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הודעה על מינוי חברים במליאת הרשות לשמירת 
הטבע והגנים הלאומיים

לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 
הנצחה, התשנ"ח-1998

לאומיים,  גנים  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  כי  בזה,  מודיעים 
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998, 
הממשלה  החליטה  הסביבה,  להגנת  השרה  המלצת  פי  ועל 
לשמירת  הרשות  במליאת  לחברה  האן2  איריס  את  למנות 
הטבע והגנים הלאומיים, נציגת החברה להגנת הטבע, לתקופת 
כהונה שנייה, ואת רן אברהם לחבר במליאת הרשות לשמירת 
הטבע והגנים הלאומיים, נציג המשרד להגנת הסביבה, במקומו 

של אסף יזדי3.

של  כהונתם  תקופת  האמור,  לחוק  13)ג(  לסעיף  בהתאם 
חברי המליאה תהיה 4 שנים.

א' באדר א' התשפ"ב )2 בפברואר 2022(
)חמ 3-474-ת2(

שלום שלמה  
     מזכיר הממשלה

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 3760.  2

י"פ התש"ף, עמ' 4508.  3

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

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
גולן- אילת  של  כהונתה  גמר  על  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
תבורי, שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( פתח תקווה, 

ביום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(, עקב התפטרותה.

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(
)חמ 3-60-ה2(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

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

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של מי–טל אל–עד 
קרביס, שופטת של בית משפט שלום תל אביב, ביום כ"ו בטבת 

התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(, עקב התפטרותה.

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(
)חמ 3-60-ה2(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הארכת מינוי זמני של רשמת המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המפלגות, התשנ"ב-11992, 
אני מאריך את מינויה של מיכל שמואלי2 לרשמת המפלגות.

תוקף הארכת המינוי לשלושה חודשים, או עד למינוי של 
קבע, לפי המוקדם.

ט"ו בשבט התשפ"ב )17 בינואר 2022(
)חמ 3-2424-ה2(

גדעון סער  
    שר המשפטים

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 1672, עמ' 3418 ועמ' 5706; התשפ"ב, עמ' 1218.  2

הסמכה
לפי פקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

]נוסח  לפקודת הראיות  15)ב()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הראשיים  המזכירים  את  מסמיך  אני  התשל"א-11971,  חדש[, 
לישראל,  הכניסה  לחוק  ו–13כג  13יא  סעיפים  לפי  הדין  בבתי 
בתיק  נדרשת  שהגשתו  תצהיר  פני  על  להזהיר  התשי"ב-21952, 
בבתי הדין האמורים או לשם הליך במסגרתו, לעניין הסעיף האמור.

ו' באדר א' התשפ"ב )7 בפברואר 2022(
)חמ 3-220-ה1(

גדעון סער  
   שר המשפטים

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  2

מינוי חברה לוועדת רישוי
לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי 
שמירה, התשל"ב-11972 )להלן - החוק(, ובהמלצת שר הביטחון, 
לפי  הרישוי  בוועדת  לחברה  חקק  קרספיל  לימור  את  ממנה  אני 

החוק.

מכהנת  המתמנה  עוד  וכל  שנים,  לשלוש  המינוי  תוקף 
בתפקידה במשרד הביטחון.

ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(
)חמ 3-2319-ה2(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשל"ב, עמ' 90; התשס"ח, עמ' 217.  1

הודעה על מינוי ממונה
לפי חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק מקורות 
אנרגיה, התש"ן-11989, מיניתי את גיא סמט לממונה לעניין החוק 

האמור.

ב' באדר א' התשפ"ב )3 בפברואר 2022(
)חמ 3-1272-ה1(

קארין אלהרר  
    שרת האנרגיה

ס"ח התש"ן, עמ' 82.  1
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 מינוי ממונה על המעונות

לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

)שפיטה,  הנוער  לחוק  43א)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
זיו גרשוני  ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, אני ממנה את 

לממונה על המעונות.

מינוי זה יהיה בתוקף כל עוד המתמנה משמש בתפקידו 
במשרד הרווחה והביטחון החברתי.

מינויו של שרון קינן - בטל2.

כ"ח בשבט התשפ"ב )30 בינואר 2022(
)חמ 3-6354(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 1364.  2

מינוי פקידי גבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

הלאומי  הביטוח  לחוק  367)ב(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995, אני ממנה את המפורטים להלן 

לפקידי גבייה לעניין פקודת המסים )גבייה(3:

קרן אינהורן מעיין עמרם  

משי כהן חני לביא  

רים אסדי דבורה חלפון  

ליאל אורי גולן אבבה אביבה מנגיסטו 

אייל מישאלי אלונה יפרח  

סיון אבוהי יצחקי לימור דביר  

אמירה איברהים נטלי מוניס  

נטלי קמפינסקי קליק אורנית גונדרי  

טל בר און יוליה לניס  

שיראל שבתאי רוסילא ספיה חאמד 

דורית נס גל וידר  

אלעד יחיאל ממן עידו יחיאל קלמנוביץ 

אחלאם אדריס עינת בלה נגל-וייס 

עדן סויסה ג'ואנא ח'ורי עבוד  

הגר הודיה שמואל אתי אבל  

רים קבלאן חני חנה כהן  

אסף קונפורטי שירז זרי אליאש  

דנה זיסקינד פרבר שלום אלזם  

רועי שטרן אנאל דרפיץ  

אורטל ראופר ימית לב  

חן גליצנשטיין מירית אטיאס  

חנה קעטבי מיתר שרביט סוטו  

לימור מיראל חגית זינו  

כרמית קריאף.

י' בשבט התשפ"ב )12 בינואר 2022(
)חמ 3-229(                           מאיר כהן

שר הרווחה והביטחון החברתי  

ביטול מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981

ילדים,  אימוץ  לחוק  36)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מס'  עבוד,  שאדן  של  מינויה  את  מבטל  אני  התשמ"א-11981, 

רישום 27227, לעובדת סוציאלית, לעניין החוק האמור.

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-475-ה7(                            מאיר כהן

שר הרווחה והביטחון החברתי   

ס"ח התשמ"א, עמ' 293; התשע"א, עמ' 81.  1

י"פ התשס"ד, עמ' 2000.  2

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)ב( לחוק סדר הדין הפלילי 
יונש  יגאל  את  מסמיכה  אני  התשמ"ב-11982,  משולב[,  ]נוסח 
שעבר  להניח  יסוד  לו  שיש  למי  קנס  תשלום  הודעת  למסור 
)ברירת  הפלילי  הדין  סדר  צו  לפי  משפט  ברירת  של  עבירה 

משפט - שמירת הניקיון(, התש"ס-22000.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש כפקח 
ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

ט"ז בשבט התשפ"ב )18 בינואר 2022(
)חמ 3-104-ה1(                            תמר זנדברג

   השרה להגנת הסביבה
1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.

2  ק"ת התש"ס, עמ' 394.

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

התחרות  לקידום  לחוק  43)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-12013 )להלן - החוק(, לפי סעיף 
50ט)ג( לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-21988, אני מודיעה 
בטבת  כ"ח  ביום  הידוע  המדד  שינוי  לשיעור  בהתאם  כי 
 ,2013 דצמבר  חודש  מדד  לעומת   )2022 בינואר   1( התשפ"ב 
סכומי העיצומים הכספיים בסעיף 43)ב( לחוק התעדכנו ביום 

כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( כלהלן:

לגבי אדם - יעודכן לסכום "305,680 שקלים חדשים"; )א( 

לגבי תאגיד - יעודכן לסכום "8,151,490 שקלים חדשים". )ב( 

א' בשבט התשפ"ב )3 בינואר 2022(
)חמ 3-5027(

מיכל כהן  
הממונה על התחרות ויושבת   
ראש הוועדה לצמצום הריכוזיות  

ס"ח התשע"ד, עמ' 92.  1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.  2

 
י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374.  3
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)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי להרחבת דרך והרחבת דרך משולבת.

בקרקע  חזקה  לקנות  רכסים  המקומית  המועצה  בכוונת   .2
האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה, 

למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברכסים, גוש 11144, חלקה 487, הרחבת דרך,   
בשטח של כ–4.79 מ"ר.

ט"ז באדר א' התשפ"ב )17 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ממ/1/920, 
הפרסומים 2373, התשל"ח, עמ' 115, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה טירה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, בהתאם לתוכנית מס' חפ/1157ז, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2004, 
חפ/1157י"ד,  מס'  לתוכנית  ובהתאם   ,1316 עמ'  התשל"ד, 
מקומית  מיתאר  תוכנית  שינוי  הפקדת  בדבר  שהודעה 
 ,2606 עמ'  התשמ"ו,   ,3352 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

שטח ציבורי פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחיפה, רח' שמחה גולן, המזוהה כחלקה 48   
בגוש 10881 )לשעבר חלק מחלקות שומה 134 ו–20 בגוש 

10881(, ומסווגת כשטח ציבורי פתוח.

כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

נחשון צוק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,355-0449710
הוועדה  בזה  3900, מוסרת  עמ'  8696, התש"ף,  הפרסומים 
 - )להלן  הכרמל  מורדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4309, 
התשנ"ה, עמ' 3450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,123 ח"ח   ,3701 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 19 מ"ר; הייעוד: דרך.

ה' באדר א' התשפ"ב )6 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' ג/10834 
"קצרין רובע 1 בנה ביתך", שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מוסרת   ,2602 עמ'  התש"ס,   ,4853 הפרסומים  בילקוט 
בהתאם  המועצה(,   - )להלן  קצרין  המקומית  המועצה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי פתוח ושל דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  המועצה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המועצה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטירה, המזוהה כגוש 7775, חלקה 17, שטח   
להפקעה 11,359 מ"ר.

י"ד באדר א' התשפ"ב )15 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(

מאמון עבדאלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טירה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' רח/1250, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4309, 
התשנ"ה, עמ' 3450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,470 ח"ח   ,3701 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 21 מ"ר; הייעוד: דרך.

ה' באדר א' התשפ"ב )6 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' רח/1250, 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקצרין המזוהה כ -  

גוש חלקה - לשעברגוש חלקה - חדש

ח"חגושח"חגוש

201009 ,33 ,32 ,31 ,30
34, 35 שצ"פ

2010005

ה' בטבת התשפ"ב )9 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2(

דימי אפרצב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קצרין  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,102-0619577
בזה  מצהירה   ,3546 עמ'  התשפ"א,   ,9418 הפרסומים 
בהתאם  שמש,  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
עמ'  התשפ"ב,   ,10048 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
בית  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1993

שמש מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ששטחה   ,5934 כגוש  המזוהה  שמש,  בבית  קרקע  חטיבת   
3,036 מ"ר, המזוהה לפי הרשימה הזו:

הייעודגודל במ"רח"ח

שטח ציבורי פתוח291,088

מבנים ומוסדות ציבור220

שטח ציבורי פתוח3467

מבנים ומוסדות ציבור902

שטח ציבורי פתוח35151

מבנים ומוסדות ציבור608

י"ג באדר א' התשפ"ב )14 בפברואר 2022(
)חמ 3-4(

                                                      עליזה בלוך
                                          יושבת ראש הוועדה המקומית

                                             לתכנון ולבנייה בית שמש
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' רג/1/1213, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6368, התשע"ב, 
עמ' 2296, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
10017, התשפ"ב, עמ' 1668, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רמת גן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6126, ח"ח 15, מגרש   
200, בשטח של כ–308 מ"ר; הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור; 

ומגרש 800, בשטח של כ–929 מ"ר; הייעוד: דרך קיימת.

כ"ט בשבט התשפ"ב )31 בינואר 2022(
)חמ 3-4(

כרמל שאמה הכהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' רח/750/א, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3393, התשמ"ז, 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  80, מצהירה  עמ' 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות, 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
9708, התשפ"א, עמ' 7211, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3702, ח"ח 126, בשטח   
של 58 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

     לתכנון ולבנייה רחובות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' רח/1/30, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1375, התשכ"ז, 
עמ' 1805, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות, 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
9623, התשפ"א, עמ' 6094, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3648, ח"ח 19, בשטח   
של 55 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

     לתכנון ולבנייה רחובות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 והבנייה, התשכ"ה-11965,  ובהתאם לתוכנית מס' 414-0115956

פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/מק/2/172/א/2, 
בילקוט הפרסומים 6899, התשע"ה, עמ' 266, מצהירה בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   -
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
 ,7211 עמ'  התשפ"א,   ,9708 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, ח"ח 285, בשטח   
של 24 מ"ר )רח' רמב"ם(; הייעוד: דרך.

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

     לתכנון ולבנייה רחובות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' רח/750/א, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3393, התשמ"ז, 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  80, מצהירה  עמ' 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות, 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
10003, התשפ"ב, עמ' 1518, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3702, ח"ח 257, בשטח   
של 60 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

     לתכנון ולבנייה רחובות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
ג/14295, שהודעה  התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5790, התשס"ח, 
עמ' 2597, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  שמונה,  קריית 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 8941, התש"ף, עמ' 6819, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית קריית שמונה מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקריית שמונה, המזוהה כגוש 13168 -  

ח"ח
 מס' מגרש

ייעודשטח בדונםלפי תוכנית

מבני ציבור254116.050

מבני ציבור594110.063

חניה ציבורית 596130.746
מגוננת

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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ח"ח
 מס' מגרש

ייעודשטח בדונםלפי תוכנית

דרך256500.199

דרך596500.755

י"ג באדר א' התשפ"ב )14 בפברואר 2022(
)חמ 3-4(                                          אופיר יחזקאלי

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית שמונה  

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרק והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
יערה   קהילתית  אגודה  האגודה  פירוק  על  בזה  מצווה  אני 

בע"מ, מס' האגודה: 57-006093-9.

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי 
ממשרד  הפלר,  איתי  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
עורכי דין מאיר הפלר, רח' דרך העצמאות 57, חיפה 33066, טל' 

04-8521471, פקס' 04-8538003.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מהאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

כ"א באדר א' התשפ"ב )22 בפברואר 2022(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

רח' דרך מנחם בגין 7 )בית גיבור 51447556530/03/202210:30גילי מדיקל בע"מ
ספורט, קומה 29( רמת גן במשרד 

עו''ד אלון קזיוף

עו''ד אלון קזיוף

רח' הפנס 10 טבריה בקומת 51352047810/04/202216:00פאי גז ישראל בע"מ
משרדים

עו''ד רווית בירן 

דקל ישראל שיווק 
והפצת דלקים בע"מ

רח' הפנס 10 טבריה בקומת 51286791210/04/202210:00
משרדים

עו''ד רווית בירן

הרוקמים 26 חולון אצל אניויז'ין 51556626301/04/202216:00ארמיויז'ן בע"מ
אינטראקטיב טכנולוג'יס בע''מ

גיל בניאס 

ישראל אדוונצ'ר טורס 
י.א.ט. בע"מ

משה קול 9/4 רמת בית הכרם אצל 51288314101/04/202210:00
שרגא בן יוסף

שרגא בן יוסף

השתק צלצול ראשון 
בע"מ

שי כהן התלתן 3 בנימינה אצל שי כהן51569966806/04/202210:00

אור קול קו פרסום )1994( 
בע"מ

טשרניחובסקי 65 ירושלים אצל 51194146001/04/202210:00
גליה אליעזר

גליה אליעזר

איתן 49 ניר צבי אצל ליכטנשטיין 51158822001/04/202210:00אקטמדיה ישראל בע"מ
חנה

ליכטנשטיין חנה

גלובל אליהו 35 חיפה אצל בן 51174780031/03/202210:00י-י. בן רחמים בע"מ
רחמים יורם

בן רחמים יורם

אדור - מרכז האנרגיה 
בע"מ

אמיל זולא 39 פתח תקווה אצל גור 51151632031/03/202210:00
אריה עדי

גור אריה עדי

שיקמה סיקמור - ייזום 
ופיתוח )1997( בע"מ

יד הבנים 56 פתח תקווה אצל שפר 51248035131/03/202210:00
אריק אבי

שפר אריק אבי

קראוס 14 ירושלים אצל  אלקובי 51304652431/03/202210:00ויה קון דיוס בע"מ
עופר

אלקובי עופר
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

ים - רונלי השקעות 
בע"מ

כפר דניאל 1, כפר דניאל ת.ד. 248 51237575931/03/202210:00
אצל  בן אור עמוס

בן אור עמוס

בית ג'וברין 1, בית ג'וברין 7937000 51283276731/03/202210:00שן, ליפשיץ מדיה בע"מ
אצל  ליפשיץ נירית

ליפשיץ נירית

המכללה למקצועות 
המגע והיופי בע"מ

בית שמאי 44 רמת השרון אצל 51422751131/03/202210:00
סגן ניר

סגן ניר

.א.י.א.ג. מזון סחר יצור 
שיווק והפצה בע"מ

המוריה 35, ערבות הירדן אצל  גז 51385288931/03/202210:00
יואב ישועה

גז יואב ישועה

שד' הצבי 35 חיפה אצל  ויסוקר 51417971231/03/202210:00ווד ויו בע"מ
גילית

ויסוקר גילית

קדם שיווק והפצת כלים 
בע"מ

אילנית 11, הוד השרון אצל  חמו 51178964631/03/202210:00
חנה

חמו חנה

פרופסור אברהם מחרז 18, באר שבע  51509043931/03/202210:00ירין ואגם הפקות בע"מ
אצל  לוי מאיר

לוי מאיר

אל גני יצור ושיווק 
ריהוט למוסדות חינוך 

בע"מ

נצר סרני 1, קיבוץ נצר סרני אצל 51178589131/03/202210:00
חמווי אהרן

חמווי אהרן

אקס או הרב בלוי 5 
בע"מ

דגמי נירהברזל 11, תל אביב דגמי ניר51492151931/03/202210:00

הרוקמים 26 חולון אצל  חכשורי 51162576603/04/202210:00דנאל פיתוח )1991( בע"מ
ישעיהו

חכשורי ישעיהו

סמטת תחכמוני 7 תל אביב אצל  51369187303/04/202210:00ישמח השקעות בע"מ
פרשקובסקי אריה

פרשקובסקי 
אריה

חברת הבונים בגוש 3652 
בע"מ

הרוקמים 26 חולון אצל  חכשורי 51169009103/04/202210:00
ישעיהו

חכשורי ישעיהו

חברת הבונים בגוש 3653 
בע"מ

הרוקמים 26 חולון אצל  חכשורי 51169008303/04/202210:00
ישעיהו

חכשורי ישעיהו

דייני שישפרינצק 108 חולון אצל דייני שי51488346103/04/202210:00בי טו ביוטיפול בע"מ

בבלי 10 תל אביב אצל וינטראוב 51168941603/04/202210:00וינקוטקס בע"מ
יורם

וינטראוב יורם

המגשר שיווק והפצה 
גי.אס.אר. בע"מ

הרב קוק 13 פתח תקווה אצל גרוס 51181893203/04/202210:00
משה שמעון

גרוס משה 
שמעון

ז.ר.פ. יוזמה פיתוח 
וניהול פרויקטים בע"מ

רובינשטין זאבהנשיא 1, לוד אצל רובינשטין זאב51223995503/04/202210:00

ג.ש. חסון תעשיות שיש 
)1995( בע"מ

חסון שלוםשברץ 1 רעננה אצל חסון שלום51224016903/04/202210:00

שמשונית שווק מוצרי 
בטחון )1990( בע"מ

שדרות ירושלים 168, חולון אצל  51148290303/04/202210:00
אמגר דניאל

אמגר דניאל

מבוא קידה 8 ירושלים אצל  וורש 51041391703/04/202210:00פרינטון בעמ
אמיר

וורש אמיר

א.י.ס.ק. עבודות בניה 
ותשתית בע"מ

הכרמל 42 כפר סבא אצל  פוסטולוב 51263282903/04/202210:00
איליה

פוסטולוב איליה
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

עמק האילון 33 גבעת זאב אצל  51290613203/04/202210:00בריסקין החזקות בע"מ
בריסקין מרים

בריסקין מרים

מנופית מסחר ושיווק 
בע"מ

דרך החורש 3/10 יהוד אצל חגאי 51155593003/04/202210:00
אפריים

חגאי אפריים

אוליטל ייזום פרוייקטים 
)1996( בע"מ

קרמר אלדדנורווגיה 11, חיפה אצל  קרמר אלדד51231354503/04/202210:00

בלו ליס אחזקות )2002( 
בע"מ

דרך המכבים 46 ראשון לציון אצל  51331380903/04/202210:00
מנדלבוים מאיר

מנדלבוים מאיר

אהרון  כצנלסון 26 פתח תקווה 51318716103/04/202210:00י.ד.א יצחק בע"מ
אצל יצחק אלי

יצחק אלי

גבעות בר יזום והשקעות 
בע"מ

אילת מיקוד 8810301 ת.ד. 399 אצל 51356956603/04/202210:00
בר חזי

בר חזי

גולדשטיין צעצועים 
בע"מ

שא נס, 17 באר שבע אצל 51498933403/04/202210:00
גולדשטיין אביחי יוסף

גולדשטיין 
אביחי יוסף

בלום לאון 50 חולון אצל  אביגד 51544532803/04/202210:00ק.א ממתקים בע"מ
שחר

אביגד שחר

אף. סי. ג'י. ייעוץ וניהול 
בע"מ

פשוש 10 רחובות אצל  פשוש 10 51522212303/04/202210:00
רחובות

פורר רוניה

שגב אילהאביבית 26 ירושלים אצל שגב איל51457768303/04/202210:00א.א.ר שרותי מטבע בע"מ

גאנד טכנולוגיות מידע 
בבניה בע"מ

אורן שלמהדוד אלעזר 7 יהוד אצל אורן שלמה51395877703/04/202210:00

י.ט.ש. יעוץ ושיווק רפואי 
בע"מ

רבי עקיבא 146 בני ברק אצל  שטרן 51483667503/04/202210:00
יום טוב ליפמן

שטרן יום טוב 
ליפמן

אבא הלל 7 רמת גן אצל עו''ד 51589899731/03/202210:00נדל"ן אס.אי.ד.מ. בע"מ
לימור כהן

נוסבאום יחיאל

רח' עטרות 22 רמת גן אצל  רודי 51243711205/04/202209:00ויגור תיקים בע"מ
אהובה

רודי אהובה

חברת בונים בקרית משה 
בע"מ

הרוקמים 26 חולון אצל  חכשורי 51169033103/04/202210:00
ישעיהו

חכשורי ישעיהו

טופ משאב ניהול 
פרוייקטים בע"מ

אצל אבירם לוי בכתובת יהודה 51292608003.04.202210:00
הנשיא תל אביב

אבירם לוי

שירליעד עיר ימים 
)2009( בע"מ

אצל מרדכי קרת בכתובת דוד 51425880503.04.202210:00
המלך 53 תל אביב

מרדכי קרת

אצל מרדכי קרת בכתובת דוד 51405566403.04.202210:00שירליעד נדל"ן בע"מ
המלך 53 תל אביב

מרדכי קרת
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

צ'.נ.ל. - חברה לעסקי 
מסעדות בע"מ

אצל מנהל החברה נאור לוי 51248927905.04.202210:00
בכתובת אריה בן אליעזר 34

נאור לוי

אצל מנהל החברה גרנות פלג מירי 51542364805.04.202210:00וואן אוף בע"מ
בכתובת אושרת 1, אושרת

גרנות פלג מירי

אצל רז גל בכתובת רקנאטי 14, תל 51488300831.03.202212:00רן רז הפקות בע"מ
אביב

גל רז

דומיננט - יבוא ושיווק 
בדים ואביזרי אופנה 

בע"מ

אצל טובה ויסבאום בכתובת הברזל 51161079203.04.202210:00
31 תל אביב

טובה ויסבאום

אצל לייבל ישראל בכתובת ביאליק 51254767005.04.202210:00אל. דורין טרייד בע"מ
38, רעננה

לייבל ישראל

אצל אנה אוסיפוב בכתובת אוריה 51627767005.04.202210:00מוליבר בע"מ
4 סביון

אנה אוסיפוב

זוהר משקאות השרון 
בע"מ

אצל לירון ווהל בכתובת יהודה 51575194905.04.202210:00
הנשיא 86 ב' הרצליה

לירון ווהל

ישראל גולף סנטר - איי 
ג'י סי בע"מ

אצל מיכאל בן בובן בכתובת סולד 51478743105.04.202210:00
38 רעננה 

מיכאל בן בובן

אצל ירוחם סמו בכתובת היוגב 65, 10:00 51236074405.04.2022ברנצ' טק בע"מ
היוגב

ירוחם סמו

איטליקה - פליי גירלס 
לנעלים ומוצרי עור 

בע"מ

אצל אבי כהן בכתובת בן צבי 84, 51159846805.04.202210:00
תל אביב

אבי כהן

אצל גוליה ברנט בכתובת אברהם 51473337705.04.202210:00פלאפל בית ישראל בע"מ
פררה 7/21, ירושלים

גוליה ברנט

אצל תימור חגית בכתובת מגדל 51550943805.04.202210:00פיפלס בע"מ
הלבנון 12/6 מודיעין

תימור חגית 

טיטוניה און טק ניהול 
בע"מ

אצל אברהם קרמין בכתובת צבר 2 51626460305.04.202210:00
רמת השרון

אברהם קרמין

אחים רחמני עבודות גמר 
לבנין בע"מ

אצל רחמני אברהם בכתובת ניר 51140671205.04.202210:00
משה1, ניר משה 

רחמני אברהם

אצל סלם אלי בכתובת יער ברהם 51290873205.04.202210:00בית מאפה 770 בע"מ
21, מודיעין

סלם אלי

דלתא מכשירים 
פיננסיים בע"מ

אצל בלה ניסן בכתובת שלמה בן 51289947705.04.202210:00
יוסף 42, תל אביב

בלה ניסן

המאה ה-21 חברת 
הנדסה ופיתוח בע"מ

אצל אבי דויטש בכתובת נגבה 26 51219788005.04.202210:00
ראשון לציון 

אבי דוישט
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מועד האסיפה 
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סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אצל עמוס ישר שטינמץ בכתובת 51499924205.04.202210:00צ'לסי 28 בע"מ
יגאל מוסנזון 3 א תל אביב

עמוס ישר 
שטינמץ

אצל קמיל פאול בכתובת ישראל 51182940005.04.202210:00א.פ. סמר בע"מ
פונט 5 ירושלים

קמיל פאול

קונטקט א.ד.נ. נדל"ן 
שיווק 1996 בע"מ

אצל פינס אלי אליהו בכתובת 51226702205.04.202210:00
סמטת השזיף 7, זיכרון יעקב

פינס אלי אליהו

רון ש.ג. פרוייקטים 
והשקעות בע"מ

אצל יעקב שרעבי בכתובת העבודה 51389683705.04.202210:00
3, רחובות

יעקב שרעבי 

ישראפאלט שרותים 
לוגיסטיים בע"מ

אצל מנהל החברה אלון סיטון 51547202505.04.202210:00
שלמה בכתובת הנשיאים 55, פתח 

תקווה

אלון סיטון 
שלמה

מוקד גמה נציגויות 
בע"מ

אצל מנהל החברה מור גד בכתובת 51246281305.04.202210:00
יפה נוף 3 גבעתיים

מור גד

אצל מנהל החברה אנה אוסיפוב 51372832905.04.202210:00אלפא פוד ליין בע"מ
בכתובת אוריה 4, סביון 

אנה אוסיפוב

אצל מנהל החברה מור גד בכתובת 51169168505.04.202210:00גדי מור בע"מ
יפה נוף 3 גבעתיים

מור גד

אצל מנהל החבר הלוי דוד בכתובת 51269871305.04.202210:00די.אנ.די. - הייטק בע"מ
החלמונית 10 ראשון לציון

הלוי דוד 

זוית אחרת א.ש. קבלני 
בנין בע"מ

אצל מנהל החברה גור קורן אמיר 51358699005.04.202210:00
בכתובת בית ראשון במולדת 1 

קיבוץ יהל

גור קורן אמיר 




