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הודעה על מינוי חבר ברשות החשמל
לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996

משק  לחוק  22)ב()3(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
החליטה  האוצר,  שר  הצעת  פי  על  התשנ"ו-11996,  החשמל, 
מקרב  האוצר  שר  נציג  שליסל,  הראל  את  למנות  הממשלה 

עובדי משרד האוצר, לחבר ברשות החשמל.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ה בתמוז התשע"ט )28 ביולי 2019(
)חמ 3-2713(

צחי ברוורמן  
      מזכיר הממשלה

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 83.  1

 הודעה בדבר מינוי חברים למועצת תאגיד 
לפיקוח וטרינרי

לפי חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991

הווטרינרים,  הרופאים  לחוק  32ז)ב(  לסעיף  בהתאם 
התשנ"א-11991 ולסעיף 320)ד( לחוק הגנה על בריאות הציבור 
)מזון(, התשע"ו-22015, אני מודיע על מינוי האנשים המפורטים 

להלן לחברי מועצת התאגיד:

יושב ראש לפי סעיף 32ז)א()1( - פרופ' איתמר גרוטו;  )1(

נציג שר הבריאות לפי סעיף 32ז)א()3( - ד"ר יוני ינון;  )2(

 - 32ז)א()4(  סעיף  לפי  ופיתוח הכפר  נציג שר החקלאות   )3(
ד"ר תמיר גושן;

 - 32ז)א()5(  סעיף  לפי  ופיתוח הכפר  נציג שר החקלאות   )4(
ד"ר סרחיו דולב;

נציג שר האוצר לפי סעיף 32ז)א()6( - תמר לוי בונה;  )5(

נציג שר הכלכלה לפי סעיף 32ז)א()7( - רונה קוטלר בן ארויה;  )6(

נציג שר הפנים לפי סעיף 32ז)א()8( - רו"ח אושרית שטרנברג;  )7(

נציב ציבור לפי סעיף 32ז)א()9( - ד"ר צבי סידלמן;  )8(

נציג ציבור לפי סעיף 32ז)א()10( - יוסי חגואל;  )9(

נציג ציבור לפי סעיף 32ז)א()11( - ד"ר יצחק סמינה.  )10(

המכהן  המועצה  חבר  למעט  שנים,  לארבע  המינוי  תוקף 
במשרד  או  הכפר  ופיתוח  החקלאות  במשרד  תפקידו  מתוקף 
הבריאות, ולעניינו תוקף המינוי לארבע שנים או עד המועד שבו 

יחדל המתמנה לכהן בתפקידו האמור, לפי המוקדם ביניהם.

י"ז בסיוון התשע"ט )20 ביוני 2019(
)חמ 3-5887(

בנימין נתניהו  
     ראש הממשלה

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  1

ס"ח התשע"ו, עמ' 90.  2

הודעה בדבר הארכת הסמכת הוועדה המקומית 
מודיעין לוועדה מקומית עצמאית
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  31)א()ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ולאחר קבלת חוות הדעת של 
מנהלת  והמלצות  הבקרה  ויחידת  לממשלה  המשפטי  היועץ 
מחוז  המחוזית  הוועדה  ראש  ויושבת  האוצר  במשרד  התכנון 
ו–)ד( לחוק, אני מאריך את הסמכתה  מרכז לפי סעיפים 31א)ג( 
של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין לוועדה מקומית 

עצמאית.

)15 ביולי 2019(  תוקף ההסמכה מיום י"ב בתמוז התשע"ט 
עד יום י"ח בטבת התש"ף )15 בינואר 2020(.

י"ב בתמוז התשע"ט )15 ביולי 2019(
)חמ 3-7-ה3(

משה כחלון  
      שר האוצר

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
אוצל למנהל הכללי במשרד הפנים את סמכותי לפי סעיף 45א 

לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985.

י' בסיוון התשע"ט )13 ביוני 2019(
)חמ 3-17-ה1(       אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשס"ג, עמ' 151.  2

הסמכה
לפי פקודת העיריות ולפי פקודת המועצות המקומיות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 188)א( לפקודת העיריות1 ובהתאם 
מועצות  לעניין  המקומיות2  המועצות  לפקודת  34א  לסעיף 
מקומיות שסעיף 34א האמור חל עליהן, אני מסמיך את הממונה 
במקרקעין  עשייה  לאשר  במחוזו,  הפנים,  במשרד  המחוז  על 
ממכרז  בפטור  שנעשתה  במקרקעין  ועשייה  במכרז  שנעשתה 
בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בלא תמורה או בתמורה 
סמלית, שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים מספר 

.5/2001

אין בהסמכה זו כדי לגרוע מסמכויות המנהל הכללי של 
משרד הפנים3.

תוקפה של הסמכה זו עד יום ה' בשבט התש"ף )31 בינואר 
.)2020

י' בסיוון התשע"ט )13 ביוני 2019(
)חמ 3-443-ה2(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ט,  2 

עמ' 318.  
י"פ התשל"א, עמ' 1523.  3
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מינוי שופט לדון בערר
לפי חוק הספורט, התשמ"ח-1988

הספורט,  לחוק  12)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם נשיאת בית 
המשפט העליון, אני ממנה את שמאי בקר, שופט של בית משפט 
שלום, לשופט הדן בעררים בעניין העברת ספורטאי לפי החוק, 

במחוז תל אביב.

י"ג בתמוז התשע"ט )16 ביולי 2019(
)חמ 3-2281-ה2(

מירי רגב  
שרת התרבות והספורט  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשנ"א, עמ' 217.  1

הודעה על אישור תכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 24 לחוק הניקוז וההגנה 
בתוקף  כי  החוק(,   - )להלן  התשי"ח-11957  שיטפונות,  מפני 
סמכותי לפי סעיף 21)ב( לחוק ולאחר התייעצות עם המועצה 
הארצית לענייני ניקוז, אישרתי את תכנית הניקוז "הטיית נחל 
 19 סעיף  לפי  הנחתה  בדבר  שהודעה   ,5-10716 מס'  גלילות" 

פורסמה בילקוט הפרסומים התשע"ט, עמ' 4528.

תחילתה של התכנית מיום פרסום הודעה זו.

עותקים מתכנית הניקוז המאושרת הונחו במשרדי רשות 
בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  ובמשרדי  ירקון  ניקוז 
מפני  וההגנה  הניקוז  לצו  בתוספת  כמפורט  הניקוז  רשות 

שיטפונות )הקמת רשויות ניקוז(, התש"ך-21960.

כ"א בתמוז התשע"ט )24 ביולי 2019(
)חמ 3-71-ה2(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

ק"ת התש"ך, עמ' 587; התשנ"ב, עמ' 880; התשנ"ז, עמ' 111.  2

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

המפלגות,  לחוק   12 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 24( התשנ"ב-11992, אני מודיע כי ביום כ"א בתמוז התשע"ט 
המפלגה  את  האמור,  לחוק   7 סעיף  לפי  רשמתי,   ,)2019 ביולי 

"אדום לבן - הבלתי משוחדים" בפנקס המפלגות.

כ"א בתמוז התשע"ט )24 ביולי 2019(
)חמ 3-2424(

                                                        אייל גלובוס
                                                          רשם המפלגות

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 118.  1

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

המפלגות,  לחוק   12 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 21( בתמוז התשע"ט  י"ח  ביום  כי  מודיע  אני  התשנ"ב-11992, 

המפלגה  את  האמור,  לחוק   7 סעיף  לפי  רשמתי,   ,)2019 ביולי 
"הימין החילוני - בראשות רון קובי" בפנקס המפלגות.

י"ח בתמוז התשע"ט )21 ביולי 2019(
)חמ 3-2424(            אייל גלובוס

                                                         רשם המפלגות

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

המפלגות,  לחוק   12 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 24( התשנ"ב-11992, אני מודיע כי ביום כ"א בתמוז התשע"ט 
המפלגה  את  האמור,  לחוק   7 סעיף  לפי  רשמתי,   ,)2019 ביולי 

"קמ"ה - קידום מעמד הפרט" בפנקס המפלגות.

כ"א בתמוז התשע"ט )24 ביולי 2019(
)חמ 3-2424(                                      אייל גלובוס

                                                      רשם המפלגות
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 118.  1

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

המפלגות,  לחוק   12 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 24( התשנ"ב-11992, אני מודיע כי ביום כ"א בתמוז התשע"ט 
המפלגה  את  האמור,  לחוק   7 סעיף  לפי  רשמתי,   ,)2019 ביולי 

"אלמסתקבל אלערבי  - העתיד הערבי" בפנקס המפלגות.

כ"א בתמוז התשע"ט )24 ביולי 2019(
)חמ 3-2424(

                                                   אייל גלובוס
                                                      רשם המפלגות

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 118.  1

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

המפלגות,  לחוק   12 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 24( התשנ"ב-11992, אני מודיע כי ביום כ"א בתמוז התשע"ט 
המפלגה  את  האמור,  לחוק   7 סעיף  לפי  רשמתי,   ,)2019 ביולי 

"כראמה ומוסאוא - כבוד ושוויון" בפנקס המפלגות.

כ"א בתמוז התשע"ט )24 ביולי 2019(
)חמ 3-2424(

                                                           אייל גלובוס
                                                              רשם המפלגות

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 118.  1

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

המפלגות,  לחוק   12 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 24( התשנ"ב-11992, אני מודיע כי ביום כ"א בתמוז התשע"ט 
המפלגה  את  האמור,  לחוק   7 סעיף  לפי  רשמתי,   ,)2019 ביולי 

"האחדות העממית - אלוחדה אלשעביה" בפנקס המפלגות.

כ"א בתמוז התשע"ט )24 ביולי 2019(
)חמ 3-2424(

                                                        אייל גלובוס
                                                           רשם המפלגות

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 118.  1                                                   
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 118.  1
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 תמצית תקציב עיריית נתניה לשנת הכספים 2019
לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(,  
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
שנאצלה לי2, אני מאשר בזה את תקציב עיריית נתניה לשנת 

הכספים 2019, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
742,000,000ארנונה כללית

300,000מפעל המים
20,965,000עצמיות חינוך

6,772,000עצמיות רווחה
128,784,000עצמיות אחר

898,821,000סך הכול עצמיות

366,648,000תקבולים ממשרד החינוך
162,215,000תקבולים ממשרד הרווחה

18,928,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

9,630,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
557,421,000סך הכול תקבולי ממשלה

112,401,000תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,568,643,000

128,500,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
1,697,143,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה

1,697,143,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
229,296,000שכר כללי

346,679,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

575,976,000סך הכול כלליות

366,592,000שכר עובדי חינוך
286,764,000פעולות חינוך
653,356,000סך הכול חינוך

48,712,000שכר עובדי רווחה
184,332,000פעולות רווחה
233,044,000סך הכול רווחה

      -פירעון מילוות מים וביוב
85,783,000פירעון מילוות אחר

85,783,000סך הכול פירעון-מילוות

4,150,000הוצאות מימון

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

המפלגות,  לחוק   12 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 21( בתמוז התשע"ט  י"ח  ביום  כי  מודיע  אני  התשנ"ב-11992, 
המפלגה  את  האמור,  לחוק   7 סעיף  לפי  רשמתי,   ,)2019 ביולי 
בפנקס  בישראל"  הבחירות  שיטת  לשינוי   - חדש  "סדר 

המפלגות.

י"ח בתמוז התשע"ט )21 ביולי 2019(
)חמ 3-2424(

                                                        אייל גלובוס
                                                           רשם המפלגות

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 118.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א לחוק צער בעלי חיים )הגנה 
אוצלת  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ד-11994  חיים(,  בעלי  על 
וכן  לחוק,  ו–12   10  ,9 8א,  ו–)ג(,  8)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  את 
לפי תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )מופעים של 
בעלי חיים(, התשס"א-22001, לד"ר אירה שניר, רופאה וטרינרית 
ופיתוח  החקלאות  במשרד  הווטרינריים  בשירותים  העובדת 

הכפר )להלן - המשרד(.

אצילת סמכות זו בתוקף כל עוד ד"ר שניר משמשת רופאה 
הווטרינריים  בשירותים  חיים  בעלי  רווחת  באגף  וטרינרית 

במשרד.

י"א בסיוון התשע"ט )14 ביוני 2019(
)חמ 3-5385(

דגנית בן דב  
                                         הממונה לפי חוק צער בעלי חיים

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התשע"ו, עמ' 296.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 791; התשע"ד, עמ' 518.  2

אצילת סמכויות
לפי חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א לחוק צער בעלי חיים )הגנה 
אוצלת  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ד-11994  חיים(,  בעלי  על 
לד"ר  לחוק,  ו–12   10  ,9 8)ג(, 8א,  8)ב(,  לפי סעיפים  את סמכותי 
בשירותים  העובדת  וטרינרית  רופאה  שמואלי-גולדין,  אילת 
הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המשרד(.

שמואלי-גולדין  ד"ר  עוד  כל  בתוקף  זו  סמכות  אצילת 
משמשת כרופאה וטרינרית באגף רווחת בעלי חיים בשירותים 

הווטרינריים במשרד.

י"א בסיוון התשע"ט )14 ביוני 2019(
)חמ 3-5385(

דגנית בן דב  
                                         הממונה לפי חוק צער בעלי חיים

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התשע"ו, עמ' 296.  1

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 296.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
197,843,000שכר כללי

206,145,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

403,988,000סך הכול כלליות

219,647,000שכר עובדי חינוך
151,015,000פעולות חינוך
370,662,000סך הכול חינוך

25,127,000שכר עובדי רווחה
102,051,000פעולות רווחה
127,178,000סך הכול רווחה

508,000פירעון מילוות מים וביוב
18,257,000פירעון מילוות אחר

18,765,000סך הכול פירעון-מילוות

3,690,000הוצאות מימון
      -הוצאות בחירות

      -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

924,283,000

75,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

999,283,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
999,283,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ז באייר התשע"ט )22 במאי 2019(
)חמ 3-360-ה1(

יונתן בר סימן טוב  
הממונה על מחוז המרכז  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית כפר קאסם
 לשנת הכספים 2019

לפי פקודת העיריות

 - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיע  אני 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אני מאשר את התקציב הרגיל של עיריית כפר קאסם לשנת 

הכספים 2019, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
38,833,000ארנונה כללית

78,000מפעל המים
900,000עצמיות חינוך

411,000עצמיות רווחה
9,270,000עצמיות אחר

49,492,000סך הכול עצמיות

81,853,000תקבולים ממשרד החינוך

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
      -הוצאות בחירות

16,335,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

1,568,643,000

128,500,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,697,143,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
1,697,143,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י' בניסן התשע"ט )15 באפריל 2019(
)חמ 3-360-ה1(

יונתן בר סימן טוב  
הממונה על מחוז המרכז  

 תמצית תקציב עיריית רחובות לשנת הכספים 2019
לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(,  
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
שנאצלה לי2, אני מאשר בזה את תקציב עיריית רחובות לשנת 

הכספים 2019, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
445,682,000ארנונה כללית

2,300,000מפעל המים
10,500,000עצמיות חינוך

2,301,000עצמיות רווחה
82,230,000עצמיות אחר

543,013,000סך הכול עצמיות

245,765,000תקבולים ממשרד החינוך
92,351,000תקבולים ממשרד הרווחה

15,154,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

      -מענקים אחרים ממשרד הפנים
353,270,000סך הכול תקבולי ממשלה

28,000,000תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

924,283,000

75,000,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
999,283,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה

999,283,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 296.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 296.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
ביום  יתחיל  חיפה  באזור ההסדר  להלן  למקרקעין המתוארים 

כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(.

תיאור המקרקעין

גוש רישום מס' 12855/חיפה )הכולל חלקות מס' 189, 190, 
מגוש   232 ח"ח  10839/חיפה,  מס'  מגוש שומה  ו–193   192  ,191

שומה 10839/חיפה וח"ח 120 מגוש שומה 10837/חיפה(.

י"ט בתמוז התשע"ט )22 ביולי 2019(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גב/586, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7320, התשע"ו, עמ' 9035, 
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי 
התשע"ט,   ,8151 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5  סעיפים 
עמ' 8640, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית גבעתיים 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגבעתיים, ששטחה 2,066 מ"ר, המזוהה כגוש   
6166, חלקה 432; הייעוד: שצ"פ.

י"ד בתמוז התשע"ט )17 ביולי 2019(
)חמ 3-4(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גב/53, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 761, התש"ך, עמ' 1377, 
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים, 

בשקלים חדשיםצד ההכנסות

13,895,000תקבולים ממשרד הרווחה
3,942,000תקבולים ממשלתיים אחרים

20,681,000מענק כללי לאיזון
2,472,000מענקים אחרים ממשרד הפנים

122,843,000סך הכול תקבולי ממשלה

       -תקבולים אחרים
516,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

172,851,000

8,916,000הנחות בארנונה
       -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

       -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

181,767,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

4,166,000הכנסה מותנה

185,933,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
18,929,000שכר כללי

33,567,000פעולות כלליות
       -מפעל המים

52,496,000סך הכול כלליות

68,882,000שכר עובדי חינוך
29,191,000פעולות חינוך
98,073,000סך הכול חינוך

6,892,000שכר עובדי רווחה
11,424,000פעולות רווחה
18,316,000סך הכול רווחה

       -פירעון מילוות מים וביוב
3,470,000פירעון מילוות אחר

3,470,000סך הכול פירעון-מילוות

436,000הוצאות מימון
       -הוצאות בחירות

60,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

172,851,000

8,916,000הנחות בארנונה
       -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

181,767,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

4,166,000הוצאה מותנה
185,933,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ז באייר התשע"ט )22 במאי 2019(
)חמ 3-360-ה1(                     יונתן בר סימן טוב

הממונה על מחוז המרכז  

   
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

DoCenter Id:801-02-2019-000598, received on -05/08/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



13535 ילקוט הפרסומים 8375, ד' באב התשע"ט, 5.8.2019 

המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -  )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5102, התשס"ב, עמ' 5641, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6375, ח"ח 116, בשטח של 176 מ"ר   
לשצ"פ + 12 מ"ר לדרך.

כ"ט בסיוון התשע"ט )3 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/72/1212, 
הפרסומים 5689, התשס"ז, עמ' 3424, מצהירה בזה הוועדה 
לסעיף  בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -  )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5932, התשס"ט, עמ' 2978, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6397, ח"ח 69, בשטח של   
38 מ"ר לדרך + 209 מ"ר לשב"צ.

ה' בתמוז התשע"ט )8 ביולי 2019(
)חמ 3-4(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה פתח תקווה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/1156, 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,93 עמ'  התשי"ג,   ,255 הפרסומים 
לסעיף  בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -  )להלן 

לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  2 להלן, שביחס אליה  המתוארת בסעיף 
 ,8205 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ט, עמ' 10015, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית גבעתיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגבעתיים, ששטחה 62 מ"ר, המזוהה כגוש 6161,   
חלקה 621; הייעוד: דרך.

י"ד בתמוז התשע"ט )17 ביולי 2019(
)חמ 3-4(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/3/1002ב,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1751 עמ'  התשל"א,   ,1722
לסעיף  בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -  )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4179, התשנ"ד, עמ' 1415, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 66 של  בשטח   ,143 ח"ח   ,6361 גוש  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
מ"ר.

ו' בתמוז התשע"ט )9 ביולי 2019(
)חמ 3-4(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/1257/ב,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1860 עמ'  התשמ"ז,   ,3459
לסעיף  בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הפרסומים 5250, התשס"ד, עמ' 1095, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  כרמיאל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
 ,11270 עמ'  התשע"ט,   ,8259 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7 
מיום  כרמיאל  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכרמיאל, בגודל של 885 מ"ר, המזוהה כגוש   
 139 18988, ח"ח  גוש  )לשעבר  124 בשלמות  19062, חלקה 

וגוש 18990, ח"ח 6(.

מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ט בתמוז התשע"ט )22 ביולי 2019(
)חמ 3-4(

משה קונינסקי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

תיקון טעות דפוס
חזקה  ולקנות  בקרקע  זכויות  לרכוש  כוונה  על  בהודעה 
בקרקע הדרושה באופן דחוף לצורך ציבורי שסעיף 5א לפקודה 
התשע"ט,   ,8279 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  לגביה,  חל  לא 
בעמ' 11682, בגוש 6046, בטור שכותרתו "ח"ח", במקום "94 )ח"ח 

מקורית 64(" צריך להיות "49 )ח"ח מקורית 46(".

)חמ 3-5(

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 25063-07-19

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

ובעניין פירוק חברת גבס י.א בע"מ, ח"פ 51-476759-9, 

והמבקש: חמדאן מוסא, ע"י ב"כ עו"ד לוטם מסיקה, מרח' בן צבי 
37, ת"ד 237, קדימה 60920.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.10.2019, בשעה 11.00.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.9.10.2019

בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ט,   ,8219 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,10355

תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' מילר, גוש 6325, ח"ח 265,   
בשטח של 990 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

בהתאם   ,6332 עמ'  התשע"א,   ,6289 הפרסומים  בילקוט   
הפקעה  בדבר  הודעה  פורסמה  פת/1156,  מס'  לתכנית 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי 
1943, וההפקעה המתוארת לעיל מהווה השלמת הפקעת 

החלקה בשלמות.

ל' בסיוון התשע"ט )3 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/5/1204,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1060 עמ'  התשכ"ד,   ,1080
לסעיף  בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -  )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5609, התשס"ז, עמ' 984, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6395, ח"ח 55, בשטח של 243   
מ"ר; הייעוד: דרך.

ה' בתמוז התשע"ט )8 ביולי 2019(
)חמ 3-4(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
     לתכנון ולבנייה פתח תקווה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מק/כר/1/2533 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

                                             רחל בן רחמים-סובול, עו"ד
                                                     באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 9755-02-19

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

במים  וטיפול  הנדסה  טכניק  רם  חברת  פירוק  ובעניין 
)2004( בע"מ, ח"פ 51-348969-0, מרח' המסגר 31, חיפה 2629039.

והמבקש: איהאב כיאל, ע"י ב"כ עו"ד מואנס פרח ואח', מת"ד 
2111, כפר יאסיף 2490800, טל' 04-6208005, פקס' 04-8591598.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.2.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.9.2019, בשעה 09.45.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, ביום 4.9.2019.

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

מואנס פרח, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 41521-06-19

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

ח"פ  בע"מ,   )1985( קרור  שחר  חברת  פירוק   ובעניין 
 ,51-107685-3

והמבקשים: יובל שכטר לוי ואח', ע"י ב"כ עו"ד פז גולדהורן, 
מרח' אח"י אילת 41, ת"ד 1288, קריית חיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.6.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.9.2019, בשעה 10.00.

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

למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

.8.8.2019

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

פז גולדהורן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

לוטם מסיקה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 27997-07-19

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

ח"פ  בע"מ,  אשדוד  בסטאר  לחם  חברת  פירוק   ובעניין 
51-540975-3, מרח' שד' גולדה מאיר 255, ירושלים,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד גיל אפרתי ואח', מרח' 
עם ועולמו 3, ירושלים 95463.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.9.2019, בשעה 10.00.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

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

דניאל וידלנסקי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 47895-06-19

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

ח"פ  בע"מ,  ישראל  ריקברי  וולת'  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-573454-9

והמבקשים: שלמה בליץ ואח' עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד רחל 
הטכנולוגי,  הגן  ושות',  ויינשטיין  וולפסון  ממשרד  רחמים-סובול,  בן 

מלחה, בניין 1ג, ירושלים 969508.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.6.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.9.2019, בשעה 08.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע 

.19.9.2019
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 36092-06-19

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

ח"פ  בע"מ,  וצבע  פחחות  פיטסטופ  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-553387-5

והמבקש: קרפטיאן גמלט, ע"י ב"כ עו"ד יאן קרומין, מרח' הגדוד 
העברי 10/515, אשקלון.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.9.2019, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00 ביום 12.9.2019.

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

יאן קרומין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

א.מ.א. אסיה הובלות ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-263849-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.5.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל פרץ, 
מרח' יצחק בן צבי 11, בית המושבים, קומה ב', באר שבע, למפרק 

החברה.

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

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

 ,15.1.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

דניאל פרץ, עו"ד, מפרק

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 1868-06-19

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

ח"פ  בע"מ,  והחזקות  השקעות  א.כ.ב  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-437909-8

והמבקש: אדמון אמנון כהן, ע"י ב"כ עו"ד אברהם סרוסי, מרח' 
יצחק שדה 17, מגדל נצבא, תל אביב 6777517.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.6.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.9.2019, בשעה 09.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 16.9.2019.

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

אברהם סרוסי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 38268-05-19

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

ובעניין פירוק חברת רום פורת בע"מ, ח"פ 51-572568-7,

עו"ד  ב"כ  ע"י  ורטלה,  ויבגני  איסקילוב  שמיל  והמבקשים: 
אלכסנדר גלפנד ו/או יבגני צירלין, מרח' ויצמן 24, בית דנאי, ת"ח 21, 

כפר סבא 4424705, טל' 074-7038800, פקס' 03-9313254.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.9.2019, בשעה 09.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע 

.27.8.2019

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

אלכסנדר גלפנד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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א.ת שפירא השקעות בע"מ
)ח"פ 51-486518-7(

)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   ,24.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר אנה ברנשטיין, 

מרח' רבקה גובר 7/38, פתח תקווה 4906440, 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.

 ,1.12.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
המגדל   ,5 עזריאלי  מרכז  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
המרובע, קומה 40, תל אביב 6702501,  לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

תמר אנה ברנשטיין, מפרקת

סילמריון ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-328733-4(

)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   ,26.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון יעקבי, מרח' 

עגור 342, מכבים, 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.

 ,1.12.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אמנון יעקבי, מפרק

אינויקטוס פלקס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-527092-4(

)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   ,18.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
יעל שטיין, מרח'  ולמנות את  החלטה לפרק את החברה מרצון 
מדינת היהודים 85, בניין G, קומה 3, הרצליה פיתוח, 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 20.11.2019, 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

יעל שטיין, מפרקת

בי.די.אל בע"מ
)ח"פ 51-392767-3(

)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   ,21.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר וייסבן, 

מרח' יגאל אלון 65, מגדל טויוטה A, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26.11.2019, 
בשעה 11.00, 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.

אופיר וייסבן, עו"ד, מפרק
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מעוזי יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-360228-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוריה רודריג, 

מרח' השקד 4/58, גבעת שמואל, 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 11.12.2019, 
 ,3 בסר  מגדלי   ,5 כנרת  רח'  המפרקת,  במשרדי   ,12.00  בשעה 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוריה רודריג, עו"ד, מפרקת

ע.ס.ק עבודות עפר והובלות בע"מ
)ח"פ 51-514163-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוחמד סבאח, 

מת"ד 630, אלפארוק, טורעאן 1695000, 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.

 ,2.2.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

מוחמד סבאח, עו"ד, מפרק

אורי פתרונות לול בע"מ
)ח"פ 51-305421-3(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרק   ,1222000 ג"ע  ד"נ  ברוך,  מעיין  מקיבוץ  בארי,  דקל  את 

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.

 ,1.12.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל אורי בארי, 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.

דקל בארי, מפרק

אלפרח בניה ושירותים 2015 בע"מ
)ח"פ 51-521556-4(

)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   ,28.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים ליבוביץ, מרח' 

כנפי נשרים 7, ת"ד 28138, ירושלים 9128002, 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.

 ,2.12.2019 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.

חיים ליבוביץ, מפרק
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