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דין וחשבון על ערבויות מטעם המדינה לשנת הכספים 2017
לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958

בהתאם לסעיף 7 לחוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-11958 )להלן - החוק(, מתפרסם בזה דין וחשבון על סכומי 
הערבויות שניתנו לפי החוק בשנת הכספים 2017, ועל יתרת סכומי הערבויות שניתנו לפני תחילת אותה שנה, שלא מומשו 

ושתוקפן טרם פג עד תום השנה:

ביאור

סכום שניתן או הוגדל 
בתקופה שמיום 1.1.2017 

יתרה ליום 31.12.2017 עד יום 31.12.2017

במיליוני שקלים חדשים

1,22616,405 (-) לפי החוק:1.

1,2571,807)א(מחיר למשתכן

491,210הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

1,107386 )-(חברת החשמל לישראל בע"מ

ערבויות לסחר חוץ -

לביטוח  הישראלית  החברה   - אשרא 
הייצוא

1,32312,135 )-()ב(

94867 )-()ב(החברות כלל ביטוח אשראי ובסס"ח

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), 2. 
התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[2, תקנות הנכים 

(תגמולים ושיקום) (ערבויות למלוות נכים), 
התשי"ד-31954, ותקנות הנכים (תגמולים 

ושיקום) (ערבויות להסכמים), התשט"ו-41955

881 (-)(ג)

ביאור:

ערבויות שאושרו לפי הוראות סעיף 2 לחוק בשנת 2017 ושטרם ניתנו - 1,448 מיליון שקלים חדשים. )א( 

ערבות שהועמדה בדולר. הירידה בחשיפה נובעת מירידה בשע"ח דולר-שקל מיום 1.1.2017 עד יום 31.12.2017. לא  )ב( 
היה שינוי בהיקף הערבות שהועמדה במהלך השנה.

הנתונים בסעיף זה הם באחריות משרד הביטחון. )ג( 

ח' בשבט התשע"ט )14 בינואר 2019(
)חמ 3-1324(                           

משה כחלון  
        שר האוצר

ס"ח התשי"ח, עמ' 139; התשס"ו, עמ' 102.  1

2  ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

3  ק"ת התשי"ד, עמ' 888.

4  ק"ת התשט"ז, עמ' 578.

מינוי והסמכה
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011, ולפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

בתוקף סמכויותיי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן, של החוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני ממנה ומסמיך 
את אירה אלימלך בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם:

 
ס"ח התשע"א, עמ' 694.   1
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טור א'
הסעיף

טור ב'
החיקוק

טור ג'
הסמכויות

חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, 47 ו–48 
התשע"א-12011 

בסמכויות  העניין  לפי  ומוסמכת  ממונה 
המנויות בסעיפים 8)ב()2(, 11)א()4(, 11)ב(, 

12 ו–84

ממונה לעניין סעיפים 15, 16, 41)א( חוק אוויר נקי, התשס"ח-222008
ו–43)א(

מינוי והסמכה אלה יעמדו בתוקפם כל עוד המוסמכת משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

הסמכת העובדת כפי שפורסם בילקוט הפרסומים 7055, התשע"ה, עמ' 6368 - בטלה.

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4315(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  2

אצילת סמכויות
לפי תקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו-1986

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "המנהל" בתקנה 1 לתקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו-11986 )להלן - התקנות(, אני אוצל 
לעובדי המדינה המנויים בטור א' להלן את הסמכויות לפי התקנות המנויות בטור ב' לצדו, למעט סמכותי להתקין תקנות או 

לקבוע כללים:

טור ב' - התקנותטור א' - נושאי משרות 

כל התקנותמנהל מערך הרוקחות והאכיפה

כל התקנותסגן מנהל מערך הרוקחות והאכיפה   

מנהלת המכון לביקורות ותקינה של חומרי רפואה 
וסגנית מנהל מערך הרוקחות והאכיפה

כל התקנות

סגן מנהל האגף ומנהל גידול, ייצור והפצה, האגף 
לפיקוח והסדרת מערך הקנביס הרפואי

5א, 5ב, 5ג, 5ד, 6א, 29

מנהל המחלקה לייבוא פרמצבטיקה וסמים, מערך 
הרוקחות והאכיפה

5א, 5ב, 5ג, 5ד, 6א, 29

רכז נושא ארצי )רשות מוסמכת ליבוא(, המחלקה 
לייבוא פרמצבטיקה וסמים, מערך הרוקחות והאכיפה

5א, 5ב, 5ג, 5ד, 6א, 29

4)ב(, 5 עד 10, 12)א(, )ב()2( ו–)ג(, 18, 20)2(, מנהל מחלקת הרישום וסגנו
21, 28)ב()2(

5, 7)ב(, 20)2(, 21, 28)ב()2(רכז ארצי לרישום

12)א(, )ב()2(, )ב()3( ו–)ג(, 18מנהל מדור בקרה רוקחית

1, 5, 6)א()3(, 7)א()1(, )א()4(, )א()5( ו–)ב(, מנהל המכון וסגנו
12)א( ו–)ב()1(, 13, 15)א( ו–)ב(, 17)א( ו–)ג(, 18

6)א()3(, 7)א()1(, )א()4( ו–)ב()2(, 12)א( ו–)ב()1(, מפקח ארצי לתנאי ייצור נאותים
15)א(, 18

1, 7)ב(, 15)א( ו–)ב(, 17)א( ו–)ג(מנהלי מעבדות

1, 7)ב(, 15)א( ו–)ב(, 17)א( ו–)ג(ראשי צוותים כימיה וביולוגיה

 
ק"ת התשמ"ו, עמ' 906; התשנ"ח, עמ' 1372.  1
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טור ב' - התקנותטור א' - נושאי משרות 

7)א()1(, )א()4(, )א()5( ו–)ב(, 12)ב()1(, 13, מעריכי תיקים
17)א(

12)א(, 14, 16)ב(, 18, 29רוקחים מחוזיים

12)א(, 18עובדי המחלקה למאבק בפשע הפרמצבטי

אצילת סמכויות זו באה נוסף על אצילות סמכות קודמות.

י"א בכסלו התשע"ט )19 בנובמבר 2018(
)חמ 3-1655-ה2(

משה בר–סימן טוב  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1965, ולפי תקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-1953 

בהתאם לאמור בתקנה 41)א( לתקנות המכס, התשכ"ו-11965 )להלן - תקנות המכס(, תקנה 42א לתקנות סוכני המכס, 
התשכ"ה-21965 )להלן - תקנות סוכני המכס(, ותקנה 23)ג( לתקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-31953 )להלן - תקנות מס 
קנייה(, אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים להלן בטור ג' תואמו, והם מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 

כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
הסכום הקיים

בשקלים חדשים

טור ד'
הסכום המתואם
בשקלים חדשים

תקנות המכס

410411בעד שירות המצריך נוכחות פקיד מכס11)א()5(

41,52641,649בעד אגרת רישיון חדש למחסן רישוי 16)א()1(

11,64311,678בעד אגרת רישיון חדש למחסן לתצוגת רכב  16)ב()1(

110110בעד תעודת מכס24)ב(

110110בעד מצהר מתוקן37

110110בעד אישור המעיד על הגשת רישיון יבוא37א

תקנות סוכני המכס

1,1081,111בעד אגרת רישום או אישור סוכן מכס41)1(

279280בעד אגרת רישום או אישור פקיד רישוי41)2(

549551בעד אגרה שנתית לסוכן מכס42)1(

279280בעד אגרה שנתית לפקיד רישוי42)2(

תקנות מס קנייה

110110בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לעניין החוק23)א(

ח' בשבט התשע"ט )14 בינואר 2019(
)חמ 3-1464-ה1(    

ערן יעקב   
מנהל רשות המסים בישראל  

ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשמ"א, עמ' 376; י"פ התשע"ח, עמ' 9213.   1

ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307; התשמ"א, עמ' 377; י"פ התשע"ח, עמ' 9213.   2

ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשמ"ג, עמ' 808; י"פ התשע"ח, עמ' 9213.   3
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הודעה על מיזוגי חברות 
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-11988, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:  

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

ורבורג פינקוס החזקות פיננסיות )ישראל( בע"מ 023387

לאומי קארד בע"מ

לאומי אחזקות פיננסיות בע"מ

קבוצת עזריאלי בע"מ

ורבורג פינקוס - השקעות בתעשיית היי טק

עוסקת  אשר  אשראי,  כרטיסי  חברת   - קארד  לאומי 
בהנפקה, תפעול וסליקה של כרטיסי אשראי, וכן במתן 

פתרונות תשלום ומוצרים פיננסיים

טלדור מערכות מחשבים )1986( בע"מ029473

ליבי טכנולוגיות תוכנה בע"מ

ייעוץ,  שירותי  השאר,  בין  המערכות,  תחום 
אינטגרציה, שירותי פיתוח תוכנה בתחום טכנולוגיית 

המידע )IT(, תקשורת ותשתיות.

BI שיווק, תמיכה, יישום והטמעה של תוכנות

מנועי בית שמש בע"מ029040

חישולי הכרמל בע"מ

United Technologies Corporation

 United Technologies International
Corporation

מנועי בית שמש - ייצור חלקים למנועי סילון ושיפוץ 
והרכבה של מנועי סילון.

ידי תהליך  חישולי כרמל בע"מ - עיצוב מתכות על 
דחיסה בעבור תחום התעופה והחלל

סלע מסחר ולוגיסטיקה )1999(029050

פראגון לוגיסטיקה בע"מ

סלע - מתן שירותי לוגיסטיקה הכוללים אחסון, ניהול 
מלאי, הובלה והפצה

פראגון - שילוח בין–לאומי ועמילות מכס

אייקון פינטנס ישראל בע"מ029489

באלאנס אנד פיטנס בע"מ

הפעלת מועדוני כושר

הפעלת מועדוני כושר

פ.ע.ע.ע. אחזקות בע"מ029628

דיזנהאוז - בי.טי.סי בע"מ

ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

טרמינל 1 אחזקות בע"מ

דיזנהאוס יוניתורס תיירות נכנסת )1998( בע"מ

לרבות  ובחו"ל  בארץ  ונופש  תיירות  שירותי  שיווק 
שיווק טיסות, חבילות נופש ובתי מלון

המגיעים  לתיירים  שונים  תיירות  שירותי  שיווק 
העברות  טיסות,  לרבות  נכנסת(  )תיירות  לישראל 

קרקע, השכרת רכב, מלונות, סיורים ועוד

וואן שירותי תוכנה )1997( בע"מ029703

סנס בי אי סולושנס בע"מ

 ;)IT( מתן פתרונות תוכנה בתחום טכנולוגיות המידע
מכירת חומרה;

ומחשוב,  תוכנה  בנושאי  מומחים  ייעוץ  שירות  מתן 
)BI( business intelligence בין השאר, בתחום

מוצרים  של  והטמעה  תחזוקה  שיווק,  פיתוח,  ייעוץ, 
BI–בתחום ה

גטר גרופ בע"מ030525

רתוך טכנולוגיות בטיחות בע"מ

הדפוס,  והפיתוח,  הצילום  המשרדי,  המיכון  תחום 
מוצרים  ושיווק  ייבוא  רכיבי הנעה בתעשייה,  תחום 
וכן  והתקשורת  הכבלים  לתעשיית  שירותים  ומתן 
פופ  מוצרי  מעבדתיים,  מוצרים  של  ושיווק  ייבוא 

וצעצועים לילדים

אישית  להגנה  מגן  ציוד  של  ומכירה  שיווק  ייבוא, 
מסוכנים  גזים  של  והתראה  זיהוי  גילוי,  ומערכות 

לאדם ולסביבה
 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.  1
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העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

אייקון פינטנס ישראל בע"מ029478

מכון כושר ONE בע"מ

הפעלת מועדוני כושר

הפעלת מועדוני כושר

פתאל במרינה שותפות מוגבלת029708

צמרות המרינה מלונאות בע"מ

צמרות המרינה בע"מ

מלון  בתי  רשת  של  והפעלה  ניהול  השכרה  החזקה, 
בישראל ובחו"ל תחת מותגים שונים

הבעלים של פרויקט "בלו מרין" בהרצליה הכולל את 
מלון הרודס הרצליה וסוויטות נופש למכירה

אספן גרופ בע"מ030259

ריזורט חדרה-ניהול בע"מ

עונות חטיבת הפנאי בע"מ

אמירי זכרון יעקב בע"מ

תחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל ורכישה ואחזקה 
של מערכות סולריות לייצור חשמל

ניהול מלון רמדה ריזורט בחדרה

ריזורט  רמדה  מלון  במבנה  מהזכויות   50% בעלת 
אולגה  לגבעת  מצפון  במגרשים  החזקה  חדרה, 
שייעודם מלונאות ונופש שעליהם נמצא "כפר הים" 

שהוא כפר נופש

מהזכויות  וב–50%  חדרה  מריזורט  ב–50%  החזקה 
במבנה מלון רמדה ריזורט חדרה

נס א.ט בע"מ030334

אי.טי.ווי פתרונות בע"מ

טכנולוגיות  בתחומי  ופתרונות  שירותים  אספקת 
)IT( המידע

 Content( תוכן  אספקת  רשת  בתחום  שירותים  מתן 
מידע  אבטחת  ובתחום   )Delivery Network )CDN(

בענן

עמל מעבר ומעל בע"מ030861

עמל התבור בע"מ

קיבוץ מזרע אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

מתן שירותי סיעוד ובתפעול רשת בתי אבות סיעודיים 
בפריסה ארצית

מתן שירותי סיעוד בבית אבות סיעודי בקיבוץ מזרע

טרלידור סורגים מתקפלים )1991( בע"מ028918

אלטרון בע"מ

גרי רמון

ופרגולות  דלתות,  שערים,  מעקות,  גדרות,  התקנת 
לבתים במגזר הפרטי

למגזר  ומחסומים  דלתות  התקנת  בתחום  פועלת 
המוסדי ותעשייתי

מילגם בע"מ030995

קרדן תקשורת בע"מ

קרדן טכנולוגיות בע"מ

מוקד  והפעלת  אכיפה  גבייה,  מדידות,  שירותי  מתן 
טלפוני לרשויות מקומיות, תאגידי מים וביוב, וחברות 
תפעול  במערכת  מילגם  עוסקת  כן  כמו  עירוניות. 

וניהול מערכות גבייה בגין שימוש בשטחי חניה.

חברת אחזקות

אשכולות אנרגיה בע"מ029714

איי. פי. פי ראקום אשכול גת בע"מ

רפק אנרגיה בע"מ

Ipswich Holdings Netherlands B.V.

בניית תחנות כוח לייצור חשמל

בניית תחנות כוח לייצור חשמל

בניית תחנות כוח לייצור חשמל

בניית תחנות כוח לייצור חשמל

אם.ג'י.אייץ' טכנולוגיות חקלאיות בע"מ022889

אגרוויז טכנולוגיות בע"מ

ציוד חקלאי

מערכות מידע לחקלאות
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העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

אהשנל בע"מ030392

מטרו מוטור שיווק )1981( בע"מ

נדל"ן והפעלת פנצ'ריות

ייבוא, שיווק והפצה של כלי רכב דו–גלגליים ורכבי 
שטח

וואן שירותי תוכנה )1997( בע"מ030852

אדוונטק טכנולוגיה )אי.טי( בע"מ

וואן ייעודית )2018( בע"מ

 ;)IT( מתן פתרונות תוכנה בתחום טכנולוגיות המידע
מכירת חומרה; ויישום מערכות מידע ארגוניות

והפצת  חומרה;  מכירת  ארגוניות;  מערכות  יישום 
שהתאגדו  חברות  באמצעות  בחו"ל  ושיווקן  תוכנות 

בחו"ל

אין פעילות עסקית, הוקמה לצורך המיזוג

 גרין קואט שותפות כללית031110

אלגת שירותי גימור תעופתי בע"מ

קיבוץ אלונים ואלונים אחזקות אגודה 
שיתופית חקלאית בע"מ

שירותי ציפוי מתכת

שירותי ציפוי מתכת

שירותי ציפוי מתכת

ש.אל ייזום והשקעות בע"מ031413

איקס. פי. סי בע"מ

רן פלדות אחזקות בע"מ

צינורות איקס. פי. סי. )2004( בע"מ

שיווק  ופלדות;  מתכות  של  ושיווק  עיבוד  ייבוא, 
של  ושיווק  ייצור  ואלומיניום;  נירוסטה  של  והפצה 
צינורות פרופילים. הכוונה היא לצינורות שמשמשים 
והריהוט  המתכת  מסגרות  בתחום  שונות  לעבודות 
ושאינם משמשים להולכת מים; חיתוך חומר גלם של 
ברזל; ייצור ושיווק של יציקות אבזרים לתחום המים 
וכיבוי האש; ייבוא מלגזות ובחברות נוספות העוסקות 

בתחום המקרקעין

ציפוי צינורות פלדה בפוליאתילן או בטון המשמשים 
להולכת מים בקטרים עד 16 אינץ' ושיווקם

שפיר מגורים ובניין בע"מ031098

אלעד ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

צ.מ.ח המרמן בע"מ

פרדסי יצחק עפרון בע"מ

קבלנות בנייה, בניית בתי מגורים, שירותי נדל"ן, ייזום 
פרויקטים

קבלנות  נדל"ן,  ייזום  שירותי  בתחום  פועלת  החברה 
בנייה, ייזום ופיתוח של בתי מגורים משותפים

מגורים  בתי  של  ופיתוח  ייזום  בנייה,  קבלנות 
משותפים,

אחזקה וניהול חברות החזקה, ייזום פרויקטים

קבלנות בנייה, קבלנות בניין, ייזום פרויקטים

השכרת קרקע חקלאית.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרדי רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה 
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 2019(
(חמ 3-2156-ה1(                        מיכל הלפרין

הממונה על התחרות     
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 הודעה על מיזוג חברות 
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-11988, אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוג כלהלן:  

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

פיטנגו שותפי אומנות, שותפות מוגבלת030856

 אייקון גרופ בע"מ

איידיגיטל סולושנס בע"מ

איידיגיטל סמארט הום בע"מ

קרן השקעות

הפצה ומכירה של ציוד מחשוב וסלולר

הפצה ומכירה של ציוד מחשוב וסלולר

הפצה והתקנה של מערכות בית חכם

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 2019(
)חמ 3-2156-ה1(

                         
יאיר אילת  

ממלא מקום הממונה על התחרות  
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.  1

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מכ/362/א )להלן   .1
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6513, התשע"ג, עמ' 1545, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל )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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60   .2
ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי   .3
ציבור, התשכ"ד-31964, 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

חלקה גוש
חלקי חלקה/
חלקה במלואה

סימון 
הפקעה

שטח החלקה         
רשום בדונם 

מטר
שטח מופקע        

ייעודאחוז הפקעהבדונם מטר

שצ"פ אינטנסיבי6.9850.82911.87אחלקי חלקה1052715

שצ"פ אינטנסיבי6.9850.4476.40ב

18.27 1.276סך הכול:

שצ"פ אינטנסיבי93.5710.2000.21גחלקי חלקה1052717

שצ"פ אינטנסיבי93.5710.0130.01ד
         

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

DoCenter Id:801-02-2019-000128, received on -10/02/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



7461 ילקוט הפרסומים 8104, א' באדר א' התשע"ט, 6.2.2016 

חלקה גוש
חלקי חלקה/
חלקה במלואה

סימון 
הפקעה

שטח החלקה         
רשום בדונם 

מטר
שטח מופקע        

ייעודאחוז הפקעהבדונם מטר

0.2150.23סך הכול:

שצ"פ אינטנסיבי77.3950.4710.61החלקי חלקה105282

שצ"פ אינטנסיבי77.3953.2244.17ו

שצ"פ אינטנסיבי77.3956.0057.76ז

שצ"פ אקסטנסיבי77.39536.37747.00ח

46.07759.53סך הכול:

שצ"פ אינטנסיבי62.7321.5752.51טחלקי חלקה105285

שצ"פ אינטנסיבי62.7320.2680.43י

שצ"פ אינטנסיבי62.7322.3203.70יא

שצ"פ אינטנסיבי62.7327.17511.44יב

שצ"פ אקסטנסיבי62.7320.0900.14יג

11.42818.22סך הכול: 

שצ"פ אינטנסיבי13.0580.9717.44ידחלקי חלקה105346

שצ"פ אינטנסיבי7.7050.90911.80טוחלקי חלקה55

שצ"פ אינטנסיבי2.7650.64123.18טזחלקי חלקה70

שצ"פ2.7650.2759.95יז

0.91633.13סך הכול:

שצ"פ אינטנסיבי0.4100.09723.66יחחלקי חלקה1053471

שצ"פ אינטנסיבי0.5010.0448.78יטחלקי חלקה72

שצ"פ0.5010.0244.79כחלקי חלקה72

0.06813.57סך הכול:

שצ"פ אינטנסיבי0.1790.04525.14כ"אחלקי חלקה1053474

שצ"פ אינטנסיבי71.6890.0200.03כ"בחלקי חלקה75

שצ"פ אינטנסיבי71.6890.2520.35כ"ג

שצ"פ אינטנסיבי71.6890.3600.50כ"ד

שצ"פ71.6890.4390.61כ"ה

שצ"פ71.6890.1950.27כ"ו

1.2661.77סך הכול:

)לשעבר חלק   10534454
מגוש 10540, 

חלקה 13(

שצ"פ אינטנסיבי2.7610.1073.88כ"ז

שצ"פ אינטנסיבי2.7610.32211.66כ"ח

0.42915.54סך הכול:

שצ"פ אינטנסיבי53.5230.0070.01כ"טחלקי חלקה105352

שצ"פ אינטנסיבי4.0500.0280.69לחלקי חלקה5

שצ"פ אינטנסיבי189.57410.6955.64ל"אחלקי חלקה29

שצ"פ אקסטנסיבי189.57417.6579.31ל"ב
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חלקה גוש
חלקי חלקה/
חלקה במלואה

סימון 
הפקעה

שטח החלקה         
רשום בדונם 

מטר
שטח מופקע        

ייעודאחוז הפקעהבדונם מטר

שצ"פ אינטנסיבי189.5741.3330.70ל"ג

שצ"פ אינטנסיבי189.5741.2880.68ל"ד

שצ"פ אקסטנסיבי189.5749.3754.95ל"ה

שצ"פ אקסטנסיבי189.5742.2281.18ל"ו

שצ"פ אינטנסיבי189.5740.8140.43ל"ז

שצ"פ אינטנסיבי189.5740.8450.45ל"ח

שצ"פ אקסטנסיבי189.5740.7360.39ל"ט

שצ"פ אקסטנסיבי189.5745.1672.73מ

שצ"פ אינטנסיבי189.5740.1690.09מ"א

שצ"פ אינטנסיבי189.5740.0730.04מ"ב

שצ"פ189.5745.8853.10מ"ג

שצ"פ189.5740.4240.22מ"ד

56.68929.90סך הכול: 

שצ"פ אינטנסיבי20.3940.2931.44מ"החלקי חלקה1054015

שצ"פ אינטנסיבי9.1370.1892.07מ"וחלקי חלקה1257632

שצ"פ אינטנסיבי4.3041.13926.46מ"זחלקי חלקה35

שצ"פ אינטנסיבי7.5850.3064.03מ"חחלקי חלקה42

שצ"פ אינטנסיבי3.9670.0280.71מ"טחלקי חלקה43

)לשעבר חלק 128291
מגוש 10540, 

חלקה 13(

שצ"פ אקסטנסיבי28.0711.3394.77נ

העתקי התכנית ותשריט ההפקעות שנערך על פיה נמצאים במשרדי הוועדה, ליד קיבוץ עין כרמל, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ד בשבט התשע"ט )30 בינואר 2019(
)חמ 3-2(

אסיף איזק   
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  

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

מח/54/ד/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4755, התשנ"ט, עמ' 3319 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה כפר סבא )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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60   .2
         ימים מיום פרסום הודעה זו.

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

DoCenter Id:801-02-2019-000128, received on -10/02/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



7463 ילקוט הפרסומים 8104, א' באדר א' התשע"ט, 6.2.2016 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי   .3
ציבור, התשכ"ד-31964, 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 בכפר סבא ששטחה וייעודה כלהלן: 

ייעודשטח ההפקעה במ"רשטח החלקה במ"רחלקי חלקהגוש

20 )לשעבר גוש 7502 9077
חלקי חלקה 22(

דרךבשלמות1,256

21 )לשעבר גוש 7502 
חלקי חלקה 22(

דרךבשלמות2,102

1 )לשעבר גוש 7616 7256
חלקי חלקה 68(

דרךבשלמות159

56 )לשעבר גוש 7616 
חלקי חלקה 17(

דרךבשלמות1,144

58 )לשעבר גוש 7616 
חלקי חלקה 18(

דרךבשלמות3,085

60 )לשעבר גוש 7616 
חלקי חלקה 23(

דרך13,6306,723

ט' בשבט התשע"ט )15 בינואר 2019(             
)חמ 3-2(                                                                                                                      

רפי סער  
יושב ראש הוועדה המקומית   

לתכנון ולבניה כפר סבא  
         

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נת/556/א/1, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6835, התשע"ד, עמ' 6718, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8007, התשע"ט, עמ' 3328, תהיה 

לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נתניה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנתניה המזוהה כ- א. 

חלקות מקורגוש מקורחלק בהפקעהייעודחלקהגוש 

825487-84בשלמותדרך משולבת8254144

69 ,83, 96 ,8254101בשלמותדרך משולבת145

         
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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ב.  חטיבת קרקע בנתניה המזוהה כ- 

חלקות /חלקי חלקות מקורגוש מקורחלק בהפקעהייעודחלקהגוש 

ח"ח 8250109בשלמותדרך 8254146

31-28, 34, 35 ,88, 825499בשלמותדרך 147

88, 89; ח"ח 825497בשלמותדרך 148

10-4, 26-23; ח"ח 109 8250בשלמותדרך 149

49 ,51-55 ,57-59 ,8255121בשלמותדרך 150

ח"ח 97, 101 ,8254105בשלמותדרך 151

825548, 47, 46, 43

העתקי התכנית  מופקדים במשרדי אגף הנכסים בעיריית נתניה וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שמשרדי 
האגף פתוחים לקהל.

כ"ג בשבט התשע"ט )28 בינואר 2019(             
)חמ 3-4(                                        

אלון אלראי   
ממלא מקום יושב ראש הוועדה המקומית  

                 לתכנון ולבנייה נתניה
         

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/1/1556, שהודעה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6560, התשע"ג, עמ' 3253, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7843, התשע"ח, עמ' 8889, תהיה 

לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית באר יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבאר יעקב המזוהה כ-

מגרשחלקה לשעברח"חגוש
שטח החלקה 

במ"ר
 שטח המגרש

ייעודבמ"ר

שצ"פ )שטח ציבורי 383115099254,4513,371
פתוח( 42441129,960

4244126,177

שב"צ )שטח לבנייני 38314718031,779
ציבור(

38311509954,451

42441129,960

4244126,177

דרך38314433,0093,077

383147803

         
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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38311509954,451

4244126,177

42451613269,095

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
(חמ 3-4(                               משה פרץ

                      יושב ראש הוועדה המקומית
                       לתכנון ולבנייה מצפה אפק

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/1/1477, שהודעה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4132, התשנ"ג, עמ' 3840, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7843, התשע"ח, עמ' 8890, תהיה 

לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית באר יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבאר יעקב המזוהה כ-

הייעודשטח המגרשמגרשלשעברח"חגוש

שצ"פ507ד38314499

115

שטח ספורט6,468א150

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
(חמ 3-4(       משה פרץ

           יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק          

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

)המחנה   164/02/18 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
הצבאי(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6131, התש"ע, עמ' 4596, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קריית מלאכי, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7780, 

התשע"ח, עמ' 7297, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית מלאכי מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקריית מלאכי, שכונת המחנה הצבאי, המתוארת בטבלה הזו:

לשעבר גוש 311, ח"חייעודמגרשחלקהגוש

162, 215דרךחלק ממגרש319684801

83802162

81810162

82811162

80812162
         

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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לשעבר גוש 311, ח"חייעודמגרשחלקהגוש

85815215

86804215

87813215

88805215

162שטח לבנייני ציבור49117

52116162

162שביל להולכי רגיל72601

73602162

74603162

75608215

76606215

77607215

78610215

215דרך משולבת79903

162שצ"פ60508

71507162

61509162

70510162

69511162

68512162

66514215

67513215

65515215

63506215

62505162

59518162

215חלק ממגרש64501

חלק ממגרש, 319735801
חלק מחלקה

162, 215דרך

36816215

215שביל להולכי רגל32609

215שצ"פחלק ממגרש27502

215שטח לבנייני ציבור5104

9105215

6103215

7101215

8102215
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לשעבר גוש 311, ח"חייעודמגרשחלקהגוש

215שביל להולכי רגל319833611

215דרך41814

חלק ממגרש, 32501
חלק מחלקה

215שצ"פ

215חלק ממגרש31502

215שטח לבנייני ציבור24106

י"ח בשבט התשע"ט )24 בינואר 2019(
אליהו זוהר )חמ 3-4(       

        יושב ראש הוועדה המקומית
     לתכנון ולבנייה קריית מלאכי

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

ברימאג משאבי טבע בע"מ
)ח"פ 51-485291-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני )ירחמיאל( בורשטיין, 

מרח' בן יהודה 22, תל אביב, למפרק החברה.

בני (ירחמיאל) בורשטיין, מפרק

ברימאג אנרגיה סולארית בע"מ
)ח"פ 51-485290-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני )ירחמיאל( בורשטיין, 

מרח' בן יהודה 22, תל אביב, למפרק החברה.

בני (ירחמיאל) בורשטיין, מפרק

א. כרמל תקשורת מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-453122-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2019, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני )ירחמיאל( בורשטיין, 
מרח' בן יהודה 22, תל אביב, למפרק החברה.

בני (ירחמיאל) בורשטיין, מפרק

ב.ש ברימאג השקעות באנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-444254-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני )ירחמיאל( בורשטיין, 

מרח' בן יהודה 22, תל אביב, למפרק החברה.

בני (ירחמיאל) בורשטיין, מפרק

LORDREAMS
)ח"פ 51-533005-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.11.28, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איציק לוי, מרח' ליש 12, 

תל אביב, הבעלים והדרקטור היחיד של החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איציק לוי, מפרק
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 6.48 שקלים חדשים 

נעלי רבאנלי
)ח"פ 51-237194-9(

)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   ,24.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אבירם מלמד, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,24.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אבירם מלמד, רו"ח, מפרק

כוכב אופק תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-567170-9(

)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   ,20.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דמיטרי 

ספקטור, מרח' יהודה שגיא 8, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

 ,30.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דמיטרי ספקטור, מפרק

אמרלד ביו-לאבס בע"מ
)ח"פ 51-519184-9(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 29.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה פלבן, מרח' 

כצנלסון 33, קריית אונו, 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.

 ,8.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שלמה פלבן, מפרק

שיא שי עד ספורט בע"מ
)ח"פ 51-519923-0(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אחוה מרדכי, 

מרח' מבצע קדש 10, מבשרת ציון, 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.

 ,28.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ירושלים, לשם   ,7 9.00, במשרדי החברה, רח' הרב קוק  בשעה 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אחוה מרדכי, עו"ד, מפרקת
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