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אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט

לפי החוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967 

בהתאם לסעיף 9)ב2( לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, באישור שרת התרבות והספורט 
והמועצה להסדר ההימורים בספורט, מתפרסמות בזה אמות המידה שקבעה הוועדה הציבורית לחלוקת תמיכות המועצה 

להסדר ההימורים בספורט: 
פרק א' - כללי

מטרות  .1

מטרות אמות מידה אלה הן:  

הגדרה מחדש של הגופים הזכאים לקבל תמיכה ושל אופן חלוקת התמיכה, כפועל יוצא של צורכי הספורט בישראל;  )1(

ניהול מדיניות ספורט תוך מתן העדפה לענפים שנבחרו;  )2(

הגדלת מספר הספורטאים התחרותיים והגברת העיסוק בפעילות ספורטיבית תחרותית;  )3(

ותשתית  והמנהלים בתחום  זה מקצועיות המאמנים  ובכלל  ועידוד המקצועיות של הספורט התחרותי,  פיתוח   )4(
מקצועית;

עידוד הישגיות בספורט התחרותי;  )5(

פיתוח ותמרוץ פעילות ספורט של נשים, בני נוער, בפריפריה וביישובים עם דירוג למ"ס נמוך.  )6(

הגדרות  .2

באמות מידה אלה -  

"אגודת ספורט" - כהגדרתה בחוק הספורט, התשמ"ח-21988 )להלן - חוק הספורט(, לרבות מועדון ספורט כהגדרתו 
בחוק הספורט; בענפי הספורט הקבוצתי אגודת ספורט יכולה לכלול כמה קבוצות ספורט; 

"איגוד ספורט" - איגוד, לעניין ספורט כהגדרתו בחוק הספורט, לרבות התאחדות, לעניין ספורט כהגדרתה בחוק הספורט;

"בוגר" - ספורטאי שגילו הוא שמונה עשרה או יותר;

"גוף ספורט" - כל אחד מאלה:  

איגוד ספורט;  )1(

אגודת ספורט;  )2(

קבוצת ספורט;  )3(

"המועצה" - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק;

"הסכום הבסיסי לחלוקה" - הסכום העומד לחלוקה, בניכוי הסכומים שלפי סעיף 4)1( ו–)2(;

"הסכום העומד לחלוקה" - הסכום העומד לחלוקה לפי סעיף 9)ב1()2(, )3( ו–)4( לחוק;

"יישוב בדירוג למ"ס נמוך" - יישוב הנמצא בדירוג 1 עד 4 ב"אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-
כלכלית של האוכלוסייה" כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"יישוב הנמצא בפריפריה" - יישוב המצוי במחוז צפון או במחוז דרום של הארץ כפי שאלה נקבעו בהודעה על חלוקת 
שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם3;

"ליגה" - סדרת תחרויות שקבע איגוד ספורט, הנמשכת על פני עונת ספורט והקובעת את דירוג הקבוצות המתחרות במסגרתה;

"נבחרת" - קבוצת ספורטאים המייצגת איגוד ספורט, המתאמנת באופן סדיר, ואשר לקחה חלק בתחרות בין–לאומית רשמית 
אחת לפחות; סיווגה של נבחרת לקבוצת גיל מסוימת תהיה לפי הגדרת האיגוד הבין–לאומי באותו ענף ספורט;

"נוער" - ספורטאי שגילו הוא בין שש עשרה שנים לבין שמונה עשרה שנים;

"נערים" - ספורטאי , שגילו Sפחות משש עשרה;

"סכום התמיכה הענפי" - סכום התמיכה המיועד לכלל גופי הספורט בענף ספורט מסוים, והמחושב לפי סעיף 26 
לענפי הספורט הקבוצתי ולפי סעיף 35 לענפי הספורט האישי; 

"סל החלוקה האישי" - הסכום העומד לחלוקה לגופי ספורט שבענפי הספורט האישי, כאמור בסעיף 4)5()2(;

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 142.  1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"א, עמ' 674.  2
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"סל החלוקה הקבוצתי" - הסכום העומד לחלוקה לגופי ספורט שבענפי הספורט הקבוצתי, כאמור בסעיף 4)5()1(;

"ספורטאי" - מי שרשום או רשומה, לפי העניין באיגוד ספורט, והתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 6)ג(; 

"עונת ספורט" - העונה הרשמית של הפעילות בענף ספורט, שקבע איגוד הספורט הנוגע בדבר;

"ענף אולימפי" - ענף ספורט שלפי החלטת הוועד האולימפי הבין–לאומי משתתף במשחקים האולימפיים;

"ענף ספורט אישי" - ענף ספורט שבו תחרות רשמית עשויה להתקיים בין יחידים או בין זוגות; 

"ענף ספורט קבוצתי" - ענף ספורט שבו תחרות רשמית אינה יכולה להתקיים בין יחידים או זוגות;

"עתודה" - דרגת הגיל שהיא שלב אחד נמוך מתחת לגיל עשרים ואחת, כפי שקבע האיגוד הבין–לאומי הנוגע לעניין, 
וזאת אף אם איגוד הספורט מכנה אותה בשם אחר;

"קבוצת ספורט" - חבר ספורטאים המתאמנים ומתחרים יחדיו בענף ספורט קבוצתי במסגרת איגוד ספורט;

לעניין ענפי ספורט אישיים - תחרות שארגן איגוד הספורט או בשיתופו ושיש בה שופט או משקיף  "תחרות" - )1( 
מטעמו, הרשומה בתכנית השנתית של איגוד הספורט, ושתוצאותיה מצויות באיגוד; תחרות הנמשכת 

יותר מיום אחד תיחשב לתחרות אחת;

והנמנית  הספורט,  איגוד  של  השנתית  בתכנית  הרשומה  תחרות   - קבוצתיים  ספורט  ענפי  לעניין   )2(     
בידו לצורך דירוג קבוצות הספורט שבמסגרתן התחרו הספורטאים; ובלבד שהתחרות מתקיימת בחסות 

האיגוד, שאחראי על השיפוט, הדיווח והפיקוח של התחרות;

"תחרות דרג א'" - בענף ספורט קבוצתי - אליפות עולם או אליפות אירופה המאורגנת על ידי גוף הספורט הבין–לאומי 
המרכז והמייצג באותו ענף ספורט שבהן משתתפות הקבוצות או הנבחרות הבכירות בעולם או באירופה; בענף 
ספורט אישי - תחרות או מקצה הנערכים לפי תכנית התחרויות והמקצים במשחקים האולימפיים או משחקי 
העולם, למעט ענפי ספורט שהוועד האולימפי הבין–לאומי קבע שבמשחקים האולימפיים הקטגוריות המתקיימות 
בו שונות מאלה המקובלות באליפויות העולם ואירופה; תחרויות אלה מאורגנות על ידי גוף הספורט הבין–לאומי 

המרכז והמייצג באותו ענף ספורט שבהן משתתפים הספורטאים הבכירים בעולם או באירופה.

תחולה עניינית  .3

אמות מידה אלה -   

יחולו על סכומים שיחולקו לאיגודי ספורט ולאגודות ספורט לפי סעיף 9)ב1()2(, )3( ו–)4( לחוק;  )1(

לא יחולו על סכומים שיחולקו כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות המנויות בסעיף 9)ב1()1( לחוק;   )2(
וזאת גם אם סכומים אלה מחולקים לאיגודי ספורט או לאגודות ספורט;

לא יחולו על סכומים שיחולקו לאיגודי ספורט ולאגודות ספורט במסגרת פרויקט ספורט הנשים ואמות המידה   )3(
לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים בישראל4; 

אינן גורעות מכל דין אחר, לרבות נוהלי המועצה כפי שהם מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה.   )4(

פרק ב' - יצירת מסגרות תקציביות

המסגרות התקציביות  .4

הסכום העומד לחלוקה יחולק למסגרות תקציביות נפרדות, כדלקמן:  

ד', סכום שהמועצה תקבע בתקציבה,  יוקצה לאיגודים המפורטים בפרק  וסדרנות  לצורך מימון פעילות שיטור   )1(
שיחולק לפי אמות המידה המפורטות בפרק האמור;

לענפים מעודפים יוקצה סך של 20 מיליון שקלים חדשים מהסכום העומד לחלוקה, שיחולק לפי אמות המידה   )2(
המפורטות בפרק ה';

5% מהסכום הבסיסי לחלוקה יופרש לצורכי רזרבה, כאמור בסעיף 42 לאמות המידה;  )3(

לפעילות ספורט של הגופים המפורטים להלן תוקצה תמיכה מהסכום הבסיסי לחלוקה לפי הפירוט שלצדם:  )4(

לחלוקה;  יוקצו 2.3% מהסכום הבסיסי  ולאגודות הספורט המתחרות במסגרתה  הנכים  ספורט  להתאחדות   )1(
מחצית הסכום מיועד להתאחדות ומחצית לאגודות הספורט;

להתאחדות לכדורת עיוורים ולאגודות המשחקות במסגרתה, יוקצו 0.2% מהסכום הבסיסי לחלוקה;  )2(
__________

י"פ התשי"ז, עמ' 761; התשס"ד, עמ' 3308.  3

י"פ התשע"ד, עמ' 5857.   4
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לארגון ספורט החירשים ולאגודות המשחקות במסגרתה, יוקצו 0.45% מהסכום הבסיסי לחלוקה; לעניין זה,   )3(
"ארגון" - כהגדרתו בחוק הספורט; 

לספיישל אולימפיק, העוסקת בקידום ספורט אצל בעלי מוגבלות שכלית, ולאגודות המשחקות במסגרתה,   )4(
יוקצו 0.35% מהסכום הבסיסי לחלוקה;

יתרת הסכום הבסיסי לחלוקה, לרבות לאחר ניכוי התמיכה המפורטת בסעיף 46)ד()1( ו–)2(, תחולק כדלקמן:   )5(

68% מיתרת הסכום העומד לחלוקה יהיה סל החלוקה הקבוצתי; סכום זה יחולק על פי אמות המידה   )1(
שבפרק ו';

32% מיתרת הסכום העומד לחלוקה יהיה סל החלוקה האישי; סכום זה יחולק על פי אמות המידה שבפרק ז'.  )2(

ענפי ספורט קבוצתי וענפי ספורט אישי באיגוד אחד  .5

איגוד שמאגד ענפי ספורט קבוצתי וגם ענפי  ספורט אישי יתייחסו אליו כאל שני איגודים נפרדים, האחד לכלל ענפי   
הספורט הקבוצתי והאחר לכלל ענפי הספורט האישי.

פרק ג' - תנאי סף
תנאי סף משותפים  .6

לא תינתן תמיכה לפעילות שאינה פעילות ספורט הדורשת מאמץ גופני; ולא תינתן תמיכה לגוף המתחרה במסגרת  )א( 
ענף שאינו דורש מאמץ גופני.

לא תינתן תמיכה לענף ספורט ולגופי הספורט המשחקים במסגרתו, אם אין גוף  ספורט בין–לאומי המרכז ומייצג  )ב( 
את הפעילות הבין–לאומית של אותו ענף שחברים בו שלושים וחמישה איגודים שונים לפחות, ואיגוד הספורט 

הישראלי המאגד את אותו ענף חבר באיגוד הבין–לאומי האמור.

תמיכה לפי אמות מידה אלה תינתן רק בעד ספורטאי או ספורטאית שנמצאו כשירים לפי סעיף 5 לחוק הספורט,  )ג( 
ושגילם אינו פחות מהגיל הנמוך ביותר המפורט בתוספת לאמות מידה אלה, ובלבד שהתקיימו בו או בה אלה, 

לפי העניין:

לעניין ענף ספורט אישי - הספורטאי או הספורטאית לקחו חלק בארבע תחרויות לפחות במהלך עונת הספורט   )1(
שהסתיימה בשנה שקדמה לשנת התקציב; תחרות שיש בה מקצים שונים - תיחשב לתחרות אחת בלבד;

לעניין ענף ספורט קבוצתי - התקיימו בו שני אלה:   )2(

תחרויות  עשרה  בשמונה  חלק  לקחה  אשר  בקבוצה  רשומים  העניין,  לפי  הספורטאית,  או  הספורטאי  )א( 
לפחות במהלך עונת הספורט שהסתיימה בשנה שקדמה לשנת התקציב;

הספורטאי או הספורטאית, לפי העניין, היו פעילים כך שבמהלך אותה עונת ספורט הוא או היא, לפי  )ב( 
העניין היו רשומים בטופס המשחק של הקבוצה בשש תחרויות לפחות; טופס המשחק האמור עבר בקרה 

של שופטי המשחק שווידאו כי הרשומים בטופס נמצאים במגרש.

תנאי סף לתמיכה באיגוד ספורט בענפי ספורט קבוצתי  .7

איגוד ספורט בענף ספורט קבוצתי זכאי לקבל תמיכה רק אם התקיימו בו תנאים אלה:  

איגוד הספורט מקיים ליגה אחת לפחות;  )1(

איגוד הספורט מחזיק ומפעיל נבחרת בוגרים אחת לפחות;  )2(

קיים בישראל מיתקן ספורט אחד לפחות, המשרת את ענף הספורט הקבוצתי; לעניין זה, "מיתקן ספורט" - מיתקן   )3(
שבו ובאמצעות המכשור הכלול בו, ניתן לקיים תחרויות לאומיות, לפי הדרישות התקניות בענף הספורט הקבוצתי, 

שהוגדרו בידי מינהל הספורט.

תנאי סף לתמיכה באיגוד ספורט בענפי ספורט אישי  .8

איגוד ספורט שמאגד ענף ספורט אישי זכאי לקבל תמיכה רק אם התקיימו בו תנאים אלה:  

באיגוד הספורט רשומים 200 ספורטאים לפחות;   )1(

קיים בישראל מיתקן ספורט אחד לפחות, המשרת את ענף הספורט האישי; לעניין זה, "מיתקן ספורט" - מיתקן   )2(
שבו ובאמצעות המכשור הכלול בו, ניתן לקיים תחרויות לאומיות, לפי הדרישות התקניות בענף הספורט האישי, 

שהוגדרו בידי מינהל הספורט;

איגוד הספורט מקיים תחרות אליפות ישראל אחת לשנה.  )3(
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תנאי סף לקבוצות ספורט  .9

קבוצת ספורט זכאית לקבל תמיכה רק אם התקיימו בה התנאים האלה:  

מספר הספורטאים הרשומים בקבוצה אינו נמוך מ–80% מהמספר המרבי של הספורטאים שניתן לרשום בטופס   )1(
המשחק של ענף הספורט הקבוצתי שבו הקבוצה מתחרה;

הקבוצה לקחה חלק ב–18 תחרויות רשמיות לפחות שארגן איגוד הספורט שבו מאוגד ענף הספורט הקבוצתי שבו   )2(
הקבוצה מתחרה; וזאת במסגרת עונת ספורט אחת, שהסתיימה בשנה שלפני שנת התקציב;

איגוד הספורט של אותו ענף עמד בתנאי הסף שלפי סעיף 7.   )3(

תנאי סף לאגודת ספורט בענף ספורט אישי  .10

אגודת ספורט בענף ספורט אישי זכאית לקבל תמיכה רק אם התקיימו בה התנאים האלה:  

האגודה היא תאגיד עצמאי המאוגד כדין, אשר מהווה חבר ספורטאים העוסקים בענף או בענפי ספורט מסוימים;   )1(

רשומים באגודת הספורט חמישה עשר ספורטאים לפחות;  )2(

איגוד הספורט של אותו ענף עמד בתנאי הסף שלפי סעיף 8.  )3(

תנאי סף לקבוצת ספורט המשחקת בליגה לבוגרים  .11

נוסף על האמור בסעיף 9, קבוצת ספורט המשחקת בליגה לבוגרים )להלן - קבוצת בוגרים( בענף ספורט קבוצתי, זכאית   
לקבל תמיכה רק אם תחת חסותה מצויה קבוצת ספורט המשחקת בליגה לנוער או לנערים )להלן - קבוצת נוער(, גם 
אם קבוצת הנוער אינה זכאית לתקצוב, ובלבד שקבוצת הנוער לא תהיה תחת חסות יותר מקבוצת בוגרים אחת; לעניין 

זה, "תחת חסות" - קבוצת הנוער שייכת לאותה אגודת ספורט שאליה משתייכת קבוצת הבוגרים.

סיוג תנאי הסף  .12

סעיפים 9 עד 11 לא יחולו על אגודת ספורט או קבוצת ספורט שלא עמדו בתנאי הסף בשל הוראה מחייבת של הדין   
בישראל או של החוקה הבין–לאומית של ענף הספורט שבו הן מתחרות; ובלבד שהמועצה שוכנעה, כי האגודה או 

הקבוצה התקרבה ככל האפשר לדרישות תנאי הסף, לפי המותר לה.

שמירת דינים  .13

של  האינטרנט  באתר  המפורסם  המועצה  בנוהל  לרבות  בדין,  הקבועים  אחרים  בתנאים  עומד  שאינו  ספורט  גוף   
המועצה, לא יהיה זכאי לקבל תמיכות, גם אם התקיימו בו תנאי הסף שבפרק זה.

פרק ד' - תמיכה לצורך פעולות שיטור וסדרנות
הגדרה   .14

לעניין פרק זה, "שנת פעילות" - מתחילה ביום 1 בספטמבר בשנה שקדמה לשנת התקציב שבעדה מבוקשת התמיכה   
ומסתיימת ביום 31 באוגוסט בשנת התקציב שבעדה מבוקשת התמיכה.

מטרה  .15

מטרת פרק זה היא לסייע במימון פעולות שיטור וסדרנות בליגות הנמוכות ובתחרויות בענפים המפורטים בסעיף 16   
ולקבוע הוראות לחלוקת הסכום המפורט בסעיף 4)1(.

הגופים הזכאים  .16

הגופים הזכאים לתמיכה הם:  

ההתאחדות לכדורגל, בעד מימון פעולות שיטור וסדרנות בתחרויות של קבוצות הכדורגל הבוגרות )גברים( בליגה   )1(
השלישית ומטה;

)גברים( בליגה  וסדרנות בתחרויות של קבוצות הכדורסל הבוגרות  איגוד הכדורסל, בעד מימון פעולות שיטור   )2(
השלישית ומטה;

ונשים(  )גברים  וסדרנות בתחרויות של קבוצות הכדורעף הבוגרות  איגוד הכדורעף, בעד מימון פעולות שיטור   )3(
בליגה הבכירה;

איגוד הכדוריד בעד מימון פעולות שיטור וסדרנות בתחרויות קבוצות הכדוריד הבוגרות )גברים ונשים( בליגה הבכירה;  )4(

איגוד האופניים ואיגוד הטריאתלון.  )5(

ובלבד שבכל תחרות כאמור בפסקאות )1( עד )4( שתי הקבוצות המשחקות בתחרות עומדות בתנאי הסף הקבועים להן   
באמות מידה אלה.
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הכרה בתחרויות  .17

ביישום אמות המידה שבפרק זה, יתחשבו אך ורק בתחרויות המקיימות את אלה:  

משטרת ישראל החליטה לגבי אותה התחרות, כי קיים צורך בהצבת שוטרים או סדרנים במיתקן שבו תתקיים   )1(
התחרות או בדרכים ציבוריות, לפי העניין;

העסקת השוטרים או הסדרנים כרוכה בעלויות אשר האיגוד או הקבוצות משלמים בעדן למשטרת ישראל או   )2(
לחברת הסדרנות;

שירותי השיטור והסדרנות ניתנים בתחרות רק בידי שוטרים או בידי בעלי תפקידים כאמור בסעיפים 4 עד 11   )3(
לחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-52008.

חישוב התמיכה  .18

האיגודים ידווחו על כלל שעות השוטרים והסדרנים שהועסקו בתחרויות, ועל התשלום בעדם.  )א( 

סכום  חלוקת  ידי  על  יחושב  נקודה  שווי  נקודה אחת;  יקבל האיגוד  סדרן בתחרות  ושעת  כל שעת שוטר  בעד  )ב( 
התמיכה המחולק לפי פרק זה, בסך הנקודות המדווחות על ידי כל הגופים הזכאים, ובחישוב שנתי לשנת פעילות.

התמיכה לכל גוף זכאי תחושב על ידי מכפלת סך הנקודות שהוא צבר לפי דיווחיו, בערך הנקודה המחושב; ובלבד  )ג( 
ושעת סדרן בתחרות  כל שעת שוטר  בפועל בעד  שלא תינתן תמיכה בשיעור הגבוה מ–75% מסכום התשלום 

ששולם באותו ענף.

פרק ה' - תעדוף ענפי ספורט מסוימים 

מטרה  .19

מטרת פרק זה היא לאפשר ריכוז מאמץ בתמיכה בענפים מועדפים ולקבוע הוראות לחלוקת הסכום המפורט בסעיף 4)2(.  

הגופים הזכאים  .20

הגופים הזכאים לתמיכה לפי פרק זה הם האיגודים של ענפי הספורט הכלולים בכל אחת מחמש הקבוצות שלהלן:  

קבוצה ראשונה: שלושת ענפי היסוד בספורט, הם הענפים שבהם מחולקים מספר המדליות הכולל הגדול ביותר   )1(
במשחקים האולימפיים;

במשחקים  ביותר  הגדול  המדליות  במספר  ישראל  זכתה  שבהם  האולימפי  הספורט  ענפי  שני  שנייה:  קבוצה   )2(
האולימפיים, באליפויות עולם ובאליפויות אירופה ובלבד שאינו ספורט מועדף בקבוצה הראשונה;

קבוצה שלישית: שני ענפי הספורט האולימפי הקבוצתי, פרט לכדורגל וכדורסל, שלהם מספר הספורטאים הגדול ביותר;   )3(

קבוצה רביעית: שני ענפי ספורט אולימפי אישי, בעלי מספר המשתתפים הגדול ביותר ברובד העממי של אותו   )4(
ענף ובלבד שאינו ספורט מועדף בקבוצה אחרת;

העולם,  במשחקי  ביותר  הגדול  המדליות  במספר  ישראל  זכתה  שבו  לא–אולימפי  ספורט  ענף  חמישית:  קבוצה   )5(
באליפויות עולם ובאליפויות אירופה במצטבר. 

חלוקת התמיכה  .21

סכום התמיכה יינתן לאיגודים אשר הציגו לפני מינהל הספורט תכניות עבודה לשימוש בסכום התמיכה, ומינהל   )1(
הספורט אישר את התכנית; לא אושרה לאיגוד תכנית כאמור, יעבור סכום התמיכה שלו האיגוד היה זכאי לולא 

כן לרזרבה.

סכום התמיכה שלו יהיה זכאי כל גוף זכאי ייקבע כדלקמן:  )2(

לכל איגוד בקבוצה הראשונה - יוקצו 12% מהסכום המחולק לפי פרק זה; )א( 

לכל איגוד בקבוצה השנייה - יוקצו 12% מהסכום המחולק לפי פרק זה; )ב( 

לכל איגוד בקבוצה השלישית - יוקצו 10% מהסכום המחולק לפי פרק זה; )ג( 

לכל איגוד בקבוצה הרביעית - יוקצו 8% מהסכום המחולק לפי פרק זה; )ד( 

לאיגוד בקבוצה החמישית - יוקצו 4% מהסכום המחולק לפי פרק זה. )ה( 

__________
ס"ח התשס"ח, ע'מ 878.  5
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מועד קביעת זהות האיגודים הזכאים  .22

קביעת האיגודים הזכאים כאמור בסעיף 20)1( עד )4( תיעשה בשנה הראשונה ליישום אמות המידה, ולאחר מכן - רק   
 )5(20 לקראת שנות תקצוב שלאחר שנה שבה התקיימו משחקים אולימפיים; קביעת האיגוד הזכאי כאמור בסעיף 
תיעשה בשנה הראשונה ליישום אמות המידה, ולאחר מכן - רק לקראת שנות תקצוב שלאחר שנה שבה התקיימו 
בכל שנת  - תעמוד בתוקפה  קביעה לשנה מסוימת  נעשתה  לא  עוד  כל  בענפים הלא–אולימפיים;  משחקי העולם 

תקצוב הקביעה הקודמת.

פרק ו' - חלוקת סל החלוקה בענפים הקבוצתיים
סימן א': כללי

שיטת חלוקת הסל   .23

שיטת החלוקה של סל החלוקה הקבוצתי היא כדלקמן:  

בשלב ראשון ייקבע סכום התמיכה הענפי של כל אחד מענפי הספורט הקבוצתי, לפי אמות המידה המפורטות בסימן ב';  )1(

בשלב שני תיקבע החלוקה בתוך כל אחד מענפי הספורט הקבוצתי, בין איגודי הספורט שבענף כאמור ובין כלל   )2(
קבוצות הספורט שבענף כאמור, לפי אמות המידה המפורטות בסימן ג';

בשלב השלישי תיקבע החלוקה של כלל קבוצות הספורט שבענף הספורט הקבוצתי, לפי אמות המידה המפורטות    )3(
בסימן ד'.

סימן ב': קביעת סכום התמיכה הענפי 

שיטת קביעת סכום התמיכה הענפי  .24

סל החלוקה הקבוצתי יחולק לכל ענף באופן יחסי לפי הניקוד שיקבל ביחס לניקוד שיקבלו כלל ענפי הספורט הקבוצתי;   
כל ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד שיחושב לפי ארבע אמות מידה אלה: אמת מידה כמותית בהתאם לגודל הענף 
כאמור בסעיף 25 ובסעיף 26)1( עד )4(, אמת מידה של הישגיות כאמור בסעיף 27, אמת מידה של מקצועיות כאמור 
בסעיף 28 ואמת מידה של עלות ההפעלה של הענף כאמור בסעיף 29; זאת לפי משקלה של כל אמת מידה ולפי שקלול 

הניקוד המפורט בה.

חישוב ניקוד בעד מספר הספורטאים או הספורטאיות  .25

לצורך חישוב  הניקוד באמת המידה הכמותית לפי פרק זה ולפי פרק ז', כל ענף יצבור נקודות בעד ספורטאים או  )א( 
ספורטאיות כמפורט להלן:

ספורטאים:  )1(

)א(  כל ספורטאי מהגיל הנמוך ביותר עד גיל 35 - יקבל 1 נקודה;

כל ספורטאי מגיל 36 עד גיל 45 - יקבל 0.5 נקודה; )ב( 

כל ספורטאי מגיל 46 עד גיל 55 - יקבל 0.25 נקודה; )ג( 

כל ספורטאי מגיל 56 ומעלה - יקבל 0.1 נקודה; )ד( 

ספורטאיות:   )2(

כל ספורטאית מהגיל הנמוך ביותר עד גיל 35 - תקבל 1.1 נקודות; )א( 

כל ספורטאית מגיל 36 עד גיל 45 - תקבל 0.55 נקודות; )ב( 

כל ספורטאית מגיל 46 עד גיל 55 - תקבל 0.275 נקודות; )ג( 

כל ספורטאית מגיל 56 ומעלה - תקבל 0.11 נקודה. )ד( 

על אף האמור בסעיף קטן )א( בענף ספורט קבוצתי, אם קיימת קבוצת ספורט שמספר הספורטאים הרשומים בה  )ב( 
עולה על 150% מהמספר המרבי של הספורטאים שניתן לרשום בטופס המשחק של אותו ענף - ייספרו לצורך 

הניקוד עד 150% הספורטאים כאמור מאותה קבוצה.

השלבים לחישוב סכום התמיכה הענפי  .26

סכום התמיכה הענפי של כל אחד מענפי הספורט הקבוצתי ייקבע לפי שלבים אלה:  

הניקוד הענפי בשלב ראשון )A( יהיה חלקו היחסי של כל ענף קבוצתי לפי הניקוד שקיבל כאמור בסעיף 25 מסך   )1(
כל הניקוד שניתן לכלל הענפים הקבוצתיים לפי אותו סעיף; האחוז כאמור יהיה מספר הנקודות בשלב זה;
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בשלב שני )B( כל ענף יקבל ניקוד לפי מספר הליגות שיש לאותו ענף כדלקמן; לעניין זה, "ליגה" - בת שמונה   )2(
קבוצות לפחות:

ענף שיש בו  10 ליגות לפחות - 10 נקודות; )א( 

ענף שיש בו 5 עד 10 ליגות שבהן ליגה אחת לפחות לבוגרים, לבוגרות, לנערים ולנערות - 2 נקודות; )ב( 

ענף אחר שיש בו 5 עד 10 ליגות - 1 נקודה; )ג( 

;)B( ייווסף ניקוד לפי מספר הליגות כאמור בשלב השני )A( לניקוד אשר התקבל בשלב ראשון )C( בשלב שלישי  )3(

הניקוד הענפי בשלב הרביעי )D( יהיה חלקו היחסי של כל ענף קבוצתי לפי הניקוד שהוא קיבל בשלב השלישי   )4(
)C(, מסך כל הניקוד שניתן לכלל הענפים הקבוצתיים בשלב זה; אחוז כאמור ייחשב לניקוד הסופי לעניין גודלו 

של הענף;

כל  סך   :29 עד   27 בסעיפים  המפורטות  מידה  אמות  שלוש  לפי  ניקוד  יקבל  ספורט  ענף  כל   )E( החמישי  בשלב   )5(
;)F( יחולק ב–50, ויהיה הניקוד בשלב השישי )E( הנקודות שיתקבל מחישוב השלב החמישי

בשלב השביעי )G( ישוקלל הניקוד של השלב הרביעי )D( ושל השלב השישי )F(, כך שהניקוד של שלב זה יהיה   )6(
;D*F=G :מכפלת שני השלבים האמורים

;G+D=H :)G( והשלב השביעי )D( יינתן לכל ענף ניקוד שהוא חיבור הניקוד  של השלב הרביעי )H( בשלב השמיני  )7(

 )H( יהיה חלקו היחסי של כל ענף קבוצתי לפי הניקוד שהוא קיבל בשלב השמיני )I( הניקוד הענפי בשלב התשיעי  )8(
מסך כל הניקוד שניתן לכלל הענפים הקבוצתיים בשלב זה; אחוז כאמור יהיה מספר הנקודות בשלב זה;

יהיה שינוי בניקוד של  ולא  יוכפל בשניים הניקוד של הענפים שהם ענפי ספורט אולימפי,   )J( בשלב העשירי   )9(
הענפים הלא–אולימפיים;

 )J( הניקוד הענפי בשלב האחרון יהיה חלקו היחסי של כל ענף קבוצתי לפי הניקוד שהוא קיבל  בשלב העשירי  )10(
מסך כל הניקוד שניתן לכלל הענפים הקבוצתיים בשלב זה; האחוז כאמור יהיה מספר הנקודות בשלב זה ולפיו 

ייקבע סכום התמיכה הענפי.

הישגיות  .27

ניקוד באמת מידה זו יחושב על סמך חיבור הניקוד שבמדדי משנה אלה: )א( 

הישגיות נבחרת בוגרים או בוגרות תחושב כמפורט להלן:   )1(

השתתפות במשחקים האולימפיים, במשחקי העולם או באליפות עולם, ובלבד שהשתתפו בשלב המוקדמות  )א( 
לאליפות העולם 40 נבחרות לאומיות לפחות - 3 נקודות;

כאמור  עולם  באליפות  או  העולם  במשחקי  האולימפיים,  במשחקים  יותר  מתקדם  לשלב  העפלה  כל  )ב( 
בפסקת משנה )א( - 3 נקודות לכל שלב;

השתתפות באליפות אירופה, ובלבד שהשתתפו בשלב המוקדמות לאליפות 25 נבחרות לאומיות לפחות -   )ג( 
2 נקודות;

העפלה לבית 1 עד 8 באליפות אירופה כאמור בפסקת משנה )ג( - 2 נקודות נוספות; )ד( 

העפלה לשלבים נוספים באליפות אירופה כאמור כאמור בפסקת משנה )ג( - תוספת של 2 נקודות לכל שלב; )ה( 

השתתפות באליפות עולם שבשלב המוקדמות לאליפות השתתפו פחות מ–40 נבחרות לאומיות - 1.5 נקודות; )ו( 

השתתפות באליפות אירופה שבשלב המוקדמות לאליפות השתתפו פחות מ–25 נבחרות לאומיות - 1 נקודה; )ז( 

העפלת שלב באליפויות עולם ואירופה כאמור בפסקאות משנה )ו( ו–)ז( - 1 נקודה; )ח( 

הישגיות נבחרות עתודה תהיה שווה למחצית ניקוד נבחרת הבוגרים;    )2(

הישגיות נבחרות נוער שאינן עתודה תהיה שווה לשליש ניקוד נבחרת הבוגרים;   )3(

הישגיות נבחרות נערים תהיה שווה לשישית ניקוד נבחרת הבוגרים;  )4(

הישגיות קבוצות בוגרים או בוגרות תחושב כמפורט להלן:   )5(

בענף הכדורגל - )א( 

העפלה לשלב הבתים בצ'מפיונס ליג - 1 נקודה;  )1(

ניצחון בשלב הבתים בצ'מפיונס ליג - 1 נקודה;  )2(

כל עליית שלב בצ'מפיונס ליג מעבר לשלב הבתים - 2 נקודות נוספות;  )3(

הישגיות במסגרת הליגה האירופית תקנה מחצית הניקוד הניתן בעד הישגיות בצ'מפיונס ליג;
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בענף הכדורסל יינתן ניקוד מצטבר כמפורט להלן: )ב( 

העפלה לשלב הבתים ביורוליג - 1 נקודה;  )1(

העפלה לשלב 1 עד 16 - 2 נקודות נוספות;  )2(

העפלה לשלב 1 עד 8 - 2 נקודות נוספות;  )3(

העפלה לחצי הגמר - 2 נקודות נוספות;  )4(

העפלה לגמר - 2 נקודות נוספות;  )5(

זכייה בגביע - 2 נקודות נוספות.  )6(

הישגים במסגרת הליגה האירופית השנייה בחשיבותה יקנו מחצית הניקוד הניתן בעד הישגים ביורוליג;  

שאר הענפים הקבוצתיים -  )ג( 

לכל העפלת שלב בדרג התחרות הגבוה ביותר באירופה - 2 נקודות;  )1(

לכל העפלת שלב בדרג התחרות השני בחשיבותו באירופה - 1 נקודה;  )2(

לכל העפלת שלב בדרג התחרות השלישי בחשיבותו באירופה - 0.5 נקודה.  )3(

לעניין האמור בסעיף קטן )א( יחולו הוראות אלה: )ב( 

הניקוד לנבחרת יינתן רק בעבור הישגים כאמור בתחרות דרג א';  )1(

ענף ספורט יוכל לזכות בלא יותר מ–10 נקודות בעד הישגי קבוצות באותו ענף, לפי סעיף  27)א()5(;  )2(

מכיוון שחלק מהתחרויות אינן נערכות בכל שנה, הניקוד במדד משנה זה יהיה בתוקף עד המועד שבו תיערך   )3(
תחרות נוספת זהה.

מקצועיות  .28

ניקוד באמת מידה זו יחושב על סמך חיבור הניקוד שבמדדי משנה אלה: )א( 

ניהול: כל ענף ספורט קבוצתי המעסיק מנהל כללי בשכר שאינו פחות מהשכר הממוצע במשק, ואשר הוא   )1(
בעל תואר אקדמי יקבל 2 נקודות;

מאמנים לאומיים:   )2(

את  המרכז  הספורט  באיגוד  הקיימות  הנבחרות  מאמני  מספר  לפי  ניקוד  יקבל  קבוצתי  ספורט  ענף  כל  )א( 
פעילות הענף, כדלקמן:

האיגוד מעסיק מאמן לאומי בשכר - 1 נקודה;  )1(

האיגוד מעסיק עוזר מאמן לנבחרת הבוגרים בשכר או מנהל מקצועי ספורטיבי בשכר - 0.5 נקודות;  )2(

נקודה אחת נוספת - לכל מאמן לאומי נוסף; ואולם לא יזכה ענף ליותר מארבע נקודות אם אינו   )3(
נקודות בעד העסקת מאמנים  ביותר מ–10  יזכה ענף  ובכל מקרה לא  נשים,  מעסיק מאמן לנבחרת 

ועוזרי מאמן ומנהל מקצועי ספורטיבי;

לעניין פסקת משנה )א( - )ב( 

"נבחרת נשים" - נבחרת בוגרות, עתודה-נשים או נערות;  )1(

לא יוכר יותר ממאמן אחד ועוזר מאמן אחד לנבחרת אחת;  )2(

לא יוכר יותר ממנהל מקצועי ספורטיבי אחד לאיגוד;  )3(

שכרו של מאמן לאומי יהיה השכר הממוצע במשק לפחות;  )4(

הכשרות: כל ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד שיחושב על סמך קיומם של קורסי הכשרת מדריכים ומאמנים   )3(
חדשים, לפי אחת מהאפשרויות האלה:

פעם בשנה לפחות מתקיים קורס מדריכים או קורס מאמנים בשיתוף עם גוף מקצועי או אקדמי - 2 נקודות; )א( 

פעם בשנה לפחות מתקיים קורס מדריכים בשיתוף עם גוף מקצועי או אקדמי, ופעם בשנתיים לפחות  )ב( 
מתקיים קורס מאמנים בשיתוף עם גוף מקצועי או אקדמי - 3 נקודות;

השתלמויות: כל ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד שיחושב על סמך קיומם של השתלמויות למאמנים לפי אחת   )4(
מהאפשרויות האלה:

פעם בשנתיים לפחות מתקיים כנס לאומי או בין–לאומי למאמנים המוקדש לטיפוח הענף - 2 נקודות; )א( 
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פעם בארבע שנים לפחות מתקיים, בארץ, כנס בין–לאומי למאמנים המוקדש לטיפוח הענף ונוסף על כך  )ב( 
פעם בשנתיים מתקיים כנס לאומי למטרה האמורה - 3 נקודות.

סך כל הניקוד שצבר כל ענף ספורט באמת מידה זו הוא ניקוד המקצועיות שלו. )ב( 

עלות הפעלה של הענף    .29

הניקוד בעד עלות הענף יחושב על סמך חיבור הניקוד שבמדדי משנה אלה: )א( 

עלות ציוד: כל ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד לפי עלות הציוד הנדרשת לפעילות הענף, כדלקמן:   )1(

ציוד אחר שאינו נזכר בפסקה זו - 1 נקודה; )א( 

ציוד בעבור משחקי כדור - 2 נקודות; )ב( 

ציוד הוקי הקרח - 3 נקודות; )ג( 

הנדרשים  במיתקנים  השימוש  עלות  לפי  ניקוד  יקבל  קבוצתי  ספורט  ענף  כל  במיתקנים:  השימוש  עלות   )2(
לפעילות הענף, כדלקמן: 

בלא מיתקן - 1 נקודה; )א( 

מגרשי חוץ - 2 נקודות; )ב( 

אולמות ספורט - 3 נקודות; )ג( 

בריכות שחייה או מגרשים המשמשים לענפים אלה: קריקט, סופטבול, בייסבול, פוטבול אמריקאי, רגבי  )ד( 
והוקי גליגיליות - 4 נקודות;

)ה( אצטדיוני כדורגל ומגרשי הוקי קרח - 5 נקודות;

היקף הפעילות הבין–לאומית: כל ענף ספורט קבוצתי יקבל ניקוד לפי מספר המשחקים הבין–לאומיים  של כלל   )3(
הנבחרות של אותו ענף, לרבות משחקי ידידות ומשחקים המתקיימים בארץ, שהאיגוד נשא במלוא הוצאות 

הנבחרת לשם קיומם, כדלקמן: 

עד 3 משחקים - 1 נקודה; )א( 

3 עד 9 משחקים - 2 נקודות; )ב( 

10 עד 14 משחקים - 3 נקודות; )ג( 

15 עד 30 משחקים - 4 נקודות; )ד( 

31 עד 50 משחקים - 5 נקודות; )ה( 

51 עד 70  משחקים - 6 נקודות; )ו( 

71 עד 90 משחקים - 7 נקודות; )ז( 

מעל 90 משחקים - 8 נקודות. )ח( 

סך כל הניקוד שצבר כל ענף ספורט קבוצתי באמת מידה זו הוא ניקוד עלות הענף שלו.  )ב( 

סימן ג': חלוקת סכום התמיכה הענפי בענפים הקבוצתיים לאיגוד ספורט ולקבוצות ספורט

אופן חלוקת סכום התמיכה הענפי  .30

סכום התמיכה הענפי שהתקבל לפי סימן ב' יחולק בין איגוד הספורט שבענף הספורט הקבוצתי לבין כלל קבוצות   
הספורט שבענף האמור, כדלקמן:

איגוד הספורט יהיה זכאי לקבל 35% מסכום התמיכה הענפי;  )1(

כלל קבוצות הספורט יהיו זכאיות לקבל 65% מסכום התמיכה הענפי, אשר יחולק בין הקבוצות, בינן לבין עצמן,   )2(
לפי סימן ד'.

סימן ד': חלוקת התמיכה בין כלל קבוצות הספורט שבענף ספורט קבוצתי

שיטת ניקוד קבוצות ספורט  .31

הסכום המיועד לחלוקה לקבוצות ספורט בענף ספורט קבוצתי יחולק לפי הניקוד שתקבל כל קבוצה בהתאם לאמות   
המידה המפורטות להלן; הניקוד שתקבל כל קבוצה לפי אמות המידה השונות בענף מסוים ביחס לניקוד שיקבלו כלל 

הקבוצות באותו ענף יהיה חלקה בסכום המחולק לפי סימן זה:
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קבוצות ספורט בוגרים-גברים -  )1(

קבוצה המשחקת בליגה הבכירה - תקבל 10 נקודות; )א( 

בוגרת  קבוצה  של  הניקוד  למחצית  השווה  ניקוד  תקבל  הבכירה  הליגה  שאינה  בליגה  המשחקת  קבוצה  )ב( 
שבליגה שמעליה;

על אף האמור בפסקאות משנה )א( או )ב(, לפי העניין, סך כל הנקודות שלפי פסקת משנה זו של כלל הקבוצות  )ג( 
בליגה בכירה לא יעלה על 160, וסך כל הנקודות שלפי פסקת משנה זו של כלל הקבוצות בליגה שאינה ליגה 
בכירה לא יעלה על 120; עלה סך הנקודות על הרף האמור - תבוצע הפחתה אחידה של הניקוד לכל הקבוצות 

של אותה הליגה;

קבוצות ספורט בוגרות-נשים -  )2(

בענפים שבהם יש 3 רמות ליגה - ניקוד הקבוצות יהיה כמפורט בפסקה )1(; )א( 

בענפים שבהם יש 2 רמות ליגה - קבוצות הליגה הבכירה לנשים יקבלו ניקוד כמו קבוצות הליגה השנייה  )ב( 
לבוגרים - גברים, וקבוצות הליגה השנייה לנשים יקבלו ניקוד כמו קבוצות הליגה השלישית לבוגרים-גברים;

בענפים שבהם יש רק ליגה אחת - הניקוד יהיה כמו קבוצות הליגה השלישית לבוגרים-גברים; )ג( 

קבוצות ספורט נוער:  )3(

בענפים שבהם יש יותר מ–3 ליגות לבוגרים - קבוצת נוער תקבל ניקוד השווה לקבוצת בוגרים בליגה הלפני אחרונה; )א( 

בענפים שבהם יש שתיים או שלוש ליגות בוגרים - קבוצת נוער תקבל ניקוד השווה לקבוצות בוגרים בליגה  )ב( 
האחרונה של אותו ענף;

בענפים שבהם יש ליגת בוגרים אחת - קבוצת נוער תקבל ניקוד השווה למחצית הניקוד של קבוצות בוגרים  )ג( 
באותו הענף;

קבוצות ספורט נערים - יקבלו ניקוד השווה ל–75% הניקוד של קבוצת הנוער;  )4(

תוספת הישגיות: קבוצות ספורט בוגרים או בוגרות יזכו לתוספת ניקוד, כדלקמן:   )5(

קבוצת ספורט שסיימה את עונת הספורט במקום הראשון ברמת הליגה שבה היא משחקת - תקבל ניקוד נוסף,  )א( 
השווה ל–30% הניקוד שהיא קיבלה לפי פסקה )1( או )2(; 

קבוצת ספורט שסיימה את עונת הספורט במקום השני ברמת הליגה שבה היא משחקת - תקבל ניקוד נוסף,  )ב( 
השווה ל–20% הניקוד שהיא קיבלה לפי פסקה )1( או )2(;

קבוצת ספורט שסיימה את עונת הספורט במקום השלישי ברמת הליגה שבה היא משחקת - תקבל ניקוד  )ג( 
נוסף, השווה ל–10% הניקוד שהיא קיבלה לפי פסקה )1( או )2(;

ובלבד שמקום שבו קיימות כמה ליגות באותה רמת ליגה, לבוגרים ולבוגרות בנפרד, תחולק תוספת הניקוד בעבור   
אותו המיקום, בין כלל הקבוצות שהגיעו לאותו המיקום בליגות השונות שהן באותה הרמה;

שבענפי  בוגרים-גברים  ספורט  קבוצות  למעט  בוגרים,  ספורט  קבוצות  בין–לאומי:  במפעל  השתתפות  תוספת   )6(
הכדורגל והכדורסל, יזכו לתוספת ניקוד, כדלקמן:

קבוצת ספורט בוגרים, המשתתפת באחד משני המפעלים האירופיים הבכירים לענף שלה, על פי הגדרת האיגוד   
האירופי המתאים, תקבל ניקוד נוסף, השווה ל–20% הניקוד שהיא קיבלה לפי פסקה )1( או )2( בעד ההשתתפות 
ובלבד  האירופי;  במפעל  שלב  כל  של  עלייה  בעד  האמור  לניקוד  זהה  נקודות  בסכום  ניקוד  ותוספת  במפעל, 

שהתוספת לא תעלה על 100% הניקוד שקיבלה לפי פסקה )1( או )2(;

תוספת עידוד ספורט נשים: קבוצת ספורט נשים זכאית לתוספת של 20% על הניקוד שצברה לפי אמות המידה   )7(
שבפסקאות )1( עד )6(.

תוספת  חיזוק הפריפריה: קבוצת ספורט שהמשחקים הביתיים שלה מתקיימים ביישוב הנמצא בפריפריה זכאית   )8(
לתוספת של 30% על הניקוד שצברה לפי אמות המידה שבפסקאות )1( עד )6(;

תוספת חיזוק דירוג למ"ס נמוך: קבוצת ספורט שהמשחקים הביתיים שלה מתקיימים ביישוב בדירוג למ"ס נמוך    )9(
זכאית לתוספת של 15% על הניקוד שצברה לפי אמות המידה שבפסקאות )1( עד )6(.

חישוב התמיכה לקבוצות  .32

סכום התמיכה שלפי סעיף 30)2( שיחולק לכל קבוצת ספורט שבענף ספורט קבוצתי יחושב לפי הנוסחה להלן: )א( 

NK/NCKxSCK=SK
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כאשר:  

NK - הוא ניקוד הקבוצה כפי שהתקבל לפי סעיף 31;  

NCK - הוא סך ניקוד כל הקבוצות בענף הספורט הקבוצתי;  

SCK - הוא סכום התמיכה המיועד על פי סעיף 30)2( לכל הקבוצות בענף הספורט הקבוצתי;  

SK - הוא סכום התמיכה של הקבוצה.  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, קבוצת ספורט לא תקבל יותר מ–20% מסכום התמיכה לקבוצות הענף לפי סעיף זה;  )ב( 
סכום עודף בהתאם להוראה זו יחולק לקבוצות הענף האחרות, באופן יחסי לניקוד שלהן, ועודף שיישאר לאחר 

חלוקה זו יועבר לרזרבה. 

פרק ז' - חלוקת סל החלוקה לענפי הספורט האישיים
סימן א': כללי

שיטת חלוקת הסל   .33

שיטת החלוקה של סל החלוקה האישי היא כדלקמן:  

בשלב ראשון ייקבע סכום התמיכה הענפי של כל אחד מענפי הספורט האישי לפי אמות המידה המפורטות בסימן ב';  )1(

בשלב שני תיקבע החלוקה בתוך כל אחד מענפי הספורט האישי, בין איגודי הספורט שבענף כאמור ובין כלל   )2(
אגודות הספורט שבענף כאמור, לפי אמות המידה המפורטות בסימן ג';

)3( בשלב השלישי תיקבע החלוקה של כלל אגודות הספורט שבענף הספורט האישי, לפי אמות המידה המפורטות  
בסימן ד'.

סימן ב': קביעת סכום התמיכה הענפי
שיטת הניקוד הענפי  .34

סל החלוקה האישי יחולק לכל ענף באופן יחסי לפי הניקוד שיקבל ביחס לניקוד שיקבלו כלל ענפי הספורט האישי;   
כל ענף ספורט אישי יקבל ניקוד שיחושב לפי ארבע אמות מידה - אמת מידה כמותית בהתאם לגודל הענף כאמור 
בסעיפים 25 ו–35)1( עד )3(, אמת מידה של הישגיות כאמור בסעיף 36, אמת מידה של מקצועיות כאמור בסעיף 37 ואמת 

מידה של עלות הפעלת הענף כאמור בסעיף 38; זאת לפי משקלה של כל אמת מידה ולשקלול הניקוד המפורט בה.

השלבים לחישוב חלוקת הסל בין הענפים  .35

סכום התמיכה הענפי של כל אחד מענפי הספורט האישי ייקבע לפי שלבים אלה:  

הניקוד הענפי בשלב ראשון )A( יהיה חלקו היחסי של כל ענף אישי לפי הניקוד שקיבל כאמור בסעיף 25  מסך כל   )1(
הניקוד שניתן לכלל הענפים האישיים לפי אותו סעיף; האחוז כאמור יהיה מספר הנקודות בשלב זה;

בשלב השני )B( ניקוד שלב )A( יוכפל במספר שהוא פועל יוצא של מספר האגודות באותו ענף, כדלקמן:  )2(

בענף שאין בו אגודות - ב–0.25; )א( 

בענף שיש בו אגודה אחת בלבד - ב–0.26; )ב( 

בענף שיש בו שתי אגודות - ב–0.27; )ג( 

בענף שיש בו שלוש אגודות - ב–0.28; )ד( 

בענף שיש בו ארבע אגודות - ב–0.29; )ה( 

בענף שיש בו חמש אגודות - ב–0.30; )ו( 

בענף שיש בו שש אגודות - ב–0.31; )ז( 

בענף שיש בו שבע אגודות - ב–0.32; )ח( 

בענף שיש בו שמונה אגודות - ב–0.33; )ט( 

בשלב השלישי )C( ניקוד השלב השני )B( יוכפל ב–33.3 ויחולק בסך נקודות שלב )B( - והתוצאה תהיה הניקוד   )3(
;)C( שבשלב
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38: סך כל  36 עד  ניקוד לפי שלוש אמות המידה המפורטות בסעיפים  יקבל  )D( כל ענף ספורט  בשלב הרביעי   )4(
;)E( יחולק ב–66.7, ויהיה הניקוד בשלב החמישי )D( הנקודות שיתקבל מחישוב השלב הרביעי

יהיה מכפלת שני השלבים  זה  כך שהניקוד של שלב   ,)E(–ו  )C( הניקוד של שלבים  ישוקלל   )F( בשלב השישי   )5(
;E*C=F :האמורים

;C+G=H כך ש ;)C(–ו )G( יחובר הניקוד בשלבים )H( ב–2, ובשלב השמיני )F( יוכפל ניקוד שלב )G( בשלב השביעי  )6(

;)H( לניקוד שהוא אחוז הניקוד של הענף מסך נקודות שלב )H( יומר הניקוד שקיבל כל ענף בשלב )I( בשלב התשיעי  )7(

יוכפל ב–2; ובלא שינוי לניקוד הניתן לענפים הלא–  )I(–ניקוד אשר קיבל מקצוע אולימפי ב  )J( בשלב העשירי   )8(
אולימפיים;

 ;)I( הענפים המפורטים להלן יקבלו תוספת ניקוד השווה לניקוד הענפים בשלב התשיעי )K( בשלב האחד עשר  )9(
ענפים שהשתתפו במשחקים האולימפיים באחד משני המחזורים האולימפיים הקודמים לפחות, שפעילים בהם 

יותר ממאתיים ספורטאים ושהניקוד הניתן להם לפי סעיף 38)א()1( הוא 4 נקודות לפחות;

 )K( הניקוד הענפי בשלב האחרון יהיה חלקו היחסי של כל ענף אישי לפי הניקוד שהוא קיבל בשלב האחד עשר  )10(
מסך כל הניקוד שניתן לכלל הענפים האישיים בשלב זה; האחוז כאמור יהיה מספר הנקודות בשלב זה ולפיו 

ייקבע סכום התמיכה הענפי.

הישגיות  .36

ניקוד באמת מידה זו יחושב על סמך חיבור הניקוד שבמדדי משנה המפורטים להלן: )א( 

השתתפות ספורטאי במשחקים האולימפיים או במשחקי העולם, יחושבו כמפורט להלן:   )1(

השתתפות ספורטאי שהוא מתחרה יחידי במשחקים אולימפיים או במשחקי עולם - 2 נקודות; )א( 

השתתפות הרכב ספורטאים שמתחרה במשחקים אולימפיים או במשחקי עולם - 4 נקודות; )ב( 

הישגי ספורטאי במשחקים האולימפיים או במשחקי העולם, יחושבו כמפורט להלן:  )2(

בענפי האתלטיקה הקלה והשחייה: )א( 

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לחצי הגמר ולא העפיל לגמר - 2 נקודות;  )1(

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר - 5 נקודות;  )2(

בענף ההתעמלות: )ב( 

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר - 3 נקודות;  

בענפי הקרב ובמשחקי המחבט:  )ג( 

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לרבע גמר ולא העפיל לחצי הגמר - 2 נקודות;  )1(

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לחצי הגמר ולא העפיל לגמר - 2.5 נקודות;  )2(

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר - 3 נקודות;  )3(

בענף השיט:  )ד( 

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לשיוט המדליות - 3 נקודות;  

בשאר ענפי הספורט האישי: )ה( 

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר - 2 נקודות;  

בעד זכייה במדליות, ניקוד נוסף, מצטבר לניקוד שבפסקה זו: )ו( 

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב - 6 נקודות;  )1(

לכל ספורטאי בוגר  שזכה במדליית כסף - 5 נקודות;  )2(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית ארד - 4 נקודות;  )3(

לכל ספורטאי בגיל הנוער שזכה במדליית זהב - 1.5 נקודות;  )4(

לכל ספורטאי בגיל הנוער שזכה במדליית כסף - 1.25 נקודות;  )5(

לכל ספורטאי בגיל הנוער שזכה במדליית ארד - 1 נקודה;  )6(
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הישגי ספורטאי בענף הספורט האישי בתחרויות של אליפות העולם, ובלבד שהשתתפו בתחרות 40 מדינות   )3(
לפחות, יחושבו כמפורט להלן:

בענפי האתלטיקה הקלה והשחייה: )א( 

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לחצי הגמר ולא העפיל לגמר - 1.5 נקודות;  )1(

לכל ספורטאי בוגר אשר הגיע לגמר ולא זכה במדליה - 2 נקודות;  )2(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית ארד - 3 נקודות;  )3(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית כסף - 4 נקודות;  )4(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב - 5 נקודות;  )5(

בענף ההתעמלות: )ב( 

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר ולא זכה במדליה - 2 נקודות;  )1(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית ארד - 3 נקודות;  )2(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית כסף - 4 נקודות;  )3(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב - 5 נקודות;  )4(

ענפי הקרב ומשחקי מחבט )למעט טניס(:  )ג( 

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לרבע גמר ולא העפיל לחצי הגמר - 1 נקודה;  )1(

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לחצי גמר ולא זכה במדליה - 2 נקודות;  )2(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית ארד - 3 נקודות;  )3(

לכל ספורטאי בוגר  שזכה במדליית כסף - 4 נקודות;  )4(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב - 5 נקודות;  )5(

בענף השיט:  )ד( 

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לשיוט המדליות ואשר לא זכה במדליה - 2 נקודות;  )1(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית ארד - 3 נקודות;  )2(

לכל ספורטאי בוגר  שזכה במדליית כסף - 4 נקודות;  )3(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב - 5 נקודות;  )4(

בענף הטניס: )ה( 

)1( העפלה של נבחרת ישראל לבית העליון 1 עד 16 בגביע דייויס או גביע הפדרציה - 1 נקודה;

)2( בעד כל העפלה לשלב נוסף - 2 נקודות;

)3( העפלת ספורטאי לשלב 1 עד 16 בטורניר גראנד סלאם - 0.5 נקודות;

)4( בעד כל העפלה לשלב נוסף - 0.5 נקודות;

בשאר ענפי הספורט האישי: )ו( 

לכל ספורטאי בוגר אשר העפיל לגמר ולא זכה במדליה - 1 נקודה;  )1(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית ארד - 3 נקודות;  )2(

לכל ספורטאי בוגר  שזכה במדליית כסף - 3.5 נקודות;  )3(

לכל ספורטאי בוגר שזכה במדליית זהב - 4 נקודות;  )4(

לכל ספורטאי בגיל הנוער שזכה במדליה: )ז( 

לכל ספורטאי שזכה במדליית ארד - 1 נקודה;  )1(

לכל ספורטאי שזכה במדליית כסף - 1.25 נקודות;  )2(

לכל ספורטאי שזכה במדליית זהב - 1.5 נקודות;  )3(

יזכה במחצית הניקוד של ספורטאי בגיל נוער בעד זכייה במדליות לפי פסקת  ספורטאי בגיל הנערים  )ח( 
משנה )ז(;



5853 ילקוט הפרסומים 6811, ד' בתמוז התשע"ד, 2.6.2014 

הישגי ספורטאי בענף הספורט האישי בתחרויות של אליפות העולם שהשתתפו בתחרות פחות מ–40 מדינות,   )4(
יזכו בניקוד שהוא שליש הניקוד המפורט בפסקה )3(;

הישגי ספורטאי בענף הספורט האישי בתחרויות של אליפות אירופה, ובלבד שהשתתפו בתחרות  25 מדינות   )5(
לפחות, יזכו במחצית הניקוד בעד הישגים באליפות העולם כמפורט בפסקה )3(;

הישגי ספורטאי בענף הספורט האישי בתחרויות של אליפות אירופה שהשתתפו בתחרות פחות מ–25 מדינות,   )6(
יזכו בניקוד שהוא שליש הניקוד המפורט בפסקה )5(.

לענין האמור בסעיף קטן )א( - )ב( 

לא יינתן ניקוד, אם המיקום של הספורטאי הוא בחצי התחתון של מספר הספורטאים שהשתתפו בתחרות;  )1(

הניקוד יינתן רק בעבור הישגים כאמור בתחרות דרג א';   )2(

הישג שהשיגו הרכב ספורטאים שהתחרו כיחידה אחת - ייחשב להישג של ספורטאי בודד;  )3(

מכיוון שתחרויות כאמור אינן נערכות בהכרח בכל שנה, הניקוד במדד משנה זה יהיה בתוקף עד המועד שבו   )4(
תיערך תחרות נוספת זהה.

מקצועיות  .37

ניקוד באמת מידה זו יחושב על סמך חיבור הניקוד שבמדדי משנה אלה: )א( 

ניהול: כל ענף ספורט אישי המעסיק מנהל כללי בשכר שאינו פחות מהשכר הממוצע במשק, ואשר הוא בעל   )1(
תואר אקדמי יקבל 2 נקודות;

מאמנים לאומיים:  )2(

כל ענף ספורט אישי יקבל ניקוד לפי מספר מאמני הנבחרות הקיימות באיגוד הספורט המרכז את פעילות   
הענף, כדלקמן:  

האיגוד מעסיק מאמן לאומי בשכר שאינו פחות מהשכר הממוצע במשק - 1 נקודה; 1 נקודה נוספת בעבור כל   
מאמן לאומי נוסף, המועסק בשכר שאינו פחות מהשכר הממוצע במשק, עד למקסימום של 10 נקודות; 

קיומם של קורסי הכשרת מדריכים ומאמנים  ניקוד שיחושב על סמך  יקבל  הכשרות: כל ענף ספורט אישי   )3(
חדשים לפי אחת מהאפשרויות האלה:

פעם בשנה לפחות מתקיים קורס מדריכים או קורס מאמנים בשיתוף עם גוף מקצועי או אקדמי - 3 נקודות; )א( 

פעם בשנה לפחות מתקיים קורס מדריכים בשיתוף עם גוף מקצועי או אקדמי, ופעם בשנתיים לפחות  )ב( 
מתקיים קורס מאמנים בשיתוף עם גוף מקצועי או אקדמי - 4 נקודות;

השתלמויות: כל ענף ספורט אישי יקבל ניקוד שיחושב על סמך קיומם של השתלמויות למאמנים לפי אחת   )4(
מהאפשרויות האלה:

פעם בשנתיים לפחות מתקיים כנס לאומי או בין–לאומי למאמנים המוקדש לטיפוח הענף - 2 נקודות; )א( 

פעם בארבע שנים לפחות מתקיים, בארץ, כנס בין–לאומי למאמנים המוקדש לטיפוח הענף ובנוסף פעם  )ב( 
בשנתיים כנס לאומי - 3 נקודות.

סך הניקוד שצבר כל ענף ספורט באמת מידה זו הוא ניקוד המקצועיות שלו. )ב( 

עלות ההפעלה של הענף  .38

הניקוד בעד עלות ההפעלה של הענף יחושב על סמך חיבור הניקוד שבמדדי משנה אלה: )א( 

עלות ציוד: כל ענף ספורט אישי יקבל ניקוד לפי עלות הציוד הנדרשת בפעילות הענף, כדלקמן:  )1(

ציוד אחר שאינו נזכר בפסקה זו - 1 נקודה; )א( 

הציוד הנדרש לענפי ספורט אלה: שחייה, התעמלות, ענפי קרב, טיפוס ספורטיבי, ריקודים סלוניים - 2 נקודות; )ב( 

הציוד הנדרש לענפי ספורט אלה: אתלטיקה, משחקי מחבט, גולף, הרמת משקולות, ענפי הכדורת, טיסנאות,  )ג( 
ביליארד - 3 נקודות;

הציוד הנדרש לענפי הספורט שבהם נדרש שימוש בכלי נשק ובכלל זה סיף, וכן הציוד הנדרש לענפי  )ד( 
הספורט האלה: אופניים, גלישת גלים, סקי וסקי מים - 4 נקודות;

כלי שייט, רכיבה על סוסים, כלי תעופה, למעט טיסנים - 5 נקודות; )ה( 
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עלות שימוש במיתקנים: כל ענף ספורט אישי יקבל ניקוד לפי עלות השימוש במיתקנים הנדרשים לפעילות   )3(
הענף, כדלקמן:

בלא מיתקן )ים ואוויר( - 1 נקודה; )א( 

מגרשי דשא, מגרשי טניס, מאגרי מים, כביש - 2 נקודות; )ב( 

אולמות ספורט - 3 נקודות; )ג( 

ברכות שחייה, אצטדיוני אתלטיקה - 4 נקודות; )ד( 

מיתקנים מיוחדים למקצועות החורף, לגולף, לקליעה, לסקי מים, לטיפוס ספורטיבי ולרכיבה - 5 נקודות; )ה( 

ספורטאים  של  ההשתתפויות  מספר  לפי  ניקוד  יקבל  אישי  ספורט  ענף  כל  הבין–לאומית:  הפעילות  היקף   )3(
כמפורט  בארץ  הנערכות  רשמיות  בין–לאומיות  ובתחרויות  לארץ  בחוץ  הנערכות  בין–לאומיות  בתחרויות 

להלן; ובלבד שאיגוד הספורט לא דרש מהספורטאי השתתפות במימון הנסיעה לתחרות:

ענפיםמספר ההשתתפויות

ענפים אחריםחתירה, קיאקים, אופנייםשיט, רכיבה

321 5 עד 10

11432 עד 20

543יותר מ–20 ועד 40

765יותר מ–40

סך הניקוד שצבר כל ענף ספורט אישי באמת מידה זו הוא ניקוד עלות הענף שלו. )ב( 

סימן ג': חלוקת סכום התמיכה הענפי בענפי הספורט האישיים לאיגודי ספורט ולאגודות ספורט

אופן חלוקת סכום התמיכה הענפי  .39

סכום התמיכה הענפי יחולק, בין איגוד הספורט שבענף הספורט האישי לבין כלל אגודות הספורט שבענף האמור,   
כדלקמן:

איגוד הספורט יהיה זכאי לקבל 60% מסכום התמיכה הענפי;  )1(

כלל אגודות הספורט יהיו זכאיות לקבל 40% מסכום התמיכה הענפי, אשר יחולק בין האגודות, לפי הוראות סימן ד'.  )2(

סימן ד': חלוקת התמיכה בין כלל אגודות הספורט שבענף ספורט אישי

ניקוד האגודות  .40

)א( הסכום המיועד לחלוקה לאגודות ספורט בענף ספורט אישי כלשהו יחולק כך שכל אגודה תקבל ניקוד באמות 
המידה המפורטות להלן; הניקוד הכולל שתקבל כל אגודה לפי אמות המידה השונות, הוא המדד לחלקה היחסי 

של האגודה בסכום המחולק לפי סעיף זה.

שיינתן  הניקוד  )ג(;  קטן  לסעיף  בהתאם  שונות  לרמות  בנפרד,  אישי  ספורט  ענף  בכל  יחולקו,  הספורט  אגודות  )ב( 
לאגודות ייקבע לפי רמתן, כמפורט להלן:

אגודת ספורט ברמה א' - 10 נקודות;  )1(

אגודת ספורט ברמה ב' - 7.5 נקודות;  )2(

אגודת ספורט ברמה ג' - 5 נקודות;  )3(

אגודת ספורט ברמה ד' - 3.5 נקודות.  )4(

האיגוד הנוגע לעניין יבצע את דירוג רמות האגודות, כדלקמן: )ג( 

אם בענף יש עד 4 אגודות ספורט, כולן ייחשבו ברמה א';  )1(

אם בענף יש בין 5 לבין 8 אגודות ספורט, ארבע אגודות הספורט שמדורגות ראשונות בענף, ייחשבו ברמה א'   )2(
והשאר ברמה ב';
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אם בענף יש בין 9 לבין 12 אגודות ספורט, ארבע אגודות הספורט שמדורגות ראשונות בענף, ייחשבו ברמה א',   )3(
ארבע אגודות המדורגות ממקום חמישי עד מקום השמיני ייחשבו ברמה ב', והשאר ברמה ג'; 

אם בענף יש בין 13 לבין 32 אגודות ספורט, אגודות ספורט שברבעון העליון ייחשבו ברמה א', אגודות ספורט   )4(
שברבעון השני ייחשבו ברמה ב', אגודות ספורט שברבעון השלישי ייחשבו ברמה ג', ושאר אגודות הספורט 

ייחשבו ברמה ד'; לעניין זה, "רבעון" - הערך השלם של המספר המתקבל מחלוקת סך האגודות שבענף ל–4;

א',  ברמה  ייחשבו  הראשונות  המדורגות  הספורט  אגודות  ספורט, שמונה  אגודות  מ–32  יותר  יש  בענף  אם   )5(
שמונה אגודות הספורט המדורגות לפי הסדר לאחר מכן ייחשבו ברמה ב', שמונה אגודות ספורט המדורגות 

לפי הסדר לאחר מכן ייחשבו ברמה ג', ושאר אגודות הספורט ייחשבו ברמה ד'. 

הניקוד שקיבלה כל אגודה לפי סעיפים קטנים )א( עד )ג(, יוכפל במספר הספורטאים הרשומים באגודה חלקי 15. )ד( 

נוסף על האמור בסעיפים קטנים )א( עד )ד(, כל אגודה זכאית לתוספת ניקוד כמפורט להלן, ואולם כל אגודה תוכל  )ה( 
לצבור לפי סעיף קטן זה עד כפל הניקוד שקיבלה לפי סעיפים קטנים )א( עד )ד(:

בעד כל ספורטאי של האגודה שהשתתף בתחרות דרג א', ואשר גם דורג בשליש העליון של דירוג המתחרים   )1(
באליפות בענף שלו, וגם דורג במקום השמיני ומעלה - 2 נקודות; אך לא יותר מ–10 נקודות לפי פסקה זו;

בעבור כל ספורטאי של האגודה שהשתתף בתחרות דרג א', ואשר זכה למדליה - 5 נקודות;  ספורטאי כאמור,   )2(
לא ייספר לצורך פסקה )1(.

תוספת עידוד ספורט נשים:  )ו( 

אגודת ספורט ששליש מהספורטאים הרשומים בה הן ספורטאיות תהיה זכאית לתוספת של 20% על הניקוד   )1(
שקיבלה לפי סעיפים קטנים )א( עד )ה(;

אגודת ספורט שלא מתקיים בה פסקת משנה )1( אך יש בה עשרה ספורטאיות ומעלה, תקבל תוספת ניקוד   )2(
על הניקוד שצברה לפי אמות המידה שבסעיפים קטנים )א( עד )ה( השווה ל–20% כפול היחס שבין מספר 

הספורטאיות הרשומות באגודה לשליש מספר הספורטאים הכולל הרשומים באגודה.

תוספת עידוד ספורט נוער:  )ז( 

אגודת ספורט ששליש מהספורטאים הרשומים בה הם בני נוער תהיה זכאית לתוספת של 5% על הניקוד   )1(
שקיבלה לפי סעיפים קטנים )א( עד )ו(; 

ומעלה, תקבל  נוער  יש בה עשרה ספורטאי  )1( אך  אגודת ספורט שלא מתקיים בה האמור בפסקת משנה   )2(
תוספת ניקוד על הניקוד שצברה לפי אמות המידה שבסעיפים קטנים )א( עד )ו( השווה ל–5% כפול היחס 

שבין מספר ספורטאי הנוער הרשומים באגודה לשליש מספר הספורטאים הכולל הרשומים באגודה.

תוספת חיזוק הפריפריה: אגודת ספורט המתאמנת דרך קבע ביישוב הנמצא בפריפריה תהיה זכאית לתוספת של  )ח( 
30% על הניקוד שקיבלה לפי סעיפים קטנים )א( עד )ז(.

זכאית  תהיה  נמוך  למ"ס  בדירוג  ביישוב  קבע  דרך  המתאמנת  ספורט  אגודת  נמוך:  למ"ס  דירוג  חיזוק  תוספת  )ט( 
לתוספת של 15% על הניקוד שקיבלה לפי סעיפים קטנים )א( עד )ח(.

חישוב התמיכה לאגודות  .41

סכום התמיכה שלפי סעיף 39)2( שיחולק לכל אגודת ספורט יחושב לפי הנוסחה שלהלן: )א( 

NAg / NCAg x SCAg=SAg

כאשר:  

NAg - הוא ניקוד של אגודת ספורט כפי שהתקבל מסעיף 40;  

NCAg - הוא סך כל הניקוד לכל אגודות הספורט בענף;  

SCAg - הוא סכום התמיכה המיועד על פי סעיף 39)2( לכל אגודות הספורט שבענף;  

SAg - הוא סכום התמיכה של אגודת ספורט.  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, אגודת ספורט לא תקבל יותר מ–20% מסך כל סכום התמיכה לאגודות הענף לפי  )ב( 
סעיף זה; סכום עודף בהתאם להוראה זו יחולק לאגודות הענף האחרות, באופן יחסי לניקוד שלהן, ועודף שיישאר 

לאחר חלוקה זו יועבר לרזרבה.
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פרק ח' - שונות

רזרבה  .42

המועצה תשריין 5% מהסכום הבסיסי לחלוקה שישמש רזרבה. )א( 

אמות  יישום  במהלך השנה שבעת  לגופים שיתברר  סכומים  לצורך הענקת  רק  ניתן להשתמש  הרזרבה  בכספי  )ב( 
המידה, הנתונים שהובאו בחשבון לגביהם היו שגויים למועד שבו נערך החישוב.

לא נוצלו כספי הרזרבה בהתאם לסעיף קטן )ב(, הם יעמדו לחלוקה בהתאם לאמות המידה שבתוקף באותה השנה;  )ג( 
ואולם המועצה רשאית להעביר את כספי הרזרבה למטרות חלוקה לאיגודי ספורט ולאגודות ספורט בשנה שלאחר 

מכן.

שיטת מתן הניקוד לגופי הספורט הנתמכים  .43

לקראת כל שנת תקציב, המועצה תאסוף מאיגודי הספורט השונים את הנתונים הנצרכים למתן הניקוד לפי אמות  )א( 
מידה אלה.

הניקוד שייאסף כאמור בסעיף קטן )א( ישמש את המועצה לצורך מתן הניקוד לגופי הספורט בשנת התקציב שלאחר מכן. )ב( 

ביטול  .44

אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט6 - בטלות.   

תחילה  .45

תחילתן של אמות מידה אלה מיום פרסומן.  

הוראות מעבר  .46

על אף האמור בהגדרה "ספורטאי" שבסעיף 2 ועל אף האמור בסעיף 6)ג(, בשנת 2014 - )א( 

מניין הספורטאים לעניין סעיף 8)1(, ולעניין זה בלבד, ייעשה לפי כל ספורטאי הרשום באיגוד;  )1(

איגוד שרשומים בו 120 ספורטאים כאמור - יהיה איגוד שעמד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 8)1(.  )2(

על אף האמור באמות מידה אלה, ובכפוף לכך שהכנסות המועצה לא יקטנו באופן משמעותי, בשנת 2014 המועצה  )ב( 
תוודא כי סכום התמיכה של גוף ספורט כלשהו  לא יפחת מ–80% מסכום התמיכה שלה זכה בשנת 2013; ויחולו 

הוראות אלה:

המועצה תשלים את המחייב לפי הוראה זו לגוף ספורט הזכאי לכך - מתוך כספי הרזרבה;  )1(

אזלו כספי הרזרבה - המועצה תפחית את הסכום הנותר הדרוש לצורך מילוי הוראת סעיף זה מגופי הספורט   )2(
שאמות מידה אלה היטיבו את מצבם, לעומת המצב ערב כניסתן לתוקף של אמות מידה אלה; וזאת באופן 

יחסי למידת הזכאות שלהם;

זו;  הוראה  למימוש  מידת האפשר,  לפי  בקירוב,  - המועצה תפעל  קיטון משמעותי בהכנסות המועצה  חל   
ובלבד שלא תגרום לפגיעה בגופי ספורט אחרים.

על אף האמור באמות מידה אלה, בשנה הראשונה שלאחר תחילת אמות המידה, סכום הגידול בתקצוב איגוד  )ג( 
ספורט לא יעלה על מיליון שקלים חדשים בתוספת רבע מהגידול שהיה זכאי לו לולא סעיף זה.

על אף האמור בהוראות סעיפים 4 ו–6)א(, המועצה תתמוך בענפי השח-מט והברידג' בהתאם להוראות אלה: )ד( 

ענף השח-מט יקבל 0.75% מהסכום הבסיסי לחלוקה, אשר יחולקו 60% לאיגוד השח-מט ו–40% לאגודות   )1(
השח-מט; החלוקה בין האגודות, בינן לבין עצמן, תהיה לפי הוראות סימן ד' לפרק ז';

ענף הברידג' יקבל 0.25% מהסכום הבסיסי לחלוקה, אשר יחולקו 60% לאיגוד הברידג' ו–40% לאגודות ברידג';   )2(
החלוקה בין האגודות, בינן לבין עצמן, תהיה לפי הוראות סימן ד' לפרק ז';

אין בהוראה זו כדי לגרוע מתנאי הסף המפורטים בפרק ג';  )3(

סעיף קטן זה יעמוד בתוקף לתקופה של ארבע שנים או עד למועד שבו המדינה תחליט על חלופת תקצוב   )4(
אחרת בענפים אלה - לפי המוקדם.

על אף האמור בסעיפים 28)א()1( ו–37)א()1( - בשנת 2014 יוכר גם מנהל כללי שאין לו תואר אקדמי, והוא יזכה את  )ה( 
הענף בנקודה אחת.

 __________
ס"ח התש"ע, עמ' 1194.  6
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על אף האמור בסעיף 42)א(, בשנת 2014 שיעור הרזרבה יעמוד על 7.8%. )ו( 

על אף האמור בסעיף 4)2(, בשנת 2014 יעמוד הסכום המפורט בו על 15 מיליון שקלים חדשים. )ז( 

תוספת

)סעיף 6)ג((

גיל מינימליענף ספורט

הקרח,  על  החלקה  טרמפולינה,  אקרובטיקה,  מכשירים,  התעמלות  אמנותית,  התעמלות   .1
שחייה אמנותית, אושו-קונג-פו, ריקודים סלוניים וגלגיליות אמנותי

8

כל שאר הענפים   .213

ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(
)חמ 3-315-ה1(

צבי לובצקי
 יושב ראש הוועדה הציבורית לקביעת אמות המידה
לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט נתאשר.

צחי פישביין
יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט

לימור לבנת

שרת התרבות והספורט

אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים בישראל 
לפי החוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967

שרת  באישור  החוק(,   - )להלן  התשכ"ז-11967  בספורט,  ההימורים  להסדר  לחוק  9)ב2(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
התרבות והספורט והמועצה להסדר ההימורים בספורט, קובעת המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל, אמות 

מידה לקידום ספורט הנשים בישראל, כלהלן:

פרק א' - כללי
הגדרות   .1

באמות מידה אלה -  

מועדון  לרבות  התשמ"ח-21988,  הספורט,  בחוק  כהגדרתה  ספורט  אגודת   - ו"איגוד"  "התאחדות"  ספורט",  "אגודת 
ספורט; התאחדות ואיגוד, לעניין ספורט כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-31988;

"אמות המידה של המועצה" - אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר הימורים בספורט4;    

"גוף ספורט" - כל אחד מאלה:  

איגוד או התאחדות לענף ספורט שנמנה עם ענף על או ענף מועדף;  )1(

היחידה לספורט הישגי - באמצעות הוועד האולימפי;  )2(

איילת - ההתאחדות הישראלית לספורט תחרותי לא–אולימפי;  )3(

התאחדות הספורט לבתי הספר;  )4(

התאחדות לספורט נכים;  )5(

ספיישל אולימפיק;  )6(

ארגון ספורט החירשים;  )7(

 "היחידה המקצועית לספורט נשים" - היחידה הפועלת באמצעות קבלן אשר זכה במכרז של משרד התרבות והספורט 
ואמונה על יישום יעדי מועצת ספורט הנשים וביצוע כל הפעולות הנדרשות )מקצועיות, כספיות ומינהלתיות( 

בהתאם להנחיות המשרד;

"המועצה" - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק;  
__________

ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשע"א, עמ' 679.  1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"א, עמ' 674.  2

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"א, עמ' 674.  3

י"פ התשע"ד, עמ' 5840.  4
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הנשים  ספורט  לקידום  תכנית  לטובת  הקציבה  שהמועצה  לחוק  9)ב1()1(  סעיף  שלפי  הסכום   - לחלוקה"  העומד  "הסכום 
בישראל;

"חוק הספורט" - חוק הספורט, התשמ"ח-1988;

"ילדות טרום גיל ספורטאיות פעילות" - ילדות באגודת ספורט שגילן נמוך בלא יותר מ–4 שנים מגיל הספורטאים 
הפעילים שהכיר מינהל הכיר בכל ענף; 

"ילדות, נערות ונשים" - ילדות באגודת ספורט שגילן תואם לגיל הספורטאים הפעילים שהכיר מינהל הספורט בכל ענף; 

"מועצת ספורט נשים" - המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל שהוקמה בהחלטה מס' 53416 של ממשלת 
ישראל;

- פרק הזמן שבין שני משחקים אולימפיים, העומד על 4 שנים; "מחזור אולימפי" 

- מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט; "מינהל הספורט" 

"ענף מועדף" - ענף ספורט המתועדף לפי פרק ה' לאמות המידה של המועצה;

"ענף על" - שני ענפי הספורט שבשנת התקציב שבה מבוקשת התמיכה מספר הספורטאים הפעילים בהם הוא הגדול 
ביותר מכל שאר ענפי הספורט בישראל; 

"קבוצת ספורט" - חבר ספורטאים המתאמנים ומתחרים יחדיו בענף ספורט קבוצתי במסגרת איגוד;

מסמך משותף לפעילים ולעוסקים בספורט במסגרת גופי הספורט בישראל, אשר מסדיר את ערכי  "קוד אתי גנרי" - 
הליבה של הספורט בישראל ואת יחסי הגומלין בין הפעילים ונושאי תפקיד בספורט )ראה באתר המשרד בכתובת 

.)http://www.mcs.gov.il/Sport/Pages/Etika-Sport.aspx :הזאת

בחינת הבקשות  .2

לקידום  בספורט  ההימורים  להסדר  המועצה  תמיכות  למתן  בבקשות  תדון  נשים  לספורט  המקצועית  היחידה  )א( 
ספורט נשים בישראל, בכפוף לעמידתם בנוהל תמיכות לגופי ספורט של המועצה; התמיכה עצמה צריך שתינתן, 

אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עמידה בתנאי הסף ובתנאי סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול היחידה המקצועית לספורט נשים את כל נסיבותיו של העניין,  )ב( 
תוך יישום שוויוני, אחיד וענייני של אמות המידה שנקבעו. 

ככל  מקצועיות,  מידה  אמות  הפעלת  תוך  ענייניים,  יהיו  נשים  לספורט  המקצועית  היחידה  של  שיקוליה  כל  )ג( 
שיידרש, לפי נסיבות העניין; החלטת היחידה המקצועית לספורט נשים תהיה מנומקת.

מטרות  .3

מטרות אמות מידה אלה הן קידום ספורט הנשים בישראל לרבות פיתוח ועיבוי תשתית אנושית, כמותית ואיכותית,   
באמצעות -

הגדלת מספר ילדות, נערות ונשים הפעילות בספורט וקידומן;    )1(

הקמת קבוצות ספורט חדשות ילדות, נערות ונשים בכל הגילאים;  )2(

קיום ליגות ותחרויות של ספורטאיות בכל גיל ובכל ענף;    )3(

פעילויות להגברת ההישגים של ספורטאיות;   )4(

פעילויות לאיתור ספורטאיות מצטיינות והגדלת יכולתן המקצועית ספורטיבית;  )5(

הכשרה ותגמול מאמנים ומאמנות לאימון ספורטאיות;  )6(

הגדלת האהדה של ספורט ילדות, נערות ונשים בקרב הציבור;  )7(

מענה לצרכים הייחודיים של ספורט ילדות, נערות ונשים בכל ענף ספורט;  )8(

)9(  פיתוח מנהיגות נשים בספורט: הגדלת מספר המאמנות, השופטות ונשות מקצוע;

)10(  תכניות ייחודיות להתאחדות ולאיגוד;

והכול תוך ריכוז מאמץ לענפי ספורט נבחרים, שבהם היכולת להגיע להישגים היא גדולה.

העדר אפליה  .4

 - בין ענפים, תחומים, מקצועות או מגזרים שונים  לא תהיה אפליה בחלוקת הכספים מכל בחינה שהיא; אבחנה   
תיעשה רק לפי אמות מידה אלה.

__________
.http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/03/des3416.htm  5
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פרק ב' - אמות המידה
סימן א': חלוקת הסכום העומד לחלוקה ותנאי סף

חלוקת הסכום העומד לחלוקה  .5

הסכום העומד לחלוקה יחולק כדלקמן:  

להתאחדות הספורט לבתי ספר יוקצב סך של 11.5% מהסכום העומד לחלוקה;  )1(

ליחידה לספורט הישגי, באמצעות הוועד האולימפי, יוקצו 10.4% מהסכום העומד לחלוקה;   )2(

לאיילת - ההתאחדות הישראלית לספורט תחרותי לא–אולימפי יוקצו 4.2% מהסכום העומד לחלוקה;  )3(

להתאחדות לספורט נכים יוקצו 3.6% מהסכום העומד לחלוקה;   )4(

לספיישל אולימפיק, העוסקת בקידום ספורט אצל בעלי מוגבלות שכלית, יוקצו 1.2% מהסכום העומד לחלוקה;  )5(

לארגון ספורט החירשים - יוקצבו 0.9% מהסכום העומד לחלוקה;   )6(

להתאחדות ולאיגוד הנמנים עם ענף על או ענף מועדף יוקצו45.8% מהסכום העומד לחלוקה, שיחולקו לפי סעיף 8;   )7(

לפרויקטים ייחודיים של גוף ספורט ושל אגודת ספורט יוקצו 20% מהסכום העומד לחלוקה כמפורט בסימן ג';   )8(

2.4% מהסכום העומד לחלוקה יוקצו לעודפים כמפורט בסעיף 15.  )9(

תנאי סף  .6

תנאי הסף לקבלת תמיכה לפי אמות מידה אלה לגופים המנויים בסעיף  5)1( עד )8( הם:  )א( 

חתימת מקבל התמיכה על התחייבות שלא להפחית מהפעולות הנעשות על ידו לקידום נשים בספורט ערב   )1(
קבלת התמיכה;

)ב()2(  הגוף הנתמך מתחייב לציין בפרסומיו כי הפעילות הנתמכת לפי תכנית העבודה כאמור בסעיף קטן   )2(
מבוצעת בתמיכת מועצת ספורט נשים.

לגבי גופים המנויים בסעיף 5)1( עד )7(, יחולו נוסף על התנאי האמור בסעיף קטן )א( גם תנאי הסף האלה:  )ב( 

הפעלת ועדה מקצועית לספורט נשים, שבראשה תעמוד אישה;  )1(

הצגת תכנית עבודה לקידום ספורט נשים לתקופה של מחזור אולימפי,  שאישרו היחידה המקצועית לספורט   )2(
3 בלבד ותכלול פירוט  ומינהל הספורט; תכנית העבודה תהיה לביצוע המטרות המפורטות בסעיף  הנשים 

תקציבי של עלויותיה; 

לגוף שנתמך בהיקף של 2.5% ויותר מהסכום הכולל לחלוקה - מינוי רכזת לתכנית קידום ספורט נשים אשר   )3(
היקף העסקתה לא יפחת מרבע משרה;

הולם  ייצוג  מהווה  ההנהלה  חברי  כלל  לעומת  האיגוד  או  ההתאחדות  בהנהלת  החברות  הנשים  מספר   )4(
מכלל  הפעילות  הספורטאיות  של  היחסי  חלקן  משיעור  יפחת  לא  והוא  הספורט,  לחוק  9א  לסעיף  בהתאם 
הספורטאים הפעילים באותה התאחדות או באותו איגוד, או שלא יפחת מ–30% מכלל חברי ההנהלה, הנמוך 

מבין השניים, ובכל מקרה תהיה בהנהלה חברה אחת לפחות;

גוף ספורט קבע בתקנון, כללי אתיקה מקצועית בהתאם לסעיף 10)ב( לחוק הספורט וכללי האתיקה תואמים   )5(
את ערכי הליבה של הקוד האתי הגנרי ואת הוראותיו; למען הסר ספק , גוף ספורט לא יוכל להקל על דרישות 
הקוד האתי הגנרי, אלא רק להחמירו; אי–יישום ואכיפה של כללי האתיקה מקצועית שקבע גוף בתקנון שלו 

כאמור ייחשבו כאי–מילוי תנאי סף זה;

הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה לא ממומנת או מתוקצבת ממקור אחר במישרין או בעקיפין.  )6(

לגבי גופים המנויים בסעיף 5)7( ו–)8(, יחולו נוסף על התנאי האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב( גם תנאי הסף האלה:  )ג( 

התאחדות או איגוד יהיו זכאים לקבל תמיכה רק אם ההתאחדות או האיגוד מוכר על ידי משרד התרבות   )1(
והספורט;

הבקשה  מוגשת  שלגביה  התקציב  שנת  לפני  רצופות  שנתיים  במשך  פעילים  היו  האיגוד  או  ההתאחדות   )2(
לקבלת התמיכה, ובמהלך השנתיים האמורות הוא קיים תכנית פעילות ספורטיבית מתאימה לאותו ענף.
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מועד חלוקת התמיכות:  .7

הסכום המוקצב לגופים המנויים בסעיף 5)1( עד )7(, ישולם בארבעה שלבים כדלהלן:

וניתן אישור  25% מסכום הזכאות השנתי הצפוי לכל מקבל התמיכה ישולם לאחר שנמצא עומד בתנאי הסף   )1(
תכנית העבודה השנתית כמפורט בסעיף 6)ב()2( )להלן - תכנית מאושרת(; 

25% מסכום הזכאות השנתי הצפוי לכל מקבל התמיכה ישולם ברבעון השני של שנת התקציב, בכפוף לעמידה   )2(
בתכנית המאושרת;

25% מסכום הזכאות השנתי הצפוי לכל מקבל התמיכה ישולם ברבעון השלישי של שנת התקציב, בכפוף לעמידה   )3(
בתכנית המאושרת;

25% האחרונים ישולמו לאחר שמינהל הספורט והיחידה המקצועית לספורט נשים אישרו שהתכנית בוצעה.  )4(

)7 (5 סימן ב': אמות מידה לחלוקת התמיכה להתאחדות ולאיגוד כמפורט בסעיף 

חלוקת סכום התמיכה  .8

התאחדות ואיגוד המשתייכים לענף מעודף או לענף על יזכו לתמיכה בהתאם לסעיף 5)7( לפי החלוקה המפורטת  )א( 
להלן:  

אחוז התמיכה גוף הזכאי לתמיכה

26% 1.    ענף על

39% 2. התאחדות ואיגוד המשתייכים לענף ספורט הכלולים בקבוצות הראשונה והשנייה לפי 
אמות המידה של המועצה

21% אמות  לפי  השלישית  בקבוצה  הכלול  ספורט  לענף  המשתייכים  ואיגוד  3. התאחדות 
המידה של המועצה

12% 4. התאחדות ואיגוד המשתייכים לענף ספורט הכלול בקבוצה הרביעית לפי אמות המידה 
של המועצה

2% אמות  לפי  החמישית  בקבוצה  הכלול  ספורט  לענף  המשתייכים  ואיגוד  5. המתאחדות 
המידה של המועצה

הסכום שנקבע לחלוקה לכל פרט בטבלה שבסעיף קטן )א( יחולק באופן שווה בין התאחדות ואיגוד הנמנים עם אותו פרט.   )ב( 

בכל מקרה, שיעור התמיכה לא יעלה על 80% מן ההוצאות בהתאם לדוח הכספי המבוקר של הפעילות הנתמכת  )ג( 
בהתאם לתכנית העבודה כאמור בסעיף 6)ב()2(.

)8 (5 סימן ג': אמות מידה לפרויקטים ייחודיים כמפורט בסעיף 

הגשת בקשות לתמיכה   .9

)א(  גוף ספורט ואגודת ספורט רשאים להגיש ליחידה המקצועית לספורט נשים, בקשות לתקצוב פרויקטים ייחודיים 
לקידום ספורט ילדות, נערות ונשים או לקידום ספורט ילדות טרום גיל ספורטאיות פעילות; תקצוב הפרויקטים 

מיועד לקדם פעילות שאינה נכללת במסגרת התקציב השוטף והפעילות השוטפת של גופים אלה.  

)ב(  אגודת ספורט וגוף ספורט, פרט לאיגוד, רשאים להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט אחד בלבד, מנושאי הפרויקטים 
בשנת התקציב שמועצת ספורט הנשים החליטה לגביהם כמפורט בסעיף 10 בכפוף לסעיף 11, לפי העניין; איגוד  

רשאי להגיש בקשה לתמיכה עד ל–2 פרויקטים מנושאי הפרויקטים כאמור.

נושאי הפרויקטים   .10

מועצת ספורט הנשים תחליט  מה הם נושאי הפרויקטים הייחודיים שייתמכו בשנת התקציב, מתוך רשימת הנושאים   
המפורטים להלן ועל התקציב שיוקצה לכל נושא:

קידום הספורט ההישגי בתחום ספורט ילדות, נערות ונשים או ילדות טרום גיל ספורטאיות פעילות;   )1(

גיל  טרום  ילדות  או  ונשים  נערות  ילדות,  של  ספורט  לפעילות  בנוגע  בחברה  עמדות  ושינוי  המודעות  הגברת   )2(
ספורטאיות פעילות; 
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קידום מנהיגות ספורט נשים;   )3(

פרויקט יישובי רב–משתתפים, המסייע להגדלת תשתית הילדות, נערות ונשים העוסקות בספורט או ילדות טרום   )4(
גיל ספורטאיות פעילות;

לשם כך, יפורסם אחת לתקופה, קול קורא לביצוע פרויקטים ייחודיים וייבחרו עד 10 פרויקטים בשנה.   

תנאי סף   .11

תנאי סף מקדימים לגוף ספורט או אגודת ספורט, כמפורט להלן:  )א( 

לפרויקט הייחודי יש רכז בהיקף שלא יפחת מ–20 שעות חודשיות;  )1(

במסגרת הפרויקט הייחודי מועסקים מאמנת או מאמן - בעלי תעודת הסמכה בהתאם לחוק הספורט;  )2(

פעילות  ספורטאיות  גיל  טרום  הילדות  ומספר  הפעילות  הספורטאיות  מספר  אם  רק  לפרויקט  בקשה  תוגש   )3(
בשנת הפעילות הקודמת להגשת הבקשה, עמד על 80 ספורטאיות לפחות במסגרת אותו גוף או אותה אגודה, 

לפי העניין.

תנאי סף נוספים לאגודת ספורט, כמפורט להלן: )ב( 

אגודת ספורט עומדת בתנאי הסף כמפורט בסעיף 6)א(;  )1(

)2(  האגודה דיווחה על מחזור כספי בהיקף של 300,000 שקלים חדשים לשנה לפחות, בשנת התקציב הקודמת 
להגשת הבקשה;

על אף האמור בפסקה )2(, אגודות שונות רשאיות להגיש בקשה משותפת לעניין זה, המחזור הכספי שייבחן   )3(
יהיה המחזור הכספי המשותף למבקשות; במקרה כזה הניהול השוטף של הפרויקט יתנהל מול אגודה אחת 

בלבד כפי שתוגדר בבקשה;

אגודת ספורט תהיה זכאית לקבל תמיכה רק אם התקיימו בה התנאים שלהלן:  )4(

)א(    האגודה היתה רשומה באיגוד הספורט הרלוונטי שנתיים קודם לשנת התקציב שבה מתבקשת התמיכה 
לפחות;

)ב(    האגודה השתתפה במשך השנתיים האמורות בפסקת משנה )א( בתחרויות רשמיות שמארגן האיגוד;

תנאי סף נוספים לגופי הספורט, כמפורט להלן:  )ג( 

)1(  גוף הספורט עומד בתנאי הסף כמפורט בסעיף 6;

גוף הספורט דיווח על מחזור כספי בהיקף של 400,000 שקלים חדשים לשנה לפחות, בשנת התקציב   )2(
הקודמת להגשת הבקשה.

ניקוד  .12

)א(  היחידה המקצועית לספורט הנשים תנקד את הפרויקטים בנושאים שהוחלטו כאמור בסעיף 10, בכל אחד מהמשתנים 
כמפורט להלן: 

היקף הפרויקט - 60%;  )1(

הערכה מקצועית כללית של הפרויקט )לרבות מורכבות הפרויקט( - 40%.  )2(

לכל אחד מהמשתנים האמורים בסעיף קטן )א( יינתן ניקוד בין 0 לבין 10 נקודות; הניקוד הסופי שיינתן לכל פרויקט  )ב( 
הוא הממוצע המשוקלל של הניקוד בכל המשתנים לפי משקלו היחסי של כל משתנה )להלן- הניקוד הסופי(; 
תקצוב הפרויקטים בכל אחד מהנושאים שנקבעו לפי סעיף 10 ייעשה לפי הפרויקט שקיבל את הניקוד הסופי 
הגבוה ביותר ולאחריו הפרויקט שקיבל את הניקוד הקרוב אליו ואילך, ובלבד שסכום התקצוב הכולל שלהם אינו 

עולה על סך כל התקציב שהוקצה לאותו נושא.

אופן חלוקת התמיכה לפרויקטים מיוחדים  .13

היחידה המקצועית לספורט הנשים תקצה את התקציב המאושר לכל פרויקט לאחר שבחנה את פרטי התקציב של  )א( 
הפרויקט שצורפו לבקשה. 

יודגש כי סכום התקצוב בפרויקטים מיוחדים לא יעלה על הסכום המבוקש וכן לא יעלה על 75% מעלות הוצאות  )ב( 
הפרויקט בפועל. 
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פרק ג': שונות
הוראות נוספות  .14

נותרו יתרות תקציביות בסעיף מסוים - יהיה מותר לנצלם לטובת סעיפים אחרים, ובלבד שיתרה זו תחולק בסעיף  )א(  
המבוקש לפי אמות מידה אלה. 

לא נוצל מלוא הסכום העומד לחלוקה בשנה נתונה, תיווסף יתרת הסכום, לסכום העומד לחלוקה בשנת התקציב  )ב( 
שלאחריה.

הסכומים המחולקים לפי אמות מידה אלה יהיו נוסף על הסכומים המחולקים לפי אמות המידה של המועצה. )ג( 

עודפים  .15

בכספי העודפים יותר להשתמש רק לשם הענקת סכומים לגופים זכאים לפי אמות מידה אלה שיתברר במהלך  )א( 
השנה שיישום אמות המידה לגביהם באותה שנה היה שגוי; וזאת בלי לפגוע בגופים אחרים.

לא נוצלו כספי העודפים בהתאם לסעיף קטן )א(, הם יעמדו לחלוקה בהתאם לאמות המידה שבתוקף באותה  )ב( 
השנה; ואולם מועצת ספורט נשים רשאית להעביר את כספי העודפים לחלוקה להתאחדות ולאיגוד ולאגודת 

ספורט בשנה שלאחר מכן.  

ביטול  .16

אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים בישראל לפי החוק להסדר   
ההימורים בספורט, התשכ"ז-61967 - בטלות.

תחילה  .17

תחילתן של אמות מידה אלה מיום פרסומן.  

תחולה   .18

אמות מידה אלה -  

סעיף  לפי  ספורט  לאגודת  לחוק,  9)ב1()2(  סעיף  לפי  ולאיגוד  להתאחדות  שיחולקו  התמיכה  סכומי  על  יחולו   )1( 
9)ב1()3( לחוק, לתמיכה וקידום ספורט נשים בישראל לפי סעיף 9)ב1()2(, )3(, )4(; הכול במסגרת התכנית לקידום 

ספורט הנשים בישראל;

אינן גורעות מנוהלי המועצה כפי שהם מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה7.  )2(

כ"ז באייר התשע"ד )27 במאי 2014(
)חמ 3-315-ה1(

מיכל כפרי
יושבת ראש המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל

נתאשר.

צחי פישביין
יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט

לימור לבנת

שרת התרבות והספורט

 __________
י"פ התשע"ב, עמ' 1102.  6

https://www.winner.co.il/system/apollo/assets/attachments/000/000/333/original/Nohal_  7

.hakzavot_2013_08_)1(. pdf?1385565954
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הודעה בדבר הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011, ותקנות הטיס )נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם(, התשל"ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מודיע על הסמכה בסמכויותיי כלהלן: 

בהסמכת סמכויות זו -   .1

"מנהל תחום )מהנדס(" -  עובד רשות התעופה האזרחית הממלא אחד מהתפקידים האלה במחלקת הנדסה באגף כשירות 
אווירית: מנהל תחום )מהנדס - מערכות מכניות(, מנהל תחום )מהנדס - ניסויי טיסה(, מנהל תחום )מהנדס - תכן מבנים 
והתעייפות(, מנהל תחום )מהנדס - מערכות אוויוניקה וחשמל(, מנהל תחום )מהנדס - בטיחות תא נוסעים ומטען(,  
מנהל תחום )מהנדס - מבנה חומרים מרוכבים(, מנהל תחום )מערכות מכניות של כלי טיס(, מנהל תחום )מהנדס מערכות 
)מדעי טיסה(, מנהל תחום )מהנדס -  )בטיחות מבצעית נמשכת של כלי טיס(, מנהל תחום  הנעה ודלק(, מנהל תחום 
מערכות אוויוניקה ותוכנה(, מנהל תחום )אוויוניקה תוכנה וחומרה(, מנהל תחום )אמינות מערכות כלי טיס(, מנהל תחום 

)טייס ניסוי(, מנהל תחום )עומסים פרפור וחוזק(;     

"מפקח" - עובד רשות התעופה האזרחית הממלא אחד מהתפקידים האלה באגף פיקוח אווירי: מפקח ראשי כשירות אווירית 
)מובילים אוויריים(,  מפקח ראשי כשירות אווירית )תעופה כללית(, מפקח ראשי כשירות אווירית )תעופה ספורטיבית( 

ומפקח כשירות אווירית.

לי  הנתונות  הסמכויות  את  בטבלה שלהלן,  א'  בטור  המפורטים  האזרחית,  ברשות התעופה  תפקידים  לנושאי  מסמיך  אני   .2
)נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם(, התשל"ז- 21977 )להלן - התקנות(, לפי מספרי התקנות כמפורט בטור ב'  בתקנות הטיס 

לצדם, ואת הסמכויות הנתונות לי בחוק כמפורט בטור ג' לצדם, לשם הפעלת הסמכויות המפורטות בטור ב': 

  טור ג'טור ב' טור א'

מנהל אגף בכיר 
כשירות אווירית 

2, 4)ב(, 5, 6)ב(, 7, 8,  9, 9א, 10,  11)7(,  12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22)ב(, 23,  24, 25, 
26,  27, 28)ד(,  31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43)א()1( ו–)3(, 45, 48, 49, 50, 51, 
53)א( ו–)ג(, 54, 55, 56, 57,  59, 60,  63, 64,  65, 67, 68, 69,  74,  75,  76)2(,  79, 84, 
85)א(, 86)א(, 86)ב(, 87, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 97א,  98, 99, 103, 105)4(,  107,  108, 

109, 113, 118)א()2(, 118א)3(, 119)ב()3(, 124,  125,  127,  129,  130, 133, 134, 135

63 ,53 ,51

מנהל תחום בכיר 
)הנדסת כלי טיס(

2, 4)ב(, 5, 6)ב(, 7, 8,  9, 9א, 10,  11)7(, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22)ב(, 23, 24, 25, 
26, 27,  28)ד(,  31, 32, 33, 35, 36, 37,  38, 39,  41, 67, 68, 69, 84, 85)א(,  86)א( ו–

)ב(,  87,  127, 129, 130

63 ,51

451)ב(, 5, 11)7(, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 31)7(,  32)ג(,  35, 36,  127,  129,  130מנהל תחום )מהנדס(

מנהל תחום בכיר 
)ייצור מערכות וכלי 

טיס(

43)א()1( ו–)3(, 45, 48, 49, 50, 51, 53)א( ו–)ג(, 54, 55, 56, 57, 59, 60,  63,  64, 65, 67, 
68,  69,  74, 75,  79, 87)א()2( ו–)3(, 87)א()5(, 87)ב(, 87)ג(, 89,  92, 93,  94, 96, 97, 

97א, 98, 99,  103,  105)4(, 107, 108, 109, 113, 118)א()2(, 118א)3(,  119)ב()3(, 124, 
135 ,134 ,133  ,125

 63 ,53

מפקח  )ייצור כלי 
טיס(

43)א()1(, 45, 48, 53)א(, 53)ג(, 54, 59,  63,  65, 68)2()ג( וכן הסמכה לפי תקנות 67 
ו– 69, אם הן נחוצות לשם כך, 87)א()3(,  99, 107,  109, 118)א()2(, 118א)3(, 119)ב(

134 ,133 ,124  ,)3(

63 ,53

מנהל אגף בכיר 
פיקוח אווירי 

67, 68,  69, 76, 77, 80, 81,  82, 83,  84 ו–85)א( - לצורך חידוש תעודת כושר 
טיסה לשימוש ניסיוני, 87, 88, 89)ב(, 94,  94א, 107, 108, 109, 113, 118)א()2(, 

118א)3(, 119)ב()3()א(

63

מנהל תחום בכיר 
)מובילים אוויריים(

67,  68,  69, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84 ו–85)א( - לצורך חידוש תעודת כושר 
טיסה לשימוש ניסיוני,  87)א( עד )ג(, 88, 89)ב(,  94, 107, 108, 109, 113, 118)א()2(, 

118א)3(, 119)ב()3()א( 

63

מנהל תחום בכיר 
)תעופה כללית 

וספורטיבית(

67, 68, 69, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84 ו–85)א( - לצורך חידוש תעודת כושר טיסה 
לשימוש ניסיוני,  87)א( עד )ג(, 88, 89)ב(, 94, 94א,  107, 108, 109, 113, 118)א()2(, 

118א)3(, 119)ב()3()א( 

63

1 ס"ח התשע"א, עמ' 830 ועמ' 949.

2 ק"ת התשל"ז, עמ' 1576; התשע"ב, עמ' 854.
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  טור ג'טור ב' טור א'

מנהל תחום בכיר 
)כלי טיס בלתי 

מאוישים(  

67,  68, ו–69 - לצורך מתן תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני לפי תקנה 85)א( 
והרשאה מיוחדת לכלי טיס בלתי מאויש לפי תקנה 87)ד(

63

67, 68,  69, 76)1( עד )3(, 77, 80, 81)1( ו–)3(,  82,  83, 84 ו–85)א( - לצורך חידוש  מפקח 
תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני,  87)א( עד )ג(, 88, 89)ב(, 94, 94א, 107,  108, 

109, 113, 118)א()2(, 118א)3(, 119)ב()3()א(  

63

 מנהל תחום )כלי 
טיס בלתי מאוישים(  

67,  68)2()ב( ו–)ג(, ו–69 - לצורך מתן תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני לפי 
תקנה 85)א( והרשאה מיוחדת לכלי טיס בלתי מאויש לפי תקנה 87)ד( 

63

י"ג באייר התשע"ד )13 במאי 2014(
)חמ 3-4274(

גיורא רום  
מנהל רשות התעופה האזרחית  

דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה להסדר ההימורים בספורט
לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967

ההוצאות  ההכנסות,  על  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם  בספורט, התשכ"ז-11967,  ההימורים  להסדר  לחוק  9)ג(  לסעיף  בהתאם 
וחלוקת היתרות לשנה שהסתיימה ביום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(:

דוחות על הפעילות 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

20132012

באלפי שקלים חדשיםבאלפי שקלים חדשיםסכומים נומינליים*

1,869,9851,790,617הכנסות מהימורים ועמלות הימורים

1,143,5441,088,343פרסים לזוכים

726,441702,274הכנסות בניכוי פרסים

50,75151,202הוצאות תפעול

163,581157,046הוצאות מכירה והפצה לתחנות

132,162122,305הוצאות שיווק

379,947371,721הכנסה תפעולית, נטו

18,43616,717הוצאות הנהלה וכלליות

361,511355,004הכנסות נטו לפני מימון ואחרות

53,80855,730הכנסות מימון, נטו

3,0764,115הכנסות אחרות, נטו

418,395414,849הכנסות נטו מפעילות לפני חלוקת יתרות

418,262414,786הקצבות לגופי הספורט

13363      עודף לאחר חלוקת יתרות

החל מהדוחות הכספיים לשנת 2013 מוצגים הנתונים בערכים נומינליים מאחר וההשפעה של סכומים מדווחים אינה מהותית.  *
__________

1     ס"ח התשכ"ז, עמ' 142.
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דוחות על השינויים בנכסים נטו

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

לשימוש לפעילויות

      סך הכולששימשו לרכוש שיועדו לחידוש ציודשלא יועדוסכומים נומינליים*
ם     י ש ד ח ם  י ל ק ש י  פ ל א                                            ב

48,93756,80979,691)26,055(יתרה ליום 1 בינואר 2012

תוספות )גריעות( במהלך השנה:

63――63עודף לשנה

―)16,463(―16,463סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

-)80(-80סכומים שנבעו ממימוש רכוש קבוע

―31,680**―)31,680(**סכומים ששימוש לרכוש

מיון סכומים שהושקעו השנה 
במסגרת ייעוד שבוצע בשנים 

קודמות

11,750)11,750(--

37,18771,94679,754)29,379(יתרה ליום 31 בדצמבר 2012
תוספות )גריעות( במהלך השנה:

133――133עודף לשנה

סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות 
פחת

16,197―)16,197(―

-26,878-)26,878(סכומים ששימשו לרכוש

מיון סכומים שהושקעו השנה 
במסגרת ייעוד שבוצע בשנים 

קודמות

11,100)11,100(--

26,08782,62779,887)28,827(יתרה ליום 31 בדצמבר 2013

החל מהדוחות הכספיים לשנת 2013 מוצגים הנתונים בערכים נומינליים מאחר וההשפעה של סכומים מדווחים אינה מהותית.  *
**       סיווג מחדש.

דוחות על חלוקת היתרות 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2012                                                2013
                          באלפי שקלים חדשיםהקצבות לגופי ספורט

180,165195,160מוסדות ספורט, התאחדויות ואיגודים

223,900206,000מיתקנים ואצטדיונים

12,1977,457שיטור ויעדי ספורט שונים
4,166-קידום ספורט נשים

2,0002,000קרן מלגות

3-קרן מרוצים

418,262414,786

י' בניסן התשע"ד )10 באפריל 2014(
)חמ 315―3(  

                                                                                                                     צחי פישביין
    יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט
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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 
 99111 מס':  מפורטת

תוספת קומות על בנין קיים והקמת בנין : שם התכנית
 בית חנינה. -קומות  6חדש בן 

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

 55181 מס':  ברמה מפורטת
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא: התרי בנייה והרשאות

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א7513במ/  ביטול
 96 ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 / א1266מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ירושלים   .יישוב: 

 חלקה בצד המזרחי של דרך ראמאללה , בבית חנינה,
 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל

 X: 221775קואורדינטה 
 Y: 636675קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .755: חלקות במלואן, לא מוסדר, 72955: גוש

 

 : מטרת התכנית
 קומות. 9תוספת קומות על בנין קיים, והקמת בנין חדש בן 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד לאזור מגורים ב. 5מגורים מאזור ייעוד שינוי  -5
 קביעת הוראות בגין תוספת שתי קומות על בנין קיים. -6
 9קביעת הוראות בגין בינוי להקמת בנין  חדש בן  -7

 קומות מעל שתי קומות חניה תת קרקעיות 
 שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים. - 5
 יח"ד. 55קביעת מס' יח"ד על  -1
, מ"ר 7963נייה הכוללים בהיקף של בקביעת שטחי  -9

מ"ר שטח  5691 2מ"ר ו 6756מהם שטחים עיקריים 
 מ"ר שטח שירות. 523 -שרות, בנוסף ל

 קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה. -3
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. -9
 קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה. -8

 עצים לשימור/העתקה.קביעת הוראות בגין  -52
 

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  92וק, רשאי להגיש התנגדות תוך לח 522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע
: טלפון 8525725ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 26-9682697
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 26-9689955: טלפון
 

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

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

 
 

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

 91821מס':  מפורטת
 שועפט -תוספת בנייה לבנין קיים : שם התכנית

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

 56956 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

 / א7519במ/  שינוי
 96 ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 / א1266מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת שועפט,, אבן רושד: ירושלים רחוביישוב: 

 .92ממערב מכביש 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 222550קואורדינטה 
 Y: 635400קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 : בהסדר

 .19: חלקות במלואן 72116: גוש
 

 : מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת אחוזי בנייה עבור בית 

 קומות מעל קומת חניה למגורים. 5בן 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד על פי  1של קרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -

 / א  למגורים ב'.7519תכנית במ/ 
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 בינוי ופיתוח.קביעת הוראות  -
 קביעת קווי בנין מירביים חדשים. -
 קומות מעל מרתף. 5 -למרבי הקומות ה קביעת מספר -
מ"ר מתוכם  6935 -המירביים לבנייה קביעת שטחי ה -

 מ"ר שטח שרות. 367 -מ"ר שטח עיקרי ו 5859
 קביעת הוראות בגין הוראות פיתוח. -
 קביעת הוראות בגין חניה עילית. -
 וראות להוצאת היתר בנייה.קביעת ה -
 

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

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

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

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

: טלפון 8525725ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 26-9682697

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 26-9689955: טלפון

 

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

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

 
 

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

0086890-909  
קומות  2הקמת בניין מגורים חדש בן : שם התכנית

 מעל חניה תת קרקעית בצור 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
  2239952-525 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 / א6726 ביטול

 1266 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת צור באהר, אחמד אבן חנבל: ירושלים רחוביישוב: 

 X: 222125קואורדינטה 
 Y: 626800קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 : גושים וחלקות
 .5: חלקות במלואן, לא מוסדר, 72385: גוש

 

 : מטרת התכנית
קומות מעל חניה תחתית לשם  5הקמת בניין חדש בן 

 יחידות דיור 56יצירת 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד  5 הקרקע מאזור מגוריםייעוד שינוי  .5

 למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
מיוחד  5הקרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  6

 לדרך מוצעת.
קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש  .6

 .5בהתאם לנספח בינוי מס' 
 המוצעת כאמור.בנייה קביעת קוי בנין ל 7
קומות  5-קביעת מספר הקומות המרבים ל .5

 מעל קומת חניה תחתית.
 יח"ד. 56ל מרבי קביעת מספר יחידות הדיור ה  .1
-ל המרביים בבנייןבנייה קביעת שטחי ה 9

מ"ר שטחים עיקריים  5186.95מ"ר מתוכם  6779.52
מ"ר 357.19 -מ"ר עבור גן הילדים( ו 576.93)מתוכם 

 שטחי שירות.
 קביעת הוראות בגין בנייה להריסה. 3
 קביעת הוראות בדבר כיתת גן ילדים. 9
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח. 9
 קביעת הוראות בדבר נטיעת עצים בשטח התכנית 8

 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 52
 

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

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

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

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

: טלפון 8525725ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 26-9682697

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 26-9689955: טלפון

 

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

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

 
 

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

0086891-909  
תוספת קומות מעל בית כנסת מאושר : שם התכנית

 בשכונת חומת שמואל, ירושלים
וק התכנון לח 98בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

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

  2299958-525 מס': 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 52399 שינוי
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ליכטנשטיין   .: ירושלים רחוביישוב: 

פינת רחובות ליכטנשטיין ואביגור בשכונת חומת שמואל, 
 ירושלים.

 X: 221381קואורדינטה 
 Y: 625891קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .77: חלקי חלקות, מוסדר, 68871: גוש

 

 : מטרת התכנית
תוספת קומות ותוספת בית כנסת, מעל בית כנסת 
מאושר בהיתר בנייה, והוספת שטח לבית כנסת 

 קיים.\מאושר
 

 : עיקרי הוראות התכנית
בנייה כמפורט להלן . קביעת בינוי לתוספות 6.6.5

 : ובהתאם לנספח הבינוי
קומות מעל בית כנסת מאושר  6קביעת בינוי לתוספת 

לשם תוספת בי"כ נוסף, הרחבת קומת המרתף 
והסבתה לשימושים עיקריים, הוספת שטחים לשם 

 הרחבת בי"כ מאושר.
 . קביעת קווי בניין לבניה, כאמור.6.6.6
מ"ר, 5695.89. קביעת שטחי הבנייה בהיקף של 6.6.7

מ"ר  696.85 -מ"ר שטחים עיקריים, ו 888.23מתוכם 
 שטחי שירות.

קומות מעל קומת  6-. הגדלת מספר הקומות מ6.6.5
קומות )קומה אחרונה חלקית( מעל קומת  5 -מרתף, ל

 מרתף.
 . קביעת שימושים עבור בי"כ.6.6.1
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית, כאמור.6.6.9
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר . קביעת 6.6.3

 בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין עצים לנטיעה.6.6.9
 . קביעת הוראות בגין הריסה.6.6.8

 

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

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע
: טלפון 8525725ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 26-9682697
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 26-9689955: טלפון
 

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

נות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתק
)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 

0018818-909  
 תוספת יח"ד בבית מגורים קיים : שם התכנית

 , ירושלים19רח' הפלמ"ח 
וק התכנון לח 98בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  2289983-525 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 5635 כפיפות
 / א1266מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 65הפלמ"ח : ירושלים רחוביישוב: 

 העברי. רח' הפלמ"ח ממוקם בין הרחובות הפורצים והגדוד
 X: 220091קואורדינטה 
 Y: 630504קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .552: חלקות במלואן 72267: גוש
 .578: חלקי חלקות 72267: גוש

 

 : מטרת התכנית
 65תוספת יח"ד בבניין מגורים ברח' הפלמ"ח 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ג'. 6מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
 . קביעת קווי בניין.6
 יח"ד. 8 -יח"ד ל 9-. הגדלת מס' יח"ד מ7
מ"ר 5212 -מ"ר ל819-. הגדלת שטחי הבנייה מ5

 שטחי שרות. 716 -מ"ר שטחים עיקריים ו 989מתוכם 
 מ"ר 85.22 של הדירה המוצעתמרבי . קביעת השטח ה1
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור בתחום המגרש9
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 ביצוע למימוש התכנית.. קביעת שלבי 3
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . קביעת הוראות בגין גדר להריסה.8

 

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

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

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

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

: טלפון 8525725ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 26-9682697

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 26-9689955: טלפון

 

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

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

 
 

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

0919900-909  
קומות מעל  2הקמת בנייה חדשה בת : שם התכנית

 חניה תת קרקעית בצור באהר
וק התכנון לח 98הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת בזה

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  2565527-525 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 / א6726 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1266 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 צור בחר   .: ירושלים רחוביישוב: 

 בחלק המערבי של שכונת צור באהר, ברחוב אלמשאהד
 X: 221500קואורדינטה 
 Y: 626950קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקות במלואן, לא מוסדר, 72393: גוש

 
 

 : מטרת התכנית
קומות מעל חניה תת  5הקמת בניין מגורים חדש בן 

 יחידות דיור 76קרקעית לשם יצירת 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד  1הקרקע מאזור מגורים  ייעוד שינוי   א.

 למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
 5קביעת בינוי להקמת שני בנייני מגורים  בני  ב

יח"ד וגן ילדים,  76קומות מעל קומת חניה לשם יצירת 
 .5הכל בהתאם למפורט בנספח הבינוי מס' 

קומות מעל  5ל מרבי קביעת מספר הקומות ה ג
 .5חניה תת קרקעית, הכל בהתאם לניספח הבינוי מס' 

 המוצעת, כאמור. בנייה קביעת קווי בניין ל ד
בהם מ"ר )1928.61 -לבנייה קביעת שטחי ה ה

מ"ר שטחי 912.93 -מ"ר שטחים עיקריים ו 7592.11
מ"ר שטחי שירות תת  5132.97-שירות עיליים, ו

 י לטובת גן ילדים(.מ"ר שטח עיקר563.62-קרקעיים ו
 קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנייה כאמור. ו.
קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן  ז.

 היתר בנייה בשטח.
 קביעת הוראות בדבר גדר להריסה. ח.

 

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

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

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

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

: טלפון 8525725ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 26-9682697

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 26-9689955: טלפון

 

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

0910281-909  
מגורים ין יתוספת שתי קומות לבנ: שם התכנית

 בשכונת אטור
וק התכנון לח 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
  2567598-525מס': 

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

 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8עמ/  ביטול
 7291 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1266מק/  כפיפות

 

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

 X: 223835קואורדינטה 
 Y: 631915קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקות במלואן, לא מוסדר, 72983: גוש

 

 : מטרת התכנית
 יח"ד. 5סה"כ  הגדלת זכויות בנייה, ומס' קומות ומס' יח"ד,

 : עיקרי הוראות התכנית
 : עודי הקרקע כמפורט להלןי.שינוי במערך י5
לאזור  מיוחד 1מאזור מגורים של קרקע ייעוד שינוי   

 .מגורים ב'
 : .  קביעת בינוי לתספות בנייה כמפורט להלן6
ן הקיים יקביעת בינוי לתוספת שתי קומות מעל הבני  

 . 5יח"י חדשות בהתאם לנספח מס'  6לשם יצירת 
 361.53 -בשטח וקביעתם לבנייה .הגדלת שטחי ה7

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

 ..  קביעת קווי בנין לבניה, כאמור5
 יח''ד. 5 -.  קביעת מס' יח''ד ל1
קומות מעל קומת מרתף  5-.  קביעת מס' הקומות ל9

 חלקית.
 .  קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבניה.3
.  קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בנייה בשטח.
 גדרות להריסה..  קביעת הוראות בגין  8

 

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

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

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

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

: טלפון 8525725ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 26-9682697

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 26-9689955: טלפון

 

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

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

 
 

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

0928028-909  
תוספת בינוי למרכז הדרכה לבטיחות : שם התכנית

 ניות, ירושלים -בדרכים 
וק התכנון לח 98הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  2553759-525 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 96מתאר/  ביטול
 / א7259 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1266 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 , שכונת ניות53ייבין יהושע : ירושלים רחוביישוב: 

 X: 219620קואורדינטה 
 Y: 630755קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .73: חלקי חלקות, מוסדר, 72551: גוש

 

 : מטרת התכנית
-תוספת  בנייה וקירוי למרכז הדרכה לבטיחות בדרכים

 ניות, ירושלים.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
ממרכז הדרכה לזהירות בדרכים, למבנים ייעוד . שינוי 5

 ומוסדות ציבור. 
. קביעת בינוי, לתוספת בנייה וקירוי, לשם הרחבת מרכז 6

 ההדרכה לבטיחות בדרכים, בהתאם לנספח הבינוי.
 7969.5מ"ר ] מתוכם  7339.5-. קביעת שטחי הבנייה  ל7

 מ"ר שטחי שירות [ 516.7 -מ"ר שטחים עיקריים, ו
 בניין לבנייה, כאמור.. קביעת קווי 5
 קומות במבנה א'. 7-קומות ל 6-מ: . הגדלת מס' הקומות 1

קומה אחת במבנה , קומות במבנה ג' 6-קומה ל 5-מ    
 ב' ]ללא שינוי[.

 . קביעת שימושים עבור מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים.9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש הבנייה.3
 למתן היתר בנייה.. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים 9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור/העתקה/עקירה.8

 . קביעת שימושים עבור מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים.52
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ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

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

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

: טלפון 8525725ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 26-9682697

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 26-9689955: טלפון

 

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

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

 
 

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

 90800מס':  מפורטת
 ן קיים ג'בל מוכבריתוספת לבני: שם התכנית

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

 57972 מס':  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

 / א6997 שינוי
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1266מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ירושלים   .יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 לא מוסדר.

 .75659: גושים בחלקיות
 X: 223825קואורדינטה 
 Y: 628525קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
 ן קיים בג'בל אלמקברילבניתוספת שתי קומות 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 למגורים ב'. 9מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
 יח"ד. 9יח"ד , סה"כ מוצע  5. תוספת 6
 . קביעת קווי בנין וגובה מרבי.7

מ"ר , מתוכם  5239 -. קביעת שטחי בנייה מירביים ל5
 מ"ר שרות. 597 -מ"ר עיקרי , ו 981

 למתן היתר בנייה בשטח והוראות בינוי.. קביעת תנאים 1
 קומות. 5 -למרבי . קביעת מס' הקומות ה9
 . קביעת הוראות בגין קיר/ גדר להריסה.3

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9162ובילקוט הפרסומים  66/26/6257

 .72/56/6256, בתאריך 5999
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי26-9682697: טלפון 8525725

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-9689955: טלפון

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של טרנטהאינ

 
 

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

92101 
 שייך ג'ראח -בניין מגורים חדש : שם התכנית

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

 55621 מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 6185 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1266 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכ' שייח ג'ראח , ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט  בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .61: חלקות במלואן, מוסדר, 72155: גוש

 X: 221850קואורדינטה 
 Y: 633450קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
 קומות. 9הריסת בית קיים ובניית בנין חדש בן 

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

 מגורים ג'.
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח למבנה מגורים אחד.6
 יח"ד בשטח התכנית. 9 -. קביעת בינוי ל7
 6681-רביים וקביעתם להמבנייה . הגדלת שטחי ה5

מ"ר  652, מ"ר שטחים עיקריים 5591, מתוכם מ"ר
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מ"ר שטחי שירות תת  932-ו שטחי שירות מעל הקרקע
 קרקעיים.

 . קביעת הוראות להריסת מבנה וגדרות קיימים.1
 . קביעת הוראות לחניון ומחסנים תת קרקעיים.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.3
. קביעת הוראות בגין עצים קיימים במגרש ונטיעת 9

 עצים בוגרים.
 . קביעת סעיפי סטייה ניכרת.8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך תכנית הודעה על הפקדת ה
, התשעד, עמוד 9358ובילקוט הפרסומים  62/56/6257

 .65/56/6257, בתאריך 6679
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי26-9682697: טלפון 8525725

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-9689955: טלפון

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

 
 

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

 א /1691
, 18תוספת בנייה ברח' פישל אהרון : שם התכנית

 שכ' הבוכרים
לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /1958 מס':  מקומית

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

 הרשאותהיתרים או 
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול
 1958 ביטול

 / א1266מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת הבוכרים,, 69פישל אהרן : ירושלים רחוביישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .19: חלקות במלואן, מוסדר, 72527: גוש

 X: 220950קואורדינטה 
 Y: 633500קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
קרקע, א, ב, ג', לשם הרחבת : תוספות בנייה בקומות

 יח"ד. 6יח"ד קיימות ותוספת קומה ד' לשם תוספת 
 

 
 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד לאזור מגורים ג'. 7מגורים  מאזורייעוד . שינוי 5
 : . קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן 6
מ"ר  5977.73קביעת בינוי לסה"כ שטחי בנייה של  -

מ"ר   591.73 -מ"ר שטח עיקרי ו   5599.22מתוכם 
 שטח שירות , בהתאם לנספח  בינוי.

קיימות  55 -יח"ד ל 6פת קביעת הוראות בגין תוס -
 "ד.יח 57סה"כ 

 קביעת הוראות בגין הרחבות ליח"ד קיימות. -
 קביעת הוראות בדבר סטיה ניכרת. -
 , כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין ל7
 , כאמור.בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה5
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 1

 בנייה בשטח.
 רים.. קביעת הוראות בגין שמירה על עצים בוג9
 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.3
קומות  5 -. קביעת הוראות בגין תוספת קומה ל9

 קומות. 1סה"כ  -קיימות 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9977ובילקוט הפרסומים  56/23/6257

 .65/23/6257, בתאריך 9898
 

המחוזית הועדה  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי26-9682697: טלפון 8525725

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-9689955: טלפון

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

 
 

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

90008 
חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות : שם התכנית

 אדמה בירושלים
לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 52279 מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 79תמא/  פירוט

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 , ירושליםיישוב: 

 כל תחום מרחב תכנון מקומי 
כל הגושים בתחום הרשות המקומית : גושים וחלקות

 ירושלים.
 X: 222388קואורדינטה 
 Y: 631706קואורדינטה 
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 : ת התכניתמטר
קביעת הוראות לעידוד חיזוק מבנים קיימים בפני 
רעידות אדמה והתאמתם לדרישות התקן וקביעת 
הוראות בעניין תוספת שטחי בנייה )לרבות תנאים 
לתוספת שטחי בנייה והיתרים על פי תכנית זו( 
ובעניינים אחרים בהתאם לתנאים המיוחדים של 

 .79בתמ"א  67ירושלים ובהתאם להוראות סעיף 
ר כי תכנית זו אינה מקנה זכויות בנייה וכל עניינה מובה

עדה המקומית להוספת והוא במתן אפשרויות וסמכות לו
זכויות בנייה בכפוף לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה 

 ובכפוף לכל התנאים  והסייגים הקבועים בה.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
תכנית זו קובעת תוספות בנייה ותנאים  למתן תוספות 

פור עמידותם למבנים קיימים הטעונים חיזוק לשיבנייה ה
 -וזקו כנדרש בתקן , זאת בתנאי שיחבפני רעידת אדמה

 המיוחדים של ירושלים. בהתאם לתנאים
התכנית אינה משנה את ייעודי הקרקע כפי שאושרו 
בתכניות החלות על המקום. התכנית מאפשרת הריסת 

חדשים  בנייה להקמת מבנים מבנים וקובעת זכויות
 בתוספת זכויות מכוח תכנית זו. במקומם

, בנייהלהקמת תוספות ה התכנית מפרטת שלבי ביצוע
 : תנאים להיתר וכוללת בין היתר

א. הוראות להריסת מבנים קיימים ומתן היתרי בנייה 
להקמת מבנים חדשים במקומם בתוספת זכויות בנייה 

 לפי תכנית זו.
 למבני מגורים וד שדרוג הנדסי מלאב. הוראות לעיד

לד אנכית מבוססת קיימים הכולל הקמת מערכת ש
חדשה המחליפה את קירות מעטפת המבנה מבטון 

שנוסף  ין הקיימיםי, חיזוק כל עמודי הבנשאינם תקינים
תוספת פירי ממ"דים עבור כל עליהם עומס שאינו זניח ו

 הקיימות. יח"ד
לתנאים המיוחדים של  79ג. הוראות להתאמת תמ"א 

ולמרקמים  דות לשימורלים לרבות הוראות מיוחירוש
 להתחדשות עירונית.

בשכונות פריפריה  וראות לעידוד חיזוק מבני מגוריםד. ה
 ושלים בהם שווי הקרקע נמוך יחסיתובאזורים ביר

ולעידוד חיזוק מבנים גבוהים ומבנים מרובי יחידות דיור 
 לרעידת אדמה.

פת קומות ה. הגבלת תוספת יחידות דיור חדשות ותוס
, באזורים המיועדים להתחדשות עירונית יקהבעיר העת
 נמוכה צמודת קרקע.בנייה ובמבנים ב

, ידוד חיזוק במבנים שאינם למגוריםו. הוראות לע
במבנים המשמשים בחלקם למגורים ובמבנים שניתן 

 .5.5.5892להם היתר לאחר 
ז. הוראות שיאפשרו מתן היתרי בנייה מכח תכנית זו 

לשינויים ולתוספות בנייה במבנים  79תמ"א  ומכח
קיימים לצורך חיזוקם בהתאם לעקרונות התכנון 

 ולתנאים המיוחדים של ירושלים.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, 9699ובילקוט הפרסומים  68/23/6255

 .75/29/6255, בתאריך 9653עמוד 

ועדה המחוזית ה משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי26-9682697: טלפון 8525725

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-9689955: טלפון

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
 92121מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 
 סוואחרה -תוספת יח"ד במגרש מגורים : שם התכנית

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

 55656 מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 / א6997 שינוי
 96 ביטול

 / א1266מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : ומקומםהשטחים הכלולים בתכנית 
 שכ' סוואחרה בדרום גבעת קונבר , ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 לא מוסדר.

 .75656: גושים בחלקיות
 X: 223820קואורדינטה 
 Y: 628060קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
 תוספת קומות ויח"ד בשני בתי מגורים.

 

 : התכניתעיקרי הוראות 
 לאזור מגורים ב'. 9שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשני בנינים מגורים.6
 5626 -המרביים וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה7

מ"ר  628 -מ"ר שטחים עיקריים ו 887, מתוכם מ"ר
 שטחי שירות.

 יח"ד בשטח התכנית. 3. קביעת 5
לכל אחד מהבניינים. הגדלת מס'  קומות 6. תוספות 1

א' ומקומה ן יקומות בבני 5 -הקומות משתי קומות ל
 ב.  קומות בבניין 7 -אחת ל

קומות  5 -ן א' ליבבני . קביעת מספר הקומות המרבי9
 קומות. 7 -ל ולבניין ב'

 . קביעת הוראות בגין הוצאת היתרי בנייה.3
 

יך פורסמה בעיתונים בתארהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9328ובילקוט הפרסומים  68/55/6257

 .21/56/6257, בתאריך 5988
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הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי26-9682697: טלפון 8525725

ירושלים  5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-9689955: טלפון

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

 
 

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

 א /90120
 1בנין חדש בן תוספת בנייה והקמת : שם התכנית

 קומות  בשכונת בית חנינה
לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /52152 מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול
 9935 ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 / א1266מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ,כונת בית חנינה, שירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .599: חלקות במלואן, מוסדר, 72956: גוש

 X: 220635קואורדינטה 
 Y: 638650קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
ין קיים והקמת י( לבנקומות )האחרונה חלקית 6תוספת 

 קומות מעל קומת חניה תת קרקעית. 1בנין חדש בן 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד למגורים מבנים  5שטח ממגורים ייעוד . שינוי 5

 ומוסדות ציבור.
 : בור. קביעת בינוי ע6

קומות )קומה חמישית חלקית( מעל בנין  6א. תוספת 
סנים תת קרקעית קומות מעל קומת חניה ומח 7קיים בן 

 , הכל בהתאם לנספח הבינוי.יח"ד 7לשם יצירת 
קומות מעל קומת  1ב. הקמת בנין חדש למגורים בן 

 מעון יום(.חניה ומחסנים )קומת קרקע שימוש ציבורי ל
 5מ"ר לבנין מס'  989. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 7

-מ"ר שטחים עיקריים למגורים ו 559.52מתוכם 
מ"ר שטחים עיקריים  563-מ"ר שטחי שירות ו 756.92

בהיקף של  מ"ר שטחי שירות. וקביעתם 56-למעון יום ו

מ"ר  5286.82מתוכם  6ין מס' ימ"ר לבנ 5159.35
 מ"ר שטחי שירות. 567.95 -שטחים עיקריים ו

 . קביעת קווי בנין חדשים.5
יח"ד וקביעתם  5 -ל 5ין מס' י. קביעת מספר יח"ד לבנ1

 יח"ד. 8 -ל 6ן מס' ילבני
קומות מעל  1 -. הגדלת מספר הקומות המרביים ל9

 נים.יקומת חניה ומחסנים בשני הבני
 . קביעת הוראות בגין גדר להריסה.3
 וש התכנית.. קביעת שלבי ביצוע למימ9
 . קביעת שימושים עבור מעון יום.8

 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה.52
 . קביעת הוראות בגין עץ לנטיעה.55

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9939ובילקוט הפרסומים  29/55/6257

 .62/52/6257, בתאריך 322
 

הועדה המחוזית  משרדיהאמורה נמצאת בהתכנית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי26-9682697: טלפון 8525725

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-9689955: טלפון

 באתרים לקהל, וובשעות שהמשרדים האמורים פתוח
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

0081199-909  
תוספת לבניין מגורים קיים ברחוב שדה : שם התכנית

 ירושלים 98חמד 
לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  2231855-525 מס':  מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א6935 ביטול
 / ב6935 ביטול
 6935 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1266מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ירושלים   .יישוב: 

 מבנה קיים בעל שתי קומות בשכונת זכרון משה. 
 בקומת הקרקע נמצאת מסעדה והקומה מעל היא מגורים.

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
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 : גושים וחלקות
 .66: חלקות במלואן, מוסדר, 72299: גוש

 X: 220465קואורדינטה 
 Y: 632875קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
תוספת בנייה ברחוב שדה חמד הכוללת השלמת קומה 

 גבי הבנין הקיים.-והוספת שתי קומות על
 : עיקרי הוראות התכנית

זור מגורים מאיזור מגורים מיוחד לאייעוד שינוי   6.6.5
 ומסחר.ג' 

 קביעת בינוי עבור תוספת לשם הרחבות.   6.6.6
מ"ר )מתוכם  731 -לבנייה קביעת היקף שטחי ה  6.6.7
 מ"ר שטחי שירות(. 51 -מ"ר שטחים עיקריים ו 772

 יחידות דיור. 7 -קביעת מס' יחידות הדיור ל   6.6.5
קומות וגג רעפים  5-קביעת מספר הקומות ל  6.6.1
 ±.2.22-מעל ה
 קביעת שימושים עבור חזית מסחרית  6.6.9
 קביעת שלבים לביצוע התכנית.  6.6.3
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר   6.6.9

 בנייה בשטח.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9317ובילקוט הפרסומים  23/26/6255

 .52/26/6255, בתאריך 7365
 

הועדה המחוזית  משרדיהאמורה נמצאת בהתכנית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי26-9682697: טלפון 8525725

ירושלים  5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-9689955: טלפון

 באתרם לקהל, וובשעות שהמשרדים האמורים פתוחי
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

0082086-909  
 , 01הרחבת יח"ד ברח' שח"ל : שם התכנית

 גבעת מרדכי, ירושלים.
לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  2295739-525 מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול

 1266 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 71שח"ל : ירושלים רחוביישוב: 

 איזור מגורים בשכ' גבעת מרדכי

 : גושים וחלקות
 .56: חלקות במלואן, מוסדר, 72595: גוש

 X: 218712קואורדינטה 
 Y: 629866קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
 , גבעת מרדכי, ירושלים.71הרחבת יח"ד ברח' שח"ל 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 למגורים ב'. 1מאזור מגורים ייעוד שינוי  6.6.5
 : קביעת בינוי עבור 6.6.6

עבור הרחבת דירות  -9.56. תוספת שטחים במפלס 5
 ועבור מחסנים חדשים. -7.29במפלס 

+ 7.29+, 2.22, -7.29. תוספת שטחים במפלסים 6
 עבור הרחבת יח"ד הקיימות בקומות אלה.

 נוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.שי 6.6.7
מ"ר סה"כ מתוכם  5279.99קביעת סך השטחים ל  6.6.5

 מ"ר שטח שירות. 539.32מ"ר שטח עיקרי ו  918.89
 .9קביעת מספר יח"ד על  6.6.1
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 6.6.9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 6.6.3
 בגין הריסת מבנה, גדרות ומדרגות.קביעת הוראות  6.6.9
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה. 6.6.8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9939ובילקוט הפרסומים  61/52/6257

 .62/52/6257, בתאריך 325
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5ושלים, שלומציון מחוז ירבנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי26-9682697: טלפון 8525725

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-9689955: טלפון

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

 
 

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

0902682-909  
 תוספת קומות לשם תוספת יח"ד : שם התכנית

 , זכרון משה6ברח' חגיז 
לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  2575995-525 מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
  המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול
 6935 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1266מק/  כפיפות
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 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 9חגיז משה : ירושלים רחוביישוב: 

 שכונת זכרון משה, רח' חגיז בסמוך לרח' פינס.
 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .52: חלקות במלואן 72299: גוש
 .78: חלקי חלקות 72299: גוש

 X: 220543קואורדינטה 
 Y: 632646קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
יח"ד  6הגדלת זכויות בנייה, תוספת קומות ותוספת 

 לבניין מגורים.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
קרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור ייעוד שינוי  6.6.5

 מגורים ג'.
קומות,  7 -קומות  ל 6 -הגדלת מספר הקומות מ 6.6.6

 וחלל גג מעל קומת מרתף.
 קביעת קווי בניין. 6.6.7
 .5 -ל  6 -הגדלת מספר יח"ד  מ 6.6.5
 557מ"ר מתוכם  159 -לבנייה הגדלת שטחי ה 6.6.1

 מ"ר שטחי שירות.  577 -מ"ר שטח עיקרי ו
 קביעת הוראות בגין בנין לשימור. 6.6.9
 קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע. 6.6.3
 קביעת הוראות בגין אלמטים להריסה. 6.6.9
 קביעת הוראות לענין סטיה ניכרת מתכנית. 6.6.8

 קביעת הוראות למתן היתר בנייה בשטח. 6.6.52
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9395ובילקוט הפרסומים  55/26/6255

 .65/26/6255, בתאריך 5261
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי26-9682697: טלפון 8525725

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה ת לתכנון ולמקומי
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-9689955: טלפון

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

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחבי תכנון מקומי :
  מטה יהודה, ירושלים

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 9 מי/ י/מס':  מפורטת

 יער סטף: שם התכנית
לחוק התכנון  553נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 5 מי/ י/ מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 

  המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 / א195מי/  שינוי
 578מי/  שינוי
 622מי/  שינוי

 / א65תתל/  כפיפות
 56593מק/  כפיפות
 / ב73תמא/  כפיפות
 66תמא/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
יהודה , במרחב הגיאוגרפי העוטף את יער הסטף, בהרי 

בצפון, כולל  781הר איתן , בין נחל שורק בדרום דרך 
 חלקים מהר חרת , בין הישובים רמת רזיאל וצובה.

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול. 
 

 : גושים וחלקות
 .57: חלקי חלקות 68379: גוש
 .51 - 57, 52 - 9: חלקות במלואן 68356: גוש
 .56 - 55, 1 - 6: חלקי חלקות 68356: גוש
 .57 - 8, 5: חלקות במלואן 68357: גוש
 .9, 1: חלקי חלקות 68357: גוש
 .9: חלקי חלקות 68966: גוש
 .7: חלקות במלואן 68967: גוש
 .5, 6: חלקי חלקות 68967: גוש
 .6: חלקי חלקות 68965: גוש
 .9 - 7, 5: חלקות במלואן 68961: גוש
 .6: חלקי חלקות 68961: גוש
 .51 - 55: חלקות במלואן 68969: גוש
 .53 - 59, 55 - 8, 7 - 5: חלקי חלקות 68969: גוש
 .66 - 62, 53 - 52, 1 - 5: חלקות במלואן 68971: גוש
 .55 - 5: חלקות במלואן 68979: גוש
 .3 - 5: חלקות במלואן 68973: גוש
 .5 - 5: חלקות במלואן 68979: גוש
 .6 - 5: חלקות במלואן 68978: גוש
 .52 - 5: חלקות במלואן 68952: גוש
 .3 - 1, 7 - 5: חלקות במלואן 68955: גוש
 .56 - 9, 1 - 5: חלקות במלואן 68812: גוש
 .57: חלקי חלקות 68812: גוש
 .5, 6 - 5: חלקות במלואן 68815: גוש
 .3 - 1: חלקי חלקות 68815: גוש
 .52 - 1, 7 - 6: חלקות במלואן 68816: גוש
 .55, 5, 5: חלקי חלקות 68816: גוש
 .78, 71, 59 - 55, 9, 1: חלקות במלואן 68817: גוש
 .55, 56, 73, 68, 67, 55, 5: חלקי חלקות 68817: גוש
 .1 - 7: חלקות במלואן 68815: גוש
 .6 - 5: חלקי חלקות 68815: גוש
 .8 - 9, 9 - 7: חלקי חלקות 68811: גוש
 .55, 8: חלקות במלואן 68813: גוש
 .75 - 68: חלקי חלקות 68813: גוש
 .3 - 9: חלקי חלקות 72799: גוש
 .55 - 52, 3, 1 - 5: חלקות במלואן 72799: גוש
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 .56, 8 - 9, 9, 7 - 5: חלקי חלקות 72799: גוש
 .95 - 92, 51, 57, 8 - 7: חלקות במלואן 72798: גוש
 - 59, 55, 56 - 52, 6 - 5: חלקי חלקות 72798: גוש
66 ,65 - 61 ,76 ,38 ,96. 
 .99 - 96, 77, 66 - 53, 6 - 5: חלקות במלואן 72736: גוש
 - 75, 76 - 75, 67, 59, 5: חלקי חלקות 72736: גוש
71 ,19 - 13 ,92 - 95 ,93 - 99 ,37 ,556. 
 .7 - 5: חלקות במלואן 72735: גוש
 .55, 5: חלקי חלקות 72735: גוש
 .3, 5 - 5: חלקות במלואן 72559: גוש
 .57 - 56, 8 - 9, 9 - 1: חלקי חלקות 72559: גוש
 .5: חלקות במלואן 72317: גוש
 .6: חלקי חלקות 72317: גוש
 .6 - 5: חלקות במלואן 72311: גוש
 .55, 52, 5: חלקות במלואן 72319: גוש
 .8, 5 - 6: חלקי חלקות 72319: גוש

 X: 210500קואורדינטה 
 Y: 630750 קואורדינטה

 

 : ת התכניתמטר
 תכנית מתאר מפורטת למתחם יער סטף.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
. התווייה מדויקת של גבולות תחום יער סטף, קביעת 5

 .66ייעודי הקרקע והשימושים על פי הוראות תמא/ 
. קביעת הוראות לפעילות היערנית המותרת בכל אחד 6

 מסוגי היער.
. קביעת הוראות להקמת מוקדי פעילות, ביקור ועניין 7

 מיוחד ונופש בטבע ביער סטף להנאת הציבור.
. קביעת מסגרת משולבת של יער, גידולים חקלאיים, 5

דרכים לטיול, דרכי יער לטיפול שוטף ביער ומערכות 
טבעיות קיימות, תוך שמירה וטיפוח של ערכי הטבע, 

כל מרכיביו והיבטיו הנוף והמורשת של יער סטף על 
 להנאת הציבור.

 .66יער שאינם במסגרת תמא/ ייעוד . קביעת שטחים ל1
ליער פארק  9משטח לגן לאומי בתמא/ ייעוד . שינוי 9

 קיים, יער נטע אדם קיים ויער טבעי לשימור.
יער טבעי לשימור ויער נטע אדם קיים ייעוד . שינוי 3

לשמורת טבע על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, 
לפי  5889 -אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 

. הגדלת שטח שמורת הר 5891בנייה חוק התכנון וה
הטייסים לשימור ומעבר מינים נדירים בשטחים פתוחים 

 לא מופרים.
ית הר איתן, שטח מאזור שטח  קרייעוד . שינוי 9

לאנדרטאות, שטח לתצוגות חוץ וחניה על פי תכנית מי/ 
 / א ליער טבעי לטיפוח ויער נטע אדם קיים.195

לאזור יער  578מאזור נופש על פי מי/ ייעוד . שינוי 8
 פארק קיים ויער נטע אדם קיים.

ליער  578מאזור חניה בתכנית מי/ ייעוד . שינוי 52
 פארק קיים.

 הוראות בנוגע לעצים לשימור.. קביעת 55
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 9512ובילקוט הפרסומים  57/23/6256

 .69/23/6256, בתאריך 1556עמוד 
 

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

ועדה : וכן במשרדי. 26-9682697: טלפון 8525725
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 26-9689955: טלפון
ין רשאי יוכל המעונ, 26-8822999: טלפוןמטה יהודה, 

ות שהמשרדים האמורים פתוחים לעיין בה בימים ובשע
 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו

www.pnim.gov.il. 
 

 דלית זילבר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים 
 

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

ה"מ 120/14

בעניין: הצהרת מותם של אדונסקי )רובין( ראובן, אדונסקי 
חיה שרה ואדונסקי )בר( ברנרד.

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
 5( התשע"ד  ב'  באדר  ג'  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
במרס 2014(, הגישה פרנסואז רחל לנדאו, ע"י ב"כ עו"ד משה 
שהוקמה  ערר  לוועדת  בקשה  ירושלים,   ,35 שמעוני  מרח'  חן, 
על פי סעיף 27 לחוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים 
 - )להלן  התשס"ו-2006  והנצחה(,  סיוע  למטרות  והקדשה 
סעיף  לפי  השואה  נספי  הנ"ל  של  היותם  על  להצהיר  החוק(, 

30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    
       מרכזת ועדת ערר

ה"מ 122/14

אנדרה  וידר,  גרטה  וידר,  רלה  של  מותם  הצהרת  בעניין: 
קסירר,  משה  קסירר,  ינטל  מרמור(,  )לבית  קסירר  רוזיקה  וידר, 
רוזיקה  של  בנם  שהוא  סוזי  של  התאום  אחיה  קסירר,  סוזי 
ולייביש קסירר אשר שמו אינו ידוע, ליבה מרמור, ינטל מרמור, 
משה מרמור, מלכה מרמור, לוצי מרמור, פלוני שהוא בנם של 

לזר ושר מרמור אשר שמו אינו ידוע.

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
 2( התשע"ד  בניסן  ב'  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
באפריל 2014(, הגישה רוזי קרמר, ע"י ב"כ עו"ד דור לוי, מרח' 
ז'בוטינסקי 33, רמת גן, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 
והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של  נכסים  לחוק   27
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את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.18.6.2014

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

רונן מטרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 33521-04-14

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

בע"מ,  עדינים  כימיקלים  סינתאטיקס  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-319764-0,

והמבקשים: הישאם ח'מאיסי ואח', ע"י ב"כ עו"ד חסן ח'טיב 
ואח' במשרדו, מכפר כנא 169300, ת"ד 2411, טל' 04-6519957, פקס' 

.04-6419577

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.4.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.6.2014, בשעה 15.30.

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 16.00 

ביום 17.6.2014.

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

חסן ח'טיב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 34094-04-14

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

ח"פ בע"מ,  מתכת  תעשיות  מור  מ.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-161923-1

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד דוד קצוטי, מרח' 
ביאליק 3, חיפה 3311210,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.4.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.6.2014, בשעה 14.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

למטרות סיוע והנצחה(, התשס"ו-2006 )להלן - החוק(, להצהיר 
על היותם של הנ"ל נספה השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    
       מרכזת ועדת ערר

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 10897-04-14

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

ובעניין פירוק חברת אופטיקה מני הפסגה )2008( בע"מ, ח"פ 
,51-410213-6

והמבקשת: שרון רחל אסרף, ת"ז 034162099, ע"י ב"כ עו"ד 
אריאל כוכבי ו/או מרדכי מור ביסמוט, מרח' יונתן בן עוזיאל 18, 

ת"ד 110, אלעד 40800, טל' 03-9075441, פקס' 03-9075442.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.4.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.7.2014, 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 26.6.2014.

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

 אריאל כוכבי, עו"ד     מרדכי מור ביסמוט, עו"ד
                                       באי כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 24253-07-13

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

ח"צ בע"מ,  השקעות  )ד.ד(  אלרן  חברת  פירוק   ובעניין 
52-001902-7, מרח' מדינת היהודים 89, הרצליה 46766,

 VOLKSBANK ROMANIA S.A., 42 Pipera והמבקש: 
רונן  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,Road 2nd District, Bucharest, Romania
מטרי ממשרד מטרי, מאירי ושות', עורכי דין, רח' מנחם בגין 7, בית 

גיבור ספורט, רמת גן 52681, טל' 03-6109000, פקס' 03-6109009.

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת 
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 25.6.2014, 

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 למבקש הודעה על רצונו זה.
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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 10.6.2014.

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

ברוך שוגול, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 44148-03-14

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

ובעניין פירוק חברת רכב אפי את עוז בע"מ, ח"פ 51-438590-5,

והמבקשים: 1. יבגני לוקמנצ'יק, ת"ז 317338978. 2. איליה 
דימטרייב, ת"ז 321626020. 3. מוחמד אלבחירי, ת"ז 026344390. 
ת"ז  דבסאן,  סאלם   .5  .305237232 ת"ז  תורג'מן,  הילה   .4
 ,73 הארזים  מרח'  אליהוא,  יערית  עו"ד  ע"י  כולם   ,037243466

ת"ד 405, נתיבות 87713.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.3.2014 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 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

אליהוא יערית, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

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

לרר - שפדר קבלנים בע"מ
)ח"פ 51-167037-4(

)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 7.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' החיטה 5, 
מפרץ חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן בן חמו, מפרק

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

.19.6.2014

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

דוד קצוטי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 24101-05-14

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

ובעניין פירוק חברת איוונט חוצות בע"מ, ח"פ 51-489346-0,

והמבקשת: טרה סנטה - מסעדה בר בע"מ, ח"פ 51-405071-5, 
יגור 3006500, קיבוץ  רישיון מס' 23124,  בני פריטש,  עו"ד  ב"כ   ע"י 

טל' 04-9849201,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.6.2014, בשעה 15.30.

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 
 15.30 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.

בני פריטש, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 53474-02-14

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

ובעניין פירוק חברת סונול כנען בע"מ, ח"פ 51-251500-8, 
מרח' הגביש 6, ת"ד 8401, נתניה 42507, ע"י ב"כ עו"ד רנן גרשט 

ואח', מרח' ויסוצקי 6, תל אביב 62338.

והמבקשת: חברת סאפד דיבלופמנטס )ג'רסי( לימיטד )-56
001313-8(, ע"י ב"כ עו"ד ברוך שוגול ו/או רונן קצף ו/או יובל 
חן ו/או רועי אסף ו/או ניר פרץ ואח', ממשרד מ' פירון ושות', 
עורכי דין ונוטריונים, רח' אבא הלל 16, רמת גן 52506, טל' -03

7540113, פקס' 03-7540031.

נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי 
מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע 

לפני בית המשפט היושב בדין ביום 17.6.2014, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
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אחים סבג אירועים בע"מ
)ח"פ 51-263722-4(

)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 
אסא  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,22.7.2014 ביום  תתכנס 
39, קרית גת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרון סבג, מפרק

ג.ש. קו בנין תכנון וביצוע בע"מ
)ח"פ 51-372056-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, שכונה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,24930 טמרה  עליונה, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבו רומי שוכרי, מפרק

פירסט2רנט בע"מ
)ח"פ 51-478128-5(

)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 22.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מיקוניס 
3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אבישי בן יוסף, רו"ח, מפרק

ש.ה. סמרט סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-329969-3(

)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   ,21.00 בשעה   ,26.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אנה פרנק 4, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום שי פרי, מפרק

ניב - סתיו שירותי ייעוץ ובדיקות רפואיות בע"מ
)ח"פ 51-332725-4(

)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 7.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אוסישקין 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,43
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יפים ברודסקי, מפרק

זכריה פייט, עורך דין
)ח"פ 51-325607-3(

)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 
במשרד  המפרקת,  אצל   ,11.00 בשעה   ,6.7.2014 ביום  תתכנס 
עו"ד נשיץ, ברנדס ושות', רח' תובל 5, תל אביב 6789717, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
נעה פייט, מפרקת

ליש את וימיקס תיירות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-318747-6(

)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 22.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מיקוניס 
3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבישי בן יוסף, רו"ח, מפרק

אוספרי - פתרונות מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-408963-0(

)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 22.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מיקוניס 
3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבישי בן יוסף, רו"ח, מפרק
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בנאב הנדסה ובניין - בית שמש 96 בע"מ
)ח"פ 51-217108-3(

)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 
כנרת   רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,29.7.2014 ביום  תתכנס 
15, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין בנתורה, מפרק

רוברט וולף בע"מ
)ח"פ 51-226605-7(

)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 
אבן  רח'  המפרק,  אצל   ,16.30 בשעה   ,31.7.2014 ביום  תתכנס 
גבירול 76, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמנון מלמד, עו"ד, מפרק

סטייל ארט תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-369282-2(

)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 
אבן  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,31.7.2014 ביום  תתכנס 
גבירול 76, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמנון מלמד, עו"ד, מפרק

הנגבי השקעות ונכסים - חאן שחרות בע"מ
)ח"פ 51-274478-0(

)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 1.8.2014, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, ערד, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
יוסף הנגבי, מפרק

צחי רובינשטיין ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-457564-6(

)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 28.7.2014, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' אלפסי 
28, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'יין אולמן, מפרקת

בנאב הנדסה ובניין בע"מ
)ח"פ 51-171798-5(

)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 29.7.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' עיר שמש 
58, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין בנתורה, מפרק

בנאב פרוייקטים )1996( בע"מ
)ח"פ 51-234811-1(

)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 
כנרת  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,29.7.2014 ביום  תתכנס 
15, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי וגנר, מפרק

נצרן בע"מ
)ח"פ 51-091178-7(

)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 29.7.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אינשטיין 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,85
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סיריל פיינברג, מפרק
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של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 
החברה.

ירון סילבר, עו"ד, מפרק

א. עינב - ריפשטיין שירותים משפטיים בע"מ
)ח"פ 51-439332-1(

)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 27.10.2014, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' 
שנקבע  הקודם  בתאריך  במקום  וזאת  אביב,  תל   ,3 בקר  אהרן 
הפרסומים  בילקוט  שפורסם  כפי   ,25.5.2014 הסופית,  לאסיפה 
סופי  דוח  הגשת  לשם  לעיל,  כאמור  שנדחה   ,9.1.2014 ביום 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אילת עינב-רפשטיין, מפרקת

טולדו - איגס בע"מ
)ח"פ 51-388835-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 3.4.2014, התקבלה החלטה 
טולדו,  אליהו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי   במניין 

ת"ז 059109272, מרח' ברקת 6, רחובות, למפרק החברה.

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

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

 ,17.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו טולדו, מפרק

דנסק ניהול אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-221559-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתיאל 
ראובני, ת"ז 014821698, מרח' החשמונאים 51א, תל אביב, למפרק 

החברה.

גי.טי.אר.די ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-267922-6(

)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 3.8.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' הפלמ"ח 
9, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא שפירא, מפרק

אקספנדיס בע"מ
)ח"פ 51-318352-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.8.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
מרדכי אנילביץ 62, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה זכאי, רו"ח, מפרק

קונדיטוריה אביב בע"מ
)ח"פ 51-100183-6(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,17.30 בשעה   ,17.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,3 ויהושע  אולגה  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
איתן בן אפריים, מפרק

אליאנס שיווק צמיגים - מרכז )1995( בע"מ
)ח"פ 51-216786-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר דחיית אסיפה סופית

החברה  של  הסופית  האסיפה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
שפורסם  כפי   22.5.2014 ביום  להתכנס  אמורה  שהיתה  הנ"ל 
בילקוט הפרסומים 6776 ביום 24.3.2014, נדחתה, ותתכנס ביום 
20.10.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' דרך מנחם בגין 
סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,20 קומה  סונול,  מגדל   ,52
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל   של המפרק, המראה 



5883 ילקוט הפרסומים 6811, ד' בתמוז התשע"ד, 2.6.2014 

גלובל אורגניק בע"מ
)ח"פ 51-370454-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דיאב ג'יהאד, מרח' שיבת ציון 24, חיפה, 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.

 ,10.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דיאב ג'יהאד, מפרק

חיאת קוסמטיקה ישראל
)ח"פ 51-358824-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דיאב ג'יהאד, מרח' שיבת ציון 24, חיפה, 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.

 ,10.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דיאב ג'יהאד, מפרק

פרנסיס חשמל לבנין ותעשיה בע"מ
)ח"פ 51-253317-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

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

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

 ,17.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתיאל ראובני, מפרק

תמזה נכסים בע"מ
)ח"פ 51-445828-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שחף, ת"ז 37690617, מקיבוץ הזורע, למפרק החברה.

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

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

 ,17.7.2014 ביום  תתתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דור שחף, מפרק

ג'ילרדינו בע"מ
)ח"פ 51-473969-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דיאב ג'יהאד, מרח' שיבת ציון 24, חיפה, 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.

 ,10.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דיאב ג'יהאד, מפרק
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גירית טק בע"מ
)ח"פ 51-346378-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רם יולוס, ממשרד יולוס, גזית ושות', עורכי דין, משד' רוטשילד 

3, תל אביב, טל' 03-5757173, 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.

 ,10.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רם יולוס, עו"ד, מפרק

פרילייף יצור ושיווק משקאות בע"מ
)ח"פ 51-458612-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,11.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
הרצליה,  16ב,  חדר   ,2 גוריון  בן  מרח'  גולדנר,  גידי  רו"ח   את 

טל' 09-9764402,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.

 ,4.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גידי גולדנר, רו"ח, מפרק

מגדלי רוטשילד פתח תקווה בע"מ
)ח"פ 51-369931-4(

)בפירוק מרצון(

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

דיאב ג'יהאד, מרח' שיבת ציון 24, חיפה, 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.

 ,10.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דיאב ג'יהאד, מפרק

ב.ח. שיפוץ הכוכב בע"מ
)ח"פ 51-470739-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דיאב ג'יהאד, מרח' שיבת ציון 24, חיפה, 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.

 ,10.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דיאב ג'יהאד, מפרק

א.א.מ.ג.י. נכסים בע"מ
)ח"פ 51-429318-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דיאב ג'יהאד, מרח' שיבת ציון 24, חיפה, 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.

 ,10.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

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

 ,14.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רעות אופק, מפרקת 

מוטקס )ישראל(
)ח"פ 51-282287-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יחיאל נוסבאום, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,14.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל עו"ד לימור כהן, רח' אשכנזי 3, פתח תקוה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יחיאל נוסבאום, מפרק

מלמ שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-214567-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

מנשה לוי, מרח' החשמונאים 100, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,15.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  20.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנשה לוי, רו"ח, מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלון אנקר, מרח' פתח תקוה 43, נתניה, טל' 050-2999990, 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.

 ,12.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון אנקר, עו"ד, מפרק

רפא תמיכה וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-432552-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רעות 
למפרקת   ,050-7736305 טל'  תקוה,  גני   ,87 הגליל  מרח'  אופק, 

החברה.

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

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

 ,14.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רעות אופק, מפרקת

גומלא סימולציות כלכליות ובינה עסקית בע"מ
)ח"פ 51-434060-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רעות 
למפרקת   ,050-7736305 טל'  תקוה,  גני   ,87 הגליל  מרח'  אופק, 

החברה.
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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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16.9.2014, בשעה 
10.00, אצל עו"ד לימור כהן, רח' אשכנזי 3, פתח תקוה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיאל נוסבאום, מפרק

קרן אור שרון פרידמן בע"מ
)ח"פ 51-387793-6(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
שרון פרידמן, מרח' בני דן 5, עפולה, טל' 052-3516336, למפרק החברה.

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

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

 ,18.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד ישראל דוידסון, רח' כיכר העצמאות 3, 
עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון פרידמן, מפרק

עמיעוז ניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-452602-9(

)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   ,11.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק   ,054-2425104 טל'  נשר,   ,20 הסחלב  מרח'  דנינו,  יגאל 

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.

 ,30.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל דנינו, מפרק

אבנטה פיננשינאל גרופ בע"מ
)ח"פ 51-325403-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יחיאל נוסבאום, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,15.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד לימור כהן, רח' אשכנזי 3, פתח תקוה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יחיאל נוסבאום, מפרק

עו"ד איציק נעימי ושות'
)ח"פ 51-380949-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יצחק נעימי, מרח' יעבץ 33, תל אביב, 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.

 ,16.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק נעימי, עו"ד, מפרק

טראפטון )ישראל(
)ח"פ 51-285829-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יחיאל נוסבאום, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.
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 זבולודובסקי ואת ליאת זבולודובסקי, מרח' אבא אחי מאיר 14, 
תל אביב, טל' 054-7651849, למפרקי החברה.

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

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

 ,1.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקים,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                   אלכסיי זבולודובסקי       ליאת זבולודובסקי

                מ פ ר ק י ם

יו וי דב פתרונות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-385228-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת   ,077-5001869 טל'  נתניה,   ,4 שבט  מרח'  חייט,  לימור 

החברה.

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

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

 ,1.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לימור חייט, עו"ד, מפרקת

אי. אס. או ורון גלובל טריד בע"מ
)ח"פ 51-477084-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אילן גלמן, מרח' יגאל אלון 96, תל אביב, טל' 03-9232410, למפרק 

החברה.

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

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

 ,21.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 

טקלייט בע"מ
)ח"פ 51-409753-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
ציונה,  נס   ,11 לוטוס  מרח'   ,016678773 ת"ז  קופרשטיין,  אליאן 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

 ,30.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  20.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליאן קופרשטיין, מפרק

זוהר שירותי שיווק מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-368319-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דרור ברוטפלד, מרח' יגאל אלון 65, מגדלי טויוטה, בניין A, קומה 

22, תל אביב, טל' 03-6243088, 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.

 ,30.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור ברוטפלד, עו"ד, מפרק

ויה מאריס טורס בע"מ
)ח"פ 51-439970-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסיי 
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ציינה לי 2005 בע"מ
)ח"פ 51-371336-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

סוויד, מרח' שטרייכמן 10, תל אביב, 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.

 ,5.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אברהם סוויד, מפרק

ציינה לי גלאט כשר בע"מ
)ח"פ 51-305110-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

סוויד, מרח' שטרייכמן 10, תל אביב, 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.

 ,5.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אברהם סוויד, מפרק

פראסיסט בע"מ
)ח"פ 51-362059-1(

)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 

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

אילן גלמן, עו"ד, מפרק

אבו קרשין מדידות בע"מ
)ח"פ 51-271283-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אליאס אבו זלף, ר.מ. 20025, מרח' מס' 307, שכ' דהר אלכניס, ת"ד 
למפרק   ,04-9502824 פקס'   ,04-9501039 טל'   ,20200 שפרעם   ,488

החברה.

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

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

 ,14.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליאס אבו זלף, עו"ד, מפרק

מידרא טבא בע"מ
)ח"פ 51-477665-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 עו"ד יצחק ברנשטיין, ממשק 59, ת"ד 489, כפר חב"ד 60840, טל'

 052-7086608, 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.

 ,19.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק ברנשטיין, עו"ד, מפרק
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תתכנס ביום 13.7.2014, בשעה 12.00, במשרדי המפרקת, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת

עומר לירון )1999( בע"מ
)ח"פ 51-273402-1(

)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 15.7.2014, בשעה 16.00, במשרד עו"ד יהודה 
סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,124 גבירול  אבן  רח'  טלמון, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
זאב סלנט, מפרק

בי.אר.אס. )אדא( השקעות בע"מ
)ח"פ 51-343010-8(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגלילונית 7, שדרות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו בראמלי, מפרק

ע.ב חברה לאחזקות וניהול בתי הארחה בע"מ
)ח"פ 51-194357-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גולדשמידט  גולן,  אצל   ,12.00 בשעה   ,20.7.2014 ביום  תתכנס 
ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עודד אלמוג, מפרק

בי בריא בע"מ
)ח"פ 51-441887-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 

דין  10.00, במשרדי עורך  10.7.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
יואל קינן, רח' יגאל אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
יואל קינן, עו"ד, מפרק

עופרים מ.ע ניהול ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-472191-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,10.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רוטשילד 15, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עינב ברנע אייל, עו"ד, מפרק

דטקס אופנה ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-281233-0(

)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 10.7.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' יפו 
28, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל ירון, מפרק

כברית בע"מ
)ח"פ 51-153990-0(

)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 
קיבוץ  14.00, במשרדי החברה,  13.7.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
כברי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון אלבוים, מפרק

פס חום בע"מ
)ח"פ 51-120689-8(

)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 
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]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.7.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' רמז 10, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב כהן, עו"ד, מפרק

אינטרקולוני גבעתיים בע"מ
)ח"פ 51-393845-6(

)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 
10.00, במשרד עו"ד פלס  הנ"ל תתכנס ביום 28.7.2014, בשעה 
מוזר שרמן, רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יונתן שרמן, עו"ד, מפרק

רום ארבל בע"מ
)ח"פ 51-464399-8(

)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 15.3.2014, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

רום ארבל בע"מ
)ח"פ 51-464399-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,17.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.7.2014, בשעה 11.00, אצל המפרקת, רח' גלגלי 
הפלדה 11, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוית בן סרוק-וילוז'ני, מפרקת

ע.ק. איי פאלס בע"מ
)ח"פ 51-464142-2(

)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 20.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פלטין 1, 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון סלבין, עו"ד, מפרק

טלנט אירועים בע"מ
)ח"פ 51-390930-9(

)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 22.7.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' התדהר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,17
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי ווהב, עו"ד, מפרק

א.פ.ב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-373034-1(

)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, במשרד המפרק, רח' יגאל 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

בק אשתר נכסים בע"מ
)ח"פ 51-240058-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 




