51-266492-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 




