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הודעה על העברת סמכות
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסעיף 31)ב( לחוק–יסוד: הממשלה2,  
החליטה הממשלה להשיב מהממשלה3  לשר הפנים את הסמכות 
חוק  להצעת  הקשור  בכל  העיריות4,  לפקודת   258 סעיף  פי  על 
עזר לתל–אביב-יפו )פתיחתן וסגירתן של חנויות( )תיקון מס' 2(, 
בהפעלת  כבול  יהיה  לא  הפנים  שר  כי  יובהר  התשע"ד-2014. 
ידי  על  שהתקבלו  הקודמות  הממשלה  להחלטות  סמכותו 

הממשלה בעניין חוק העזר האמור.

בהתאם לסעיף 31)ב( לחוק–יסוד: הממשלה, אישרה הכנסת 
החלטה זו ביום ג' בשבט התשע"ז )30 בינואר 2017(.

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-3281-ה11(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 2972.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  4

תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות 
שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

לחוק,  שבתוספת  המשרות  רשימת  עדכון  בדבר  ההודעה 
לפי חוק שירות המדינה )מינוים(, התשי"ט-11959, אשר פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7475, התשע"ז, עמ' 4708, תתוקן כך, שבמקום 

פרט "73א. מנהל )אגף בכיר( לשכת הפרסום הממשלתית" יבוא:

"73א. "מנהל לשכת הפרסום הממשלתית."

כ"ג בניסן התשע"ז )19 באפריל 2017(
)חמ 3-1173-ה2(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

הודעה על מינוי ממלאי מקום של חבר מועצת 
מקרקעי ישראל

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

רשות  לחוק  4א)א5(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
למנות את  ישראל, התש"ך-11960, החליטה הממשלה  מקרקעי 
הבינוי  שר  נציג  מקום  לממלאי  מארק  גדי  ואת  דרייפוס  בני 

והשיכון, שהוא חבר במועצת מקרקעי ישראל.

י"ג בשבט התשע"ז )9 בפברואר 2017(
)חמ 3-394-ה1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התש"ך, עמ' 57; התשס"ט, עמ' 318.  1

הודעה על מינוי ממלאת מקום לחבר מועצת 
מקרקעי ישראל

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

רשות  לחוק  4א)א5(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
למנות את  ישראל, התש"ך-11960, החליטה הממשלה  מקרקעי 
התקציבים  על  הממונה  סגן  של  מקומו  לממלאת  לויפר,  רבקה 

במשרד האוצר, שהוא חבר במועצת מקרקעי ישראל.

י"ג בשבט התשע"ז )9 בפברואר 2017(
)חמ 3-394-ה1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התש"ך, עמ' 57; התשס"ט, עמ' 318.  1

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת רישוי
לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי 
יהושע  של  מינויו  את  מאריכה  אני  התשל"ב-11972,  שמירה, 

למברגר2, ליושב ראש ועדת הרישוי לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ב בניסן התשע"ז )18 באפריל 2017(
)חמ 3-2319-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

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

י"פ התשע"ד, עמ' 5328.  2

הודעה על הרשאת פקידת שומה
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
רשות  עובדת  של  הרשאתה  על  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן 

המסים בישראל, מיכל טולדנו-שוריאן, לשום לפי הפקודה.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתה של העובדת.

ב' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-171(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ה, עמ' 52.  1

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
סעיפים  לעניין  פקיד שומה  עוזרי  להלן, לשמש  ששמם מפורט 

145, 150, 151 ו–152 לפקודה:

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ה, עמ' 52.  1
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שחר אוחיון

אוראל ישועה.

תוקף המינוי של כל עובד מהעובדים המנויים לעיל, יפוג 
אוטומטית עם פרישתו.

כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017(
)חמ 3-171(

משה כחלון  
שר האוצר  

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
סעיפים  לעניין  פקיד שומה  עוזרי  להלן, לשמש  ששמם מפורט 

145, 150, 151 ו–152 לפקודה:

דוד אזולאי עזרא ויינר 

הגר אבירם )ציוני(. דניאל כהן 

יפוג  תוקף המינוי של כל עובד מהעובדים המנויים לעיל 
אוטומטית עם פרישתו.

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
)חמ 3-171(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ה, עמ'   1

.52

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
תעסוקה  בוועדת  לחבר  הכללית,  ההסתדרות  נציג  חנו,  אהרון 

כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או סיום עבודתו 
של אהרון חנו בהסתדרות הכללית - המוקדם מבין השניים.

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
גבי משעלי, נציג ההסתדרות הכללית, לחבר בוועדת תעסוקה 

כללית.

 
ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או סיום עבודתו 
של גבי משעלי בהסתדרות הכללית - המוקדם מבין השניים.

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה   משוחררים 
עמיר שפטל, נציג ההסתדרות הכללית, לחבר בוועדת תעסוקה 

כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או סיום עבודתו 
של עמיר שפטל בהסתדרות הכללית - המוקדם מבין השניים.

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה   משוחררים 
תעסוקה  בוועדת  לחבר  הכללית,  ההסתדרות  נציג  להב,  אלי 

כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או סיום עבודתו 
של אלי להב בהסתדרות הכללית - המוקדם מבין השניים.

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה   משוחררים 
דוד מור יוסף, נציג ההסתדרות הכללית, לחבר בוועדת תעסוקה 

כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או סיום עבודתו 
של דוד מור יוסף בהסתדרות הכללית - המוקדם מבין השניים.

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1
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גדעון בן שימול קרוליין מועלם 

איגור גבריק אברהם בן זוהר 

מתן חסין ז'אנה שלומה 

רועי ליבוביץ מעיין בנימין 

אבשלום כנפו מינור קייס 

אירינה ילין שמעון אבוהיי 

איתי רוטשטיין ליגוי אירמאי 

ב' בשבט התשע"ז )29 בינואר 2017(
)חמ 3-284(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ביטול מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומות  של  מינוין  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקצינות מבחן לנוער, לעניין החוק האמור:

אביטל רותם, מספר רישום 22391, ממחוז באר שבע והדרום2;

שרה רוטה, מספר רישום 21760, ממחוז באר שבע והדרום3.

כ"א באדר התשע"ז )19 במרס 2017(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  
 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 347.  2

י"פ התשס"ט, עמ' 347.  3

ביטול מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן לנוער, לעניין החוק האמור:

מיכל צדקה, מספר רישום 6145, ממחוז תל אביב והמרכז2;

ארי קורדונסקי, מספר רישום 13679, ממחוז תל אביב והמרכז3;

רבקה עקיבא, מספר רישום 11520, ממחוז באר שבע והדרום4;

רחל ארזי שיף, מספר רישום 11608, ממחוז ירושלים5;

שלומית מרדר, מספר רישום 2561, ממחוז ירושלים6.

ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  
.  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

י"פ התשמ"ט, עמ' 2797.  2

י"פ התשמ"ח, עמ' 761.  3

י"פ התשע"ב, עמ' 54.  4

י"פ התשס"ז, עמ' 3005.  5

י"פ התשמ"ח, עמ' 760.  6

מינוי חברה לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
קרן  את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
דברא, נציגת ההסתדרות הכללית, לחברה בוועדת תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או סיום עבודתה 
של קרן דברא בהסתדרות הכללית - המוקדם מבין השניים.

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

מינוי חבר לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה   משוחררים 
בוועדת  לחבר  התעשיינים,  התאחדות  נציג  גולדברג,  דני 

תעסוקה כללית.

סיום  או  חתימתו,  ממועד  שנים  לשלוש  המינוי  תוקף 
המוקדם   - התעשיינים  בהתאחדות  גולדברג  דני  של  עבודתו 

מבין השניים.

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

מינוי חברה לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה   משוחררים 
במשרד  משוחררים  חיילים  לקליטת  האגף  עובדת  שרר,  גלי 

הביטחון, לחברה בוועדת תעסוקה כללית.

סיום  או  חתימתו,  ממועד  שנים  לשלוש  המינוי  תוקף 
 - משוחררים  חיילים  לקליטת  באגף  שרר  גלי  של  עבודתה 

המוקדם מבין השניים.

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת 

גבולות לעניין החוק:

יבגני לויטן טלי מגן 

ספיר שושן חביב חסדאי 

 
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1
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ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מס'  בשן2,  אפרת  של  מינויה  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 
רישום 19658, במחוז תל אביב, לקצינת מבחן לנוער, לפי החוק 

האמור.

י"א בשבט התשע"ז )7 בפברואר 2017(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  
.  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,  1

עמ' 88.  
י"פ התשס"ז, עמ' 975.  2

הארכת הסמכת אגודה
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   562 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התאגידים  של  ההסמכה  את  מאריך2  אני  התשכ"א-11961, 
האמורות  לתקנות  ט'  חלק  לעניין  כאגודה  להלן  המפורטים 
)30 באפריל 2017( עד  לתקופה נוספת, מיום ד' באייר התשע"ז 

יום ג' בסיוון התשע"ז )30 במאי 2017(:

מועדון מכוניות וסיירות בישראל )מ.מ.ס.י( ע"ר 59-003007-0;  )1(

טלדור מערכות בע"מ, ח"פ 51-099500-4.  )2(

ד' באייר התשע"ז )30 באפריל 2017(
)חמ 83א-3(

                                                    ישראל כץ
                                       שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ט, עמ' 1326.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 1874.  2

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק הטיס )ביטחון בתעופה האזרחית(, התשל"ז-1977

הטיס  לחוק   21 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
החוק(,   - )להלן  התשל"ז-11977  האזרחית(,  בתעופה  )ביטחון 
להתקין  הסמכויות  למעט  החוק,  לפי  סמכויותיי  את  אצלתי 
תקנות בנות פועל תחיקתי והסמכויות לפי סעיף 17 לחוק, לתמיר 
אורי, ראש תחום משק לשעת חירום באגף החירום, ביטחון מידע 

וסייבר במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

ההסמכה מיום ב' בסיוון התשל"ח )4 ביוני 1978(2 - בטלה.

י"ג בניסן התשע"ז )9 באפריל 2017(
)חמ 3-599(

ישראל כץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשל"ז, עמ' 126.  1

י"פ התשל"ח, עמ' 2120.  2

ביטול מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן לנוער, לעניין החוק האמור:

פיה ברקל בליטי, מספר רישום 14411, ממחוז חיפה והצפון2;

עלי אשתיאק, מספר רישום 4663, ממחוז חיפה והצפון3.

כ"ב בכסלו התשע"ז )22 בדצמבר 2016(
)חמ 3-141-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  
.  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,  1

עמ' 88.  
י"פ התש"ס, עמ' 4328.  2

י"פ התשנ"ב, עמ' 282.  3

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מס'  רויזין,  ענבל  של  מינויה  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 
רישום 16516, ממחוז תל אביב והמרכז2, לקצינת מבחן לנוער, לפי 

החוק האמור.

ב' באדר התשע"ז )28 בפברואר 2017(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  
.  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,  1

עמ' 88.  
י"פ התשס"ט, עמ' 814.  2

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מס'  מועלם,  רינה  של  מינויה  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 
רישום 13793, ממחוז תל אביב והמרכז2, לקצינת מבחן לנוער, לפי 

החוק האמור.

ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  
.  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,  1

עמ' 88.  
י"פ התשמ"ח, עמ' 761.  2
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הסמכת ממונה
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המסוכנים,  החומרים  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ליובל,  אולג  את  מסמיך  אני  -החוק(,  )להלן  התשנ"ג-11993 
במשרד  בתפקידו  משמש  הוא  עוד  כל  החוק,  לעניין  לממונה 

להגנת הסביבה.

כ' בשבט התשע"ז )16 בפברואר 2017(
)חמ 3-2462(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשע"ב, עמ' 744.  1

הסמכת ממונה
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המסוכנים,  החומרים  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נזרי,  לוי  דנית  את  מסמיך  אני  -החוק(,  )להלן  התשנ"ג-11993 
לממונה לעניין החוק, כל עוד היא משמשת בתפקידה במשרד 

להגנת הסביבה.

י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(
)חמ 3-2462(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשע"ב, עמ' 744.  1

הטלת מילוי תפקיד הרשם לעניין חוק רישום קבלנים 
לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969
לפי חוק שירות המדינה )מינוים(, התשי"ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה )מינוים(, 
התשי"ט-11959, ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה, אני מטיל 
על אילן אליהו למלא את תפקיד הרשם לעניין חוק רישום קבלנים 
לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-21969, מיום ג' באדר התשע"ז 
עד  או   )2017 ביוני   1( התשע"ז  בסיוון  ז'  יום  עד   )2017 במרס   1(

למינוי קבוע של רשם הקבלנים, לפי המוקדם מביניהם.

ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(
)חמ 3-1173-ה1(

 
יואב גלנט  

שר הבינוי והשיכון  
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.  2

הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק 
ובאזור סובב כנרת

לפי חוק המים, התשי"ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לתוספת השנייה לחוק המים, 
התשי"ט-11959, אני מודיע כי סיווג המצב ההידרולוגי באזורים 
מנותקים ובאזור סובב כנרת לגבי שנת 2017, הוא כמפורט להלן:

 
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ז, עמ' 68.  1

באזורים המנותקים:  .1

באזור עמק חרוד: גרוע;  )1(

באזור עמק בית שאן: גרוע;  )2(

באזור בקעת הירדן: גרוע;  )3(

באזור ים המלח והערבה: גרוע;  )4(

באזור סובב כנרת: גרוע;  .2

זאת לפי נתונים אלה:

 -  )2017 במרס   31( התשע"ז  בניסן  ד'  ביום  הכנרת  מפלס   
213.00 מטרים מתחת לפני הים;

שפיעת מעיינות הדן ביום ד' בניסן התשע"ז )31 במרס 2017(   
- 6.41 מטרים מעוקבים לשנייה.

כ"ב בניסן התשע"ז )18 באפריל 2017(
)חמ 3-3697-ה1(

משה גראזי  
מנהל הרשות הממשלתית,   

למים ולביוב )בפועל(  

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק  לחוק  43)א(  סעיף  לפי 
שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, 
אני מכריזה על מטבעות מסדרת תמונות מן התנ"ך, "אדם וחוה", 
)זהב  חדשים  שקלים   10 של  נקובים  בערכים  התשע"ז-2017, 
קשוט(, 2 שקלים חדשים )כסף קשוט(, 1 שקל חדש )כסף רגיל(, 
זיכרון, לעניין הסעיף  )זהב קשוט(, כמטבעות  1 שקל חדש זעיר 

האמור.

כ"ט בניסן התשע"ז )25 באפריל 2017(
)חמ 3-4173(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות 
זיכרון בסדרת תמונות מן התנ"ך, התשע"ז-2017, "אדם וחוה", 
שקלים   2 קשוט(,  )זהב  חדשים  שקלים   10 של  נקובים  בערכים 
חדשים )כסף קשוט(, 1 שקל חדש )כסף רגיל(, 1 שקל חדש זעיר 

)זהב קשוט(, אשר דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.

כ"ט בניסן התשע"ז )25 באפריל 2017(
)חמ 3-4172(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1
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אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק  לחוק  43)א(  סעיף  לפי 
שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, 
"איחוד  העצמאות,  יום  מסדרת  מטבעות  על  מכריזה  אני 
ירושלים", התשע"ז-2017, בערך נקוב של 10 שקלים חדשים )זהב 
קשוט(, 2 שקלים חדשים )כסף קשוט(, 1 שקל חדש )כסף רגיל(, 

כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

כ"ט בניסן התשע"ז )25 באפריל 2017(
)חמ 3-4173(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות 
זיכרון בסדרת יום העצמאות, התשע"ז-2017, "איחוד ירושלים", 
בערך נקוב של 10 שקלים חדשים )זהב קשוט(, 2 שקלים חדשים 
)כסף קשוט(, 1 שקל חדש )כסף רגיל(, אשר דוגמאותיהם שמורות 

בבנק ישראל.

כ"ט בניסן התשע"ז )25 באפריל 2017(
)חמ 3-4172(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק  לחוק  43)א(  סעיף  לפי 
שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, 
של  "ירושלים  בוליון  מטבעות  מסדרת  מטבע  על  מכריזה  אני 
זהב", "בית המשפט העליון", התשע"ז-2017, בערך נקוב של 20 

שקלים חדשים )זהב רגיל( כמטבע זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

כ"ט בניסן התשע"ז )25 באפריל 2017(
)חמ 3-4173(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות 

"ירושלים של זהב", התשע"ז-2017, "בית  זיכרון בסדרת בוליון 
המשפט העליון" בערך נקוב 20 שקלים חדשים )זהב רגיל(, אשר 

דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.

כ"ט בניסן התשע"ז )25 באפריל 2017(
)חמ 3-4172(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית כפר סבא
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 )להלן - 
החוק(, החליטה מועצת עיריית כפר סבא, לפי הצעת ראש עיריית 
ז'  מיום  בישיבתה  שלה,  המשפטי  היועץ  ובהסכמת  סבא  כפר 
בכסלו התשע"ז )7 בדצמבר 2016(, כי ההודעה שפורסמה בילקוט 
הפרסומים התש"ע, עמ' 2233, תתוקן כך שבסופה יבוא "למעט 
הסביבה  איכות  על  )שמירה  סבא  לכפר  העזר  לחוק   49 סעיף 

ומניעת מפגעים(, התשס"ח-22008, בכל הנוגע לעקירת עצים".

ז' באייר התשע"ז )3 במאי 2017(
)חמ 3-3951(

צביקה צרפתי  
ממלא מקום וסגן    

ראש עיריית כפר סבא  
ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ק"ת התשס"ח, עמ' 243.  2

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית 
 למחוז הדרום תמ"מ 9/23/14/4 - יישוב כפרי 

שני-ליבנה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
התכנון  ובמינהל  הדרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
המחוזית,  המיתאר  לתכנית   9 מספר  שינוי  הופקד  בירושלים 

מחוז הדרום, תמ"מ 23/14/4: יישוב כפרי שני-ליבנה.

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה 
 )2017 בינואר   17( התשע"ז  בטבת  י"ט  מתאריך   603 מספר 

והחליטה על הפקדתה.

כפרי  ביישוב  דיור  יחידות  היקף  הגדלת  התכנית:  מטרת 
שני-ליבנה.

גליל- מקומי:  תכנון  מרחב  דרום;  מחוז  התכנית:  מקום 
מחוזי; רשות מקומית: לא רלוונטי.

אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל 
מקומית,  ועדה  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה 
בתחום  כלול  מקומית שמרחב התכנון שלה  ועדה  או מהנדס 
מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו,  גובל  או  התכנית 
כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה 
מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו,  גובל  או  התכנית  בתחום  כלול 

 
ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  2



ילקוט הפרסומים 7499, י"ג באייר התשע"ז, 9.5.2017  5678

שאושר לפי סעיף 100)3( לחוק ושיש לו עניין ציבורי בתכנית, 
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים בתוך 60 ימים מיום 
למזכיר  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה  שפורסמה 
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד, לכתובת: מינהל 
התכנון, ת"ד 6158, ירושלים 9195016, ועותק למשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז הדרום, רח' התקווה 4, קריית 
ותכלול  בכתב  תהיה  הפנייה   .8489312 שבע  באר  הממשלה, 
פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס, טלפון נייד, דואר 
אלקטרוני(. ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת 
את העובדות שאליהן היא מסתמכת. התצהיר יינתן לפני עורך 

דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
בארכיב לשכת התכנון המחוזית, מחוז הדרום, רחוב התקווה 4, 
קריית הממשלה, באר שבע 8489312, טל' 08-6263791, ובארכיב 
מינהל התכנון, רחוב קפלן 2, קריית בן גוריון, ירושלים, טלפונים 
תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6701556/646
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום 
מראש. מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט  

.goo.gl/lNom4u :של מינהל התכנון, בכתובת

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-697-ה5(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית   

לתכנון ולבנייה  

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
 12000 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6778, התשע"ד, עמ' 4676, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 
4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של יער נטע 

אדם קיים, נטיעות בגדות הנחלים, דרך רכב, גן לאומי.

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.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

תיאור הקרקע -  .4

גוש  הארזים,  עמק  מפארק  חלק  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
30310, ח"ח 12; גוש 30681, ח"ח 2; גוש 30682, ח"ח 16, 25, 
 ,01058  ,01053  ,01052  ,01045  ,01004 שטח  מתאי  חלק   ,26
הצבוע  מ"ר,  כ–18,565  להפקעה  שטח  הכול  סך   ,01075
צהוב  כתום,  אדום  בהיר,  תכלת  כהה,  ירוק  בצבעים 
מפוספס על רקע ירוק בהיר, כמסומן בתשריט תכנית 12000 

המאושרת.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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
 12000 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6778, התשע"ד, עמ' 4676, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 
רכב,  דרך  הנחלים,  בגדות  נטיעות  קיים,  אדם  נטע   יער 

גן לאומי.

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

גוש  הארזים,  עמק  מפארק  חלק  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
30310, ח"ח 12; גוש 30681, ח"ח 2; גוש 30682, ח"ח 16, 25, 26, 
חלק מתאי שטח 01004, 01045, 01052, 01053, 01058, 01075, סך 
הכול שטח להפקעה כ–25,402 מ"ר, הצבוע בצבעים ירוק כהה, 
ירוק כהה מפוספס שחור, תכלת בהיר, אדום כתום, כמסומן 

בתשריט תכנית 12000 המאושרת.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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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
הל/444  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6768, התשע"ד, עמ' 4327, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

גן לאומי.

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

גוש  הארזים,  עמק  מפארק  חלק  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
30682, ח"ח 4, 17, 19, חלק מתאי שטח 4, 5, סך הכול שטח 
להפקעה כ–7,087 מ"ר, הצבוע בצבעים ירוק בהיר מפוספס 
צהוב אלכסוני, כמסומן בתשריט תכנית 12000 המאושרת.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
4585ו,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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
3991ג  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6505, התשע"ג, עמ' 1313, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

מבנים ומוסדות ציבור.

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

ממזרח  הרואה  רח'  רמות,  שכ'  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
 75 חלקה   ,30716 כגוש  המזוהה  ממערב,  שבתאי  וברח' 
3991ג המאושרת, סך הכול  70(, לפי תכנית  )לשעבר ח"ח 
כמסומן  חום,  בצבע  הצבוע  מ"ר,  כ–1,611  להפקעה  שטח 

בתשריט תכנית 3991ג המאושרת ובתשריט ההפקעה.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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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

כביש  בירושלים, חלק מהקטע הדרומי של  קרקע  חטיבת   
המזוהה  עמוד,  אל  דיר  חירבת  באזור  המזרחית  הטבעת 
לבין   223.178-223.116 אורך  קואורדינטות  שבין  כשטח 
קואורדינטות רוחב 626.118-625.992 )גוש לא מוסדר( לפי 
תכנית 4585ה המאושרת, סך הכול שטח להפקעה כ–6,796 
מ"ר, הצבוע בצבע אדום וירוק לסירוגין, כמסומן בתשריט 

תכנית 4585ה המאושרת ובתשריט ההפקעה.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   501-0363267
פורסמה בילקוט הפרסומים 7384, התשע"ז, עמ' 929, ובהתאם 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  בב/240/א,  מס'  לתכנית 
בזה  מוסרת   ,1792 עמ'  התשס"ח,   ,5773 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 
כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4

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.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6858, 
התשע"ד, עמ' 7583, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך קיימת ו/או מאושרת, 

דרך חדשה ו/או הרחבת דרך, דרך ו/או טיפול נופי.

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

כביש  חלק מהקטע המרכזי של  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
הטבעת המזרחית באזור צומת שיח סעיד עד חירבת דיר 
אל עמוד, המזוהה כשטח שבין קואורדינטות אורך 223.170-
לא  )גוש   627.450-626.100 רוחב  קואורדינטות  לבין   223.920
מוסדר( לפי תכנית 4585ו המאושרת, סך הכול שטח להפקעה 
פסים בצבע אדום  חול, אדום,  מ"ר, הצבוע בצבע  כ–20,362 
המאושרת  4585ו  תכנית  בתשריט  כמסומן  לסירוגין,  וירוק 

ובתשריט ההפקעה.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה, עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
4585ה,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5432, 
התשס"ה, עמ' 3983 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך ו/או טיפול נופי.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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

 ,79 ח"ח   ,6105 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של כ–80 מ"ר; הייעוד: דרך.

א' בניסן התשע"ז )28 במרס 2017(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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 לתכנית מס' בב/158א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2568, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,40 עמ'  התש"ם, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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.

תיאור הקרקע -  .4

 ,82 ח"ח   ,6195 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של כ–31 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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 בבני ברק, המזוהה כגוש 6189, ח"ח 716 -  

מגרש 205, בשטח של כ–1,643 מ"ר; הייעוד: דרך  

מגרש 204, בשטח של כ–1,977 מ"ר; הייעוד: דרך  

מגרש 203, בשטח של כ–2,262 מ"ר; הייעוד: דרך  

מגרש 28 )בתצ"ר(, בשטח של כ–769 מ"ר; הייעוד: דרך  

מגרש 209, בשטח של כ–450 מ"ר; הייעוד: שביל  

מגרש 207, בשטח של כ–610 מ"ר; הייעוד: שביל  

מגרש 206, בשטח של כ–1,137 מ"ר; הייעוד: שביל  

מגרש 208, בשטח של כ–1,122 מ"ר; הייעוד: שביל  

מגרש 502, בשטח של כ–1,386 מ"ר; הייעוד: שצ"פ  

מגרש 501, בשטח של כ–2,345 מ"ר; הייעוד: שצ"פ  

מגרש 16 )בתצ"ר(, בשטח של כ–3,625 מ"ר; הייעוד: שצ"פ  

מגרש 303, בשטח של כ–748 מ"ר; הייעוד: שב"צ  

מגרש 304, בשטח של כ–742 מ"ר; הייעוד: שב"צ  

לרבות  הקיים  המבנה  של  העליון  חלקו   ,301 מגרש   
המשרדים הקיימים; הייעוד: מבני ציבור

השטחים  יופקעו   113  ,112  ,109  ,108  ,102  ,101 במגרשים   
המיועדים למבני ציבור בתוך מבני המגורים.

מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התשריט  העתק 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה המקובלות.

א' בניסן התשע"ז )28 במרס 2017(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

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 לתכנית מס' בב/230א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3389, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,24 עמ'  התשמ"ז, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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

 ;58 ח"ח   ,6190 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

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
בב/28,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1488, 
התשכ"ט, עמ' 304, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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.

תיאור הקרקע -  .4

 ,113 ח"ח   ,6195 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של כ–22 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ה באדר התשע"ז )23 במרס 2017(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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 לתכנית מס' בב/255, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1939, 
התשל"ג, עמ' 2198, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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.

תיאור הקרקע -  .4

 ;624 ח"ח   ,6192 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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 לתכנית מס' בב/810, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6068, 
התש"ע, עמ' 2167, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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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

כגוש  המזוהה  אלסהלה(,  )עין  בבסמ"ה  קרקע  חטיבת   
20364, ח"ח 71, בשטח של 1,170 מ"ר; הייעוד: שטח ציבורי 

פתוח.

י"ז באדר התשע"ז )15 במרס 2017(
)חמ 3-2(

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
ענ/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6486, 
התשע"ג, עמ' 470, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עירון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך, שטח ציבורי פתוח, 
שטח לבנייני ציבור, שטח משולב )שטח ציבורי פתוח ושטח 

לבנייני ציבור(.

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 באום אל–פחם, המזוהה כגוש 20345 -  

ח"ח 46, בשטח 27 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 50, בשטח 280 מ"ר; הייעוד: דרך;  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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 לתכנית מס' בב/572, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6429, 
התשע"ב, עמ' 4619, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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.

תיאור הקרקע -  .4

 ,30 ח"ח   ,6642 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של כ–220 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ה באדר התשע"ז )23 במרס 2017(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
ענ/982,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6893, 
90, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון  התשע"ה, עמ' 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עירון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 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.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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ח"ח 100, בשטח 60 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 101, בשטח 140 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 102, בשטח 350 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 103, בשטח 67 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 104, בשטח 34 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 105, בשטח 21 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 106, בשטח 47 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 107, בשטח 15 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 109, בשטח 13 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 110, בשטח 60 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 111, בשטח 19 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 112, בשטח 26 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 113, בשטח 8 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 114, בשטח 49 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 116, בשטח 28 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 118, בשטח 237 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 119, בשטח 1,622 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 120, בשטח 19 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 121, בשטח 462 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 122, בשטח 11,560 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 126, בשטח 76 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 127, בשטח 42 מ"ר; הייעוד: דרך.  

כ"א באדר התשע"ז )19 במרס 2017(

)חמ 3-2(
נאדר יונס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עירון  

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 לתכנית מס' נס/145/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7237, 
התשע"ו, עמ' 4746, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
שב"צים  שצ"פים,  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

ודרכים.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

ח"ח 51, בשטח 315 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 52, בשטח 74 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 53, בשטח 774 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 53, בשטח 219 מ"ר; הייעוד: דרך משולבת;  

ח"ח 54, בשטח 14 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 55, בשטח 33 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 56, בשטח 451 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 56, בשטח 74 מ"ר; הייעוד: שטח למבני ציבור משולב,   
שטח ציבורי פתוח;

ח"ח 57, בשטח 579 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 58, בשטח 420 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 59, בשטח 570 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 60, בשטח 57 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 60, בשטח 1,404 מ"ר; הייעוד: שטח למבני ציבור;  

ח"ח 60, בשטח 143 מ"ר; הייעוד: שטח ציבורי פתוח;  

ח"ח 61, בשטח 6 מ"ר; הייעוד: שטח למבני ציבור;  

ח"ח 62, בשטח 18 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 64, בשטח 928 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 64, בשטח 12 מ"ר; הייעוד: שטח למבני ציבור;  

ח"ח 65, בשטח 409 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 65, בשטח 28 מ"ר; הייעוד: שטח למבני ציבור;  

ח"ח 66, בשטח 122 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 67, בשטח 70 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 68, בשטח 155 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 69, בשטח 136 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 71, בשטח 80 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 72, בשטח 177 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 73, בשטח 38 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 74, בשטח 2 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 78, בשטח 15 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 80, בשטח 183 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 81, בשטח 381 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 82, בשטח 148 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 83, בשטח 22 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 84, בשטח 593 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 85, בשטח 681 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 89, בשטח 3 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 90, בשטח 2 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 92, בשטח 7 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 94, בשטח 179 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 95, בשטח 7 מ"ר; הייעוד: דרך;  
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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
נס/61,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2545, 
שהודעה  נס/1/1,  לתכנית  ובהתאם   ,1691 עמ'  התשל"ט, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, התשל"ג, 
עמ' 427, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נס 
ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 

דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

 ;15 ח"ח   ,3843 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/18/1202, 
בזה הוועדה  2281, מוסרת  1636, התש"ל, עמ'  הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 בנס ציונה, המזוהה כגוש 3850, ח"ח 10, 11,   
13, 24, 25, 26, 35, 37, 38, 40, 225-223, חלקה 27 בשלמותה.

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
נס/131,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5414, 
התשס"ה, עמ' 3348, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שביל.

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

 ;15 ח"ח   ,3843 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שביל.

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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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'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,417-0279489
הפרסומים 7319, התשע"ו, עמ' 9006, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

גני ילדים ובית ספר.

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 בצור יצחק, ששטחה כ–1,773 מ"ר, המזוהה   
חום  בצבע  המופיעה  בשלמות,   64 חלקה   ,8901 כגוש 

בייעוד מבנים ומוסדות ציבור.

ז' בניסן התשע"ז )3 באפריל 2017(
)חמ 3-2(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
ג/2085,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7450, 
התשע"ז, עמ' 3631, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הכרם  בית  בקעת  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 בפתח תקווה, רחוב ברטנורא, גוש 6381, ח"ח   
153, בשטח של 150 מ"ר; הייעוד: דרך.

ט' באדר התשע"ז )7 במרס 2017(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 125.

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 לתכנית מס' רע/181/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3709, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,250 עמ'  התש"ן, 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
ברנר  רחובות  הרחבת  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

והחורשה.

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 ברעננה, ששטחה כ–135 מ"ר, המזוהה כגוש   
6586, ח"ח 106.

י"ט בשבט התשע"ז )15 בפברואר 2017(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה רעננה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
טל'   ,75483 לציון  ראשון   ,36 דירה   ,4 הרשב"א  מרח'  הלוי,  שי 

050-3213309, 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.

 ,31.8.2017 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.

מרדכי שי הלוי, מפרק

בת הים - גידול שיווק ודייג בע"מ
)ח"פ 51-370912-1(

)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   ,19.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  ירושלים,   ,9 הלר  חיים  מרח'  רינגל,  שמואל  יעקב 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.9.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב רינגל, מפרק

סניפר אנליזה בע"מ
)ח"פ 51-443103-0(

)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   ,23.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,64731 3, תל אביב  פריש  דניאל  רגב, מרח'  אזולאי  דפנה   עו"ד 

טל' 03-6091001, 054-6091009, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.9.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 

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

כגוש  המזוהה  מ"ר,   573 ששטחה  בסג'ור,  קרקע  חטיבת   
19173, ח"ח 77.

ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(
)חמ 3-2(

סאמי אסעד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

מג'יק גולד - יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-351505-6(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד כרמית מזרחי, מרח' קלישר 30, קומה 4, 

תל אביב, טל' 03-7943040, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.8.2017, בשעה 
9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כרמית מזרחי, עו"ד, מפרקת

ש. הלוי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-438792-7(

)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   ,24.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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באן - סיל סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-253706-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אורי לזר, מרח' יצחק שדה 17, תל אביב 67775, טל' 03-6237777, 

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.

 ,10.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי רואה חשבון שטראוס לזר, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

עסאם ליבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ 51-365740-3(

)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   ,13.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נאסר חביב אללה, מת"ד 1354, עין מאהל 17902, טל' 04-6452284, 

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.

 ,13.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' חרוד 7/54, נצרת עילית, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

נאסר חביב אללה, עו"ד, מפרק

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

דפנה אזולאי רגב, עו"ד, מפרקת

3די פורטל בע"מ
)ח"פ 51-495687-9(

)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   ,25.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אמיר ירקוני, מרח' המרד 25, ת"ד 50236, תל אביב 6150108, טל' 

03-6378000, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.9.2017, בשעה 
9.00, אצל עו"ד גיל ממן, 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.

אמיר ירקוני, מפרק

א.ד.ש. מאי יזמות בע"מ
)ח"פ 51-443526-2(

)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   ,24.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, טל' 052-2314484, 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.9.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק
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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.

 ,23.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  שריגים,   ,87 אשכולות  רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

רן שדמי, מפרק

עלה בקפה בע"מ
)ח"פ 51-398615-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.6.2017, בשעה 10.00, במשרדי קפה לנדוור, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 בלוך  דוד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי גאליס, עו"ד, מפרקת

א.ע.א.פ עוף חלאל בע"מ
)ח"פ 51-515384-9(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 8.6.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
דוד וולפסון 18, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חוסני עגמי, מפרק

קמליון סמארט מדיה בע"מ
)ח"פ 51-541706-1(

)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 11.6.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' דוד שמחי 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,13 דירה   ,5
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא שרון, מפרק

הברבור המבריק בע"מ
)ח"פ 51-310945-4(

)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 18.4.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר שור, מרח' 

התע"ש 4, רמת גן, טל' 03-6136633, 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.

 ,18.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר שור, מפרק

זוליס ניהול ברים בע"מ
)ח"פ 51-499550-5(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 25.4.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד משה ריץ', 

מרח' בצלאל 29/4, ירושלים, טל' 054-5612746, למפרק החברה.

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

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

 ,26.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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.

דוד משה ריץ', מפרק

שדמי פתרונות כלכליים בע"מ
)ח"פ 51-434328-4(

)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   ,20.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רן שדמי, מת"ד 157, שריגים, טל' 054-6665802, למפרק החברה.
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ונטריקס מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-413217-4(

)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 25.6.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, מגדלי 
ב.ס.ר 3, רח' כנרת 5, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביגיל כץ, עו"ד, מפרקת

ע.ע. פרינס טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-172987-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.6.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' שער 
פלמר 3, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו אור, עו"ד, מפרק

לנסיסט בע"מ
)ח"פ 51-342344-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.6.2017, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 22, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר כפיר לוצאטו, מפרק

ג'י.איי.טי יישומיים בע"מ
)ח"פ 51-389388-3(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,25.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 22, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ד"ר כפיר לוצאטו, מפרק

איידיאיי פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-356859-2(

)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 15.6.2017, בשעה 17.00, במשרדי המפרק, רח' 
הסורג 1, קומה 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

פורסה מובייל בע"מ
)ח"פ 51-531708-9(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 21.6.2017, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' 
נירים 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.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

טרודס אחזקות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-220902-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.6.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
נירים 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.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

פבדיל בע"מ
)ח"פ 51-410911-5(

)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 25.6.2017, בשעה 10.30, במשרדי המפרקת, מגדלי 
ב.ס.ר 3, רח' כנרת 5, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביגיל כץ, עו"ד, מפרקת
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ת.ת.ת. תקשורת טלביזיה )1993( בע"מ
)ח"פ 51-179520-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.6.2017, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין ש. 
פרידמן ושות', 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.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק

נגה שיראל בע"מ
)ח"פ 51-231515-1(

)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 29.6.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
כיכר העצמאות 12, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה רוזנווסר, עו"ד, מפרק

מ.ו.לוי - חברה לבניין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-187047-9(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 29.6.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרקת, 
מגדלי עזריאלי, בניין עגול, קומה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

קארן בכור, עו"ד, מפרקת

וואלטריקס טק )2009( בע"מ
)ח"פ 51-425041-4(

)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 30.6.2017, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' אבא 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,2 אבן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לוי מצ'ניק, עו"ד, מפרק

יזמית מערכות אינטרקטיביות בע"מ
)ח"פ 51-498912-8(

)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   ,13.00 בשעה   ,25.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 22, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ד"ר כפיר לוצאטו, מפרק

לוברטק בע"מ
)ח"פ 51-340345-1(

)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 25.6.2017, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' 
ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 22, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ד"ר כפיר לוצאטו, מפרק

ישרופאל קונסלטינג בע"מ
)ח"פ 51-406733-9(

)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 25.6.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דניאל 
פריש 3, קומה 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל ארז, עו"ד, מפרק

דורון לוי אחזקות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-300477-0(

)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 26.6.2017, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רח' מנחם 
דוח  הגשת  לשם   ,03-6130480 טל'  תל–אביב-יפו,   ,132 בגין 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דניאל שרמן, עו"ד, מפרקת



ילקוט הפרסומים 7499, י"ג באייר התשע"ז, 9.5.2017  5692

קבוצת רייט וולנס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-496671-2(

)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 23.7.2017, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' בראלי 
8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חוה בר–שי גלס, מפרקת

בוקר דוראור בע"מ
)ח"פ 51-386500-6(

)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 
המפרקת,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,23.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קניון הגליל העליון, חצור הגלילית, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת

אול קאפס בע"מ
)ח"פ 51-543931-3(

)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   ,13.00 בשעה   ,31.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,46 מונטפיורי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי צ'ימינו, מפרק

קאר בלסט בע"מ
)ח"פ 51-517318-5(

)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 17.8.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
סופי של המפרק, המראה  דוח  3, אשקלון, לשם הגשת  הרצל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נדב שפר, עו"ד, מפרק

סלאפ בע"מ
)ח"פ 51-462818-9(

)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 30.6.2017, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' אבא 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,2 אבן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לוי מצ'ניק, עו"ד, מפרק

נותם ייזום בניה ויבוא בע"מ
)ח"פ 51-484364-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.7.2017, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
יפו 24, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי נחמני, עו"ד, מפרק

נכסי יש"ר ניבור בע"מ
)ח"פ 51-221941-1(

)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 13.7.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' קרן 
היסוד 25, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברוך רובין, עו"ד, מפרק

דחף טכניקה ושיווק כלים בע"מ
)ח"פ 51-135087-8(

)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 
לשם  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,16.7.2017 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אלעד בן–בשט, עו"ד, רו"ח, מפרק
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תתכנס ביום 18.6.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' צבי פנקס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

משה יחיא, מפרק

פיוז'ן מדיה בע"מ
)ח"פ 51-392038-9(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.6.2017, בשעה 10.00, במשרדי הרצוג, פוקס, נאמן 

ושות', רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק.

אולגה פרי, עו"ד  
באת כוח החברה

רז-כהן, עמידור ושות'
)ח"פ 51-336723-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר החלפת מפרק

נמסרת בזה הודעה כי בהתאם להודעת התפטרותו של עו"ד 
לכהן  תאומים  ארז  עו"ד  הפסיק   ,26.4.2017 מיום  תאומים  ארז 
אביב,  תל   ,24 הוברמן  מרח'  דנציגר,  ירדן  עו"ד  כמפרק החברה. 

טל' 03-7766800, החליף את עו"ד ארז תאומים כמפרק החברה.

 9.11.2016 ביום  שפורסמה  החברה  להודעת  בהמשך 
ברשומות, עו"ד ירדן דנציגר ועו"ד חן עמידור הם מפרקי החברה 

ויראו את חתימת שני המפרקים יחדיו כחתימת המפרק.

חן עמידור, עו"ד          ירדן דנצינגר, עו"ד
ם י ק ר פ מ      

מנוף אוריגו 1
)ש"מ 55-023483-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי מלוא זכויות השותף 
מרח'  ח"פ 51-438327-2,  בע"מ,  מרכזי  ניהול  אינפיניטי  המוגבל 
המנופים 8, ת"ד 2167, הרצליה, בשותפות הנ"ל, אשר כוללות 
השקעה בהון השותפות בסך של 100 שקלים חדשים, הועברו 
ח"פ  בע"מ,  גמל  חח"י  הלמן-אלדובי  לידי   ,1.1.2017  ביום 
51-544703-5, מרח' הרוקמים 26, חולון 5885849, אצל הלמן-

אלדובי פיננסיים בע"מ, ומיום 1.1.2017, אינפיניטי ניהול מרכזי 
בע"מ, ח"פ 51-438327-2, אינו עוד שותף מוגבל בשותפות.
        גבי טרבלסי          דייב גל

ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

הנד פרש ישראל בע"מ
)ח"פ 51-278540-3(

)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 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, אצל 
חיים טורגל, רח' לוי אשכול 63ד', תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל, עו"ד 
בא כוח החברה

א.ר.י.ג. חקלאת ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-160304-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, אצל 
יגאל בונדי, מושב חצבה, ערבה תיכונה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

קווי שירות במוניות עפולה בע"מ
)ח"פ 51-375769-0(

מוניות גן העיר עפולה בע"מ
)ח"פ 51-291129-8(

)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 החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.4.2017, התקבלה החלטה 
צבי  מרח'  יחיא,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברות  את  לפרק 

פנקס 3, עפולה, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  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.

משה יחיא, מפרק

קווי שירות במוניות עפולה בע"מ
)ח"פ 51-375769-0(

מוניות גן העיר עפולה בע"מ
)ח"פ 51-291129-8(

)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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נושה של החייבת, בדבר חלוקת  לכל  בזה הודעה  ניתנת 
דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייבת אשר הגישו תביעות 

חוב בהליך פשיטת הרגל, ואשר תביעות חובם אושרו.

נתנאל יוסף, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 18168-06-12

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980.

שם החייבת: בלוורי מגדולנה.

שם הנאמנת ומענה: עו"ד קרן אוגינץ, רח' האתגר 1, טירת הכרמל, 
ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייבת  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 27364-01-12

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980.

שם החייב: עבד אלהאדי רשיד.

שם הנאמנת ומענה: עו"ד קרן אוגינץ, רח' האתגר 1, טירת הכרמל, 
ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון ואחרון
בבית המשפט המחוזי, בתיק פש"ר 1750/08

שם החייב: אורן מן.

שם הנאמן: עו"ד גיורא רובננקו.

בכוונת  כי  הנ"ל,  החייב  נושי  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
הנאמן להסדר נושי החייב לחלק דיבידנד ראשון ואחרון לנושי 

החייב כדלקמן:

הנושים בדין קדימה אשר תביעות החוב שלהם אושרו - 100% 
דיבידנד;

הנושים בדין רגיל אשר תביעות החוב שלהם אושרו - 9.5% 
דיבידנד.

הנקובים  המועדים  בחלוף  לנושים  יחולק  הדיבידנד 
בהוראות כל דין נוכח פרסום הודעה זו.

גיורא רובננקו, עו"ד, נאמן

מגדל ריזורט המושבה
)ש"מ 55-026919-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי השותף המוגבל  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
אבי פדלון נכסים בע"מ, ח"פ 51-361642-5, באמצעות מורשה 
החתימה אבי פדלון )להלן - צד א'( וחנוך שטרן )להלן - צד ב'( 
חתמו על הסכם להעברת 125/4069 חלקים בשותפות כך שמצד 

א' יורדים החלקים ולצד ב' נוספים החלקים.

יפעת אלתר-חמו, עו"ד
      באת כוח השותפות

אולפני אל-רום
)ש"מ 55-000151-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אגו"ש  אורטל,  קיבוץ  בשותפות,  המוגבל  השותף   ,18.4.2017 
להיות  חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   57-002485-1
שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה חוויה מהסרטים בע"מ, 
מקיבוץ אל-רום, ד"נ רמת הגולן 1246600, אשר תשמש כשותף 

המוגבל של השותפות במקום השותף המוגבל היוצא.

שיל"ת קריספין, עו"ד
באת כוח השותפות

2 בי עדיף
)ש"מ 55-027055-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,30.3.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
 2.5% בעל  היה  אשר  בוצר,  שחר  המוגבל,  השותף  העביר 
מהזכויות בשותפות, את כל זכויותיו בשותפות בסך 25 שקלים 
חדשים לשותף המוגבל 2 בי קהילה שותפות מוגבלת, מס' רישום 

55-026316-4, ולפיכך חדל להיות שותף מוגבל בשותפות.

דניאל היים, עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 53816-06-14

שם החייבת: חני יודקביץ.

 ,6809 30, ת"ד  יוסף, רח' שחם  ומענו: עו"ד נתנאל  שם הנאמן 
פתח תקוה, טל' 03-6444355, פקס' 03-6444331.




