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הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק קידום התחרות בענף 
המזון, התשע"ד-12014 )להלן - החוק(, אני מודיעה כי בהתאם 
 16( י"ט בטבת התש"ף  ידוע ביום  לשיעור שינוי המדד שהיה 
בינואר 2020( לעומת המדד שהיה ידוע ביום י' בשבט התשע"ט 

)16 בינואר 2019( -

הוא  לחוק   2 בסעיף  גדול"  "ספק  בהגדרה  הקבוע  הסכום   )1(
301,768,484 שקלים חדשים;

לחוק   2 בסעיף  גדול"  "קמעונאי  בהגדרה  הקבוע  הסכום   )2(
הוא 251,473,736 שקלים חדשים.

י"ט בטבת התש"ף )16 בינואר 2020(
)חמ 3-5210(

מיכל הלפרין  
הממונה על התחרות  

ס"ח התשע"ד, עמ' 438.  1

 הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע
ושאר פרטיו

לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיע  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 אד-הוק, התש"ף-2020, "אתלטיקה", בערך נקוב 
)כסף  חדשים  שקלים   2 קשוט(,  )זהב  חדשים  שקלים   10 של 
)כסף רגיל(, אשר דוגמאותיהם שמורות  ו–1 שקל חדש  קשוט( 

בבנק ישראל.

א' בחשוון התש"ף )30 באוקטובר 2019(
)חמ 3-4172(

אמיר ירון  
נגיד 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  מודיע  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  
עשר  "שנים  התש"ף-2019,  התנ"ך,  מן  תמונות  בסדרת  זיכרון 
קשוט(,  )זהב  חדשים  שקלים   10 של  נקוב  בערך   המרגלים", 
ו–1  רגיל(,  )כסף  חדש  שקל   1 קשוט(,  )כסף  חדשים  שקלים   2
שקל חדש זעיר )זהב קשוט(, אשר דוגמאותיהם שמורות בבנק 

ישראל.

א' בחשוון התש"ף )30 באוקטובר 2019(
)חמ 3-4172(

אמיר ירון  
נגיד בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
התש"ף  בטבת  ח'  מיום  בישיבתה  חולון,  עיריית  מועצת  מינתה 
)5 בינואר 2020(, את אושרית לוי למנהלת הארנונה לעניין החוק 

האמור, במקום אמנון ארץ קדושה2.

ט"ו בטבת התש"ף )12 בינואר 2020(
)חמ 3-265-ה2(

מוטי ששון  
ראש עיריית חולון  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 3935.  2

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' במ/3457א, 
 ,4400 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2778 עמ'  התשנ"ו, 
ולבנייה ירושלים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( 
דרושה לצורך ציבורי של דרך קיימת או מאושרת, דרך חדשה 

או הרחבת דרך ומעבר ציבורי להולכי רגל.

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

תחום  חנינא,  בית  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
ההפקעה משתרע מרח' אל מונזר דרך רח' אל מונזר, סמטה 
6 ממזרח לרח' אום כולתום ממערב, המזוהה כגוש 30615, 

ח"ח 22, 25, 55, 277-274, 284, 301, 305.

קואורדינטות לפי רשת ישראל הישנה:  

אורך: בין 171.296 לבין 171.461  
 __________

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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רוחב: בין 137.211 לבין 137.279  

קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה:  

אורך: בין 221.296 לבין 221.461  

רוחב: בין 637.211 לבין 637.279  

בצבע  הצבועים  מ"ר  כ–2,850  להפקעה  שטח  הכול  סך   
כמסומן  אלכסוניים,  שחורים  קווים  עם  וירוק  אדום  חול, 

בתשריט ההפקעה.

תשריט ההפקעה נמצא בתיק הפקעה מס' 23/1166, במשרדי 
אגף הנכסים, עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות 

העבודה הרגילות.

ט"ז בטבת התש"ף )13 בינואר 2020(

)חמ 3-2(                                אליעזר ראוכברגר
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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/892/א/1 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,5775 עמ'  התשס"ט,   ,5998 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
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.

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 ברמת השרון, רח' השרף -  

ייעודשטח במ"רח"חגוש

דרך66144486,910

שצ"פ448325

דרך452555

שצ"פ49824

דרך6600402,669

דרך275,298 )ישן 3(6613

דרך292,965 )ישן 4(

 6602
שייך לשטח 
המוניציפלי 
של מועצת 
חוף השרון

דרך121,531 )ישן 3(

דרך19706 )ישן 6(

דרך191,297 )ישן 6(

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
אגף נכסים ו–GIS, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

ט"ז בטבת התש"ף )13 בינואר 2020(

אבי גרובר )חמ 3-2(    
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

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' פת/4/1239, 
 ,3295 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1259 עמ'  התשמ"ו, 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5  ולבנייה פתח תקווה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
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

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' הרב גולד, גוש 6400, ח"ח 293,   
בשטח של 11 מ"ר; הייעוד: דרך.

י' בכסלו התש"ף )8 בדצמבר 2019(

)חמ 3-2(
רמי גרינברג  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

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.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

21/01/2013:06



ילקוט הפרסומים 8648, כ"ד בטבת התש"ף, 21.1.2020  3268

המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
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

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' זפרן, גוש 6404, ח"ח 61 -  

  בשטח של 16 מ"ר; הייעוד: דרך; 

בשטח של 59 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.  

י"ד בכסלו התש"ף )12 בדצמבר 2019(

)חמ 3-2(
רמי גרינברג  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

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' פת/1239, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2362, 
התשל"ז, עמ' 2265, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )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. 

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' פת/762, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2230, התשל"ו, עמ' 2048, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
)להלן - הוועדה(, בהתאם  ולבנייה פתח תקווה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' השופטים, גוש 6389, ח"ח   
- 61

בשטח של 82 מ"ר; הייעוד: שב"צ;  

  בשטח של 140 מ"ר; הייעוד: שצ"פ; 

בשטח של 83 מ"ר; הייעוד: דרך.  

ה' בכסלו התש"ף )26 בדצמבר 2019(

)חמ 3-2(
רמי גרינברג  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

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/11/1210, 
מס'  תכנית   ,2601 עמ'  התשמ"ח,   ,3565  הפרסומים 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,410-0509489
הפרסומים 8527, התש"ף, עמ' 1423, מוסרת בזה הוועדה 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

 __________
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
 212-0525691 והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,7487 עמ'  התשע"ט,   ,8106 הפרסומים  בילקוט 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נוף הגליל )נצרת 
עילית לשעבר( )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

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, ח"ח 9 -  .4

גוש 17533 -  

ייעודתא שטח

שטח לבנייני ציבור7

דרך משולבת2

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

ט"ז בטבת התש"ף )13 בינואר 2020(

)חמ 3-2(
אלכס גדלקין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

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, 

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, רח' הגרא, גוש 6400, ח"ח 71,   
בשטח של 54 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ב בכסלו התש"ף )10 בדצמבר 2019(

)חמ 3-2(
רמי גרינברג  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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' ג/16613, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5960, התשס"ט, עמ' 4195, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
לצורך  )או  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

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

חטיבת קרקע בדבוריה, המזוהה כגוש 16966, ח"ח 9, 11, 19,   
20, 29-26; גוש 16967, ח"ח 3, 10; גוש 16968, ח"ח 40, 41, 42, 

52; גוש 16969, ח"ח 2, 3, 4.

ט"ו בטבת התש"ף )12 בינואר 2020(

)חמ 3-2(
בנצי בן יעקב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

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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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.

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 בקריית מלאכי, אזור התעשייה "מלאכי 2000" -  

גוש 2916, חלקות בשלמות 87, 88; הייעוד: שטח לבנייני   
ציבור.

גוש 2916, חלקות בשלמות 76, 77, 78, 80, ח"ח 79; הייעוד:   
שצ"פ.

)לשעבר גוש 301, ח"ח 15, 21; לשעבר גוש 312, חלקה 17,   
ח"ח 9, 12, 15(;

העתק תשריט התכנית המאושרת נמצא בוועדה, עיריית 
קריית מלאכי, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות קבלת קהל.

י"ח בטבת התש"ף )15 בינואר 2020(

אליהו זוהר )חמ 3-2(    
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית מלאכי  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
שהודעה  מאא/1/183,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4409, התשנ"ו, 
עמ' 3361, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
אור יהודה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
4429, התשנ"ו, עמ' 4159, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית אור יהודה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באור יהודה, גוש 6228, ח"ח 8, 10, 20, 21, 24;   
הייעוד: דרך בשטח של 7.31 דונם.

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-4(

עופר בוזי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה אור יהודה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   161/02/18
 ,2893 עמ'  התשס"ג,   ,5198 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מלאכי 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  בעלות  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

"מלאכי  התעשייה  אזור  מלאכי,  בקריית  קרקע  חטיבת   
- "2000

גוש 2916, חלקות בשלמות 96-90, 100, 102, ח"ח 98, 101;   
הייעוד דרך;

גוש 2916, חלקה בשלמות 85, הייעוד: שביל הולכי רגל.   

)לשעבר גוש 301, ח"ח 15, 21; לשעבר גוש 312, חלקה 17,   
ח"ח 9, 12, 15(;

)לשעבר גוש 2730, ח"ח 2, 3, 4; לשעבר גוש 2731, ח"ח 50(.  

העתק תשריט התכנית המאושרת נמצא בוועדה, עיריית   
קריית מלאכי, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות קבלת 

קהל.

י"ח בטבת התש"ף )15 בינואר 2020(

)חמ 3-2(
אליהו זוהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית מלאכי  __________

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
 161/02/18 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,2893 עמ'  התשס"ג,   ,5198 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  מלאכי  קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

21/01/2013:06



3271 ילקוט הפרסומים 8648, כ"ד בטבת התש"ף, 21.1.2020 

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/1211,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1200 עמ'  התשל"ט,   ,2522
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 
עמ'  התשע"ט,   ,8444 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,14954

תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' צנחנים, גוש 6406, ח"ח 46,   
בשטח של 122 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ו בחשוון התש"ף )24 בנובמבר 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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
פת/50/1230, שהודעה  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4379, התשנ"ו, 
עמ' 1578, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
5171, התשס"ג, עמ' 1985, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6374, ח"ח 30, בשטח של   
99 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ד בכסלו התש"ף )12 בדצמבר 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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/101/598, שהודעה 
4438, התשנ"ו,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
עמ' 4606, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  יבנה,  גן 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7545, 
התשע"ח,   ,7605 הפרסומים  ובילקוט   ,7650 עמ'  התשע"ז, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,575 עמ' 

המקומית גן יבנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 544, חלקות 12, 25;   
הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

ט"ו בטבת התש"ף )12 בינואר 2020(
)חמ 3-4(

דרור אהרון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

   לתכנון ולבנייה גן יבנה
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
שהודעה  פת/6/407,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התשנ"ה,   ,4324 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
עמ' 4239, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
8485, התש"ף, עמ' 581, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,553 ח"ח   ,6388 גוש  גדנע,  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
בשטח של 105 מ"ר, בייעוד שצ"פ; בשטח של 34 מ"ר, בייעוד 

דרך.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 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
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תיקוני טעויות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   .1
לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 8532, 
מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  לעניין   ,1478 עמ'  התש"ף, 
"חטיבת  אחרי  בתוספת,  לציון(,  )ראשון  רצ/מק/2/150/1 
קרקע בראשון לציון", במקום "מתחם רקפות" צריך להיות 

"מתחם נרקיסים".

)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   .2
לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 8532, 
מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  לעניין   ,1479 עמ'  התש"ף, 
"חטיבת  אחרי  בתוספת,  לציון(,  )ראשון  רצ/מק/4/150/1 
קרקע בראשון לציון", במקום "מתחם רקפות" צריך להיות 

"מתחם נרקיסים".

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 

מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודה ארגון מורי נהיגה רמלה-לוד 

אגודה שיתופית בע"מ, מס' האגודה: 57-003303-5.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות 
ממשרד  עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ,02-6662711 טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה, 

פקס' 02-6793432.

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

זו לפי המען הנ"ל.

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

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

ח' בטבת התש"ף )5 בינואר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים, תיק פש"ר 43094-04-13

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

שם החייב: אברהם כמון.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

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
פת/30/1232, שהודעה  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3898, התשנ"א, 
עמ' 2991, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,682 עמ'  התשנ"ו,   ,4356

של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6354, ח"ח 157, בשטח של   
302 מ"ר; הייעוד: דרך.

ו' בכסלו התש"ף )4 בדצמבר 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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
פת/30/1268,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,2531 עמ'  התשס"ו,   ,5518
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 8485, התש"ף, עמ' 581, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' דרך ספיר, גוש 6355, ח"ח 463,   
בשטח של 46 מ"ר; הייעוד: דרך.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 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
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בנצרת, תיק פש"ר 2614-09-14

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

שם החייב: אהרון בכר.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 17430-05-12

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

שם החייבת: מסרי נהואנד.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
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 לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 56173-07-12

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

שם החייבת: דודינה כהן.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
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 לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 54352-02-14

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

שם החייב: עבאס עלאא.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים, תיק פש"ר 37483-07-13

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

שם החייב: אריאל נאור.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים, תיק פש"ר 54560-10-15

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

שם החייב: דוד לנציצקי.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים, תיק פש"ר 12611-01-16

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

שם החייב: יאיר המבורגר.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים, תיק פש"ר 49372-01-16

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

שם החייב: פאדי שוויקי.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 30315-10-12

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

שם החייב: סלביק ז'ורבינסקי.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 25152-01-15

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

שם החייב: יעקב אלשאפעי.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 40879-01-15

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

שם החייב: סעיד אל סאנע.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 52899-03-15

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

שם החייבת: מזל דיל.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
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 לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 5661/09

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

שם החייב: יניב קורקוס.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 17787-07-10

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

שם החייב: איברהים אל קרינאוי.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 27597-02-11

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

שם החייב: שמעון ביטון.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 4315-03-12

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

שם החייב: יוסף לילוף.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 3285-04-15

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

שם החייב: אבראהים אבו עראר.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 5310-08-15

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

שם החייב: סרגיי איליאגוייב.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 31699-01-16

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

שם החייב: רן חיים אדיר.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 13835-04-16

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

שם החייב: חנוך דוידוב.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 53655-09-16

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

שם החייב: יהודה אודי בן דוד.

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

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

להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, מנהלת מיוחדת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 32757-12-16

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

שם החייב: מרדכי טורג'מן.

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

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

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

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

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר סיום 

הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

סוארי - יוכמן 
בע"מ

ציין אגיבלינקולן 20, תל אביב, אצל  קרן סקיי51181911219.02.202010:00

ר.מ.נ.ע. שרותי 
ניהול בע"מ

קהילת וילנה 22, רמת השרון, אצל 51327418316.02.202010:00
הנאמן רונן מנשס

רונן מנשס

רח' המלאכה 3, תל אביב, במשרד 51348630827.02.202010:00זאוס אריזות בע"מ
הנאמן אדריאנה שכטר

אדריאנה 
שכטר

שי ליין מוצרי 
פרסום 2000 בע"מ

תנועת המרי 6, קריית אונו, במשרד 51292796325.02.202013:00
הנאמן לינדמן אייל

לינדמן אייל
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר סיום 

הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

הפקות אורקום 
בע"מ

הסורג 1, קומה 4, ירושלים, במשרד 51391719501.03.202017:00
הנאמן עדו נחום

עו''ד עדו 
נחום

אורביט סטודיו 
בע"מ

הסורג 1, קומה 4, ירושלים, במשרד 51308428501.03.202017:00
הנאמן עדו נחום

עו''ד עדו 
נחום

ברהום תומר 
אחזקות בע"מ

מבוא הדקל 7, מבשרת ציון, אצל 51435626027.02.202009:30
ברהום תומר

ברהום תומר

פן אלכסנדר 10, תל–אביב-יפו, אצל 51431206520.02.202012:00גן מנדולינה בע"מ
כהן ליעד טלי

כהן ליעד טלי

רחוב מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו, 51463277701.03.202014:00ממו ניסים בע"מ
במשרד עו''ד רון הדר

ניסים-אורי 
ממו

פיוז'ן שרותי מחשב 
בע"מ

רחוב מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו, 51228248401.03.202013:00
במשרד עו''ד רון הדר

לוי קובי

פינט חניונים 
ומחסנים 

אוטומטיים בע"מ

רחוב מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו, 51562855001.03.202013:00
במשרד עו''ד רון הדר

דרוביצקי 
זאב

ס.א.פ אנדודונטיקס 
בע"מ

רחוב מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו, 51593238201.03.202012:00
במשרד עו''ד רון הדר

שחף חנן

רחוב מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו, 51538569801.03.202012:00טל ג'ונה ובניו בע"מ
במשרד עו''ד רון הדר

טל וורונל

שלומי גולד סטודיו 
בע"מ

רחוב מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו, 51160218701.03.202011:30
במשרד עו''ד רון הדר

שלומי גולד 

רחוב מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו, 51461119301.03.202010:00כ.ד. השקעות בע"מ
במשרד עו''ד רון הדר

עמית כהן

רח' השקדים 1, קריית טבעון, אצל 51435319223.03.202017:00טינאגו )2009( בע"מ
פסח אסף

אפרים גליק

קרדיטיון 
טכנולוגיות בע"מ

בית צורי 13/22, רמת אביב גימל, תל 51545580628.02.202017:00
אביב, במשרדי הנאמן דור קומרן

דור קומרן 
עו''ד

ג.י.מ. סקי מדיה 
בע"מ

דרך מנחם בגין 144, תל אביב, קומה 51507800420.02.202012:00
34, אצל עו''ד משה רופא

דן ריימונד 
מרציאנו

אסוס ניהול ויעוץ 
בע"מ

רח' הארבעה 28, קומה 17, תל אביב, 51325583601.03.202010:00
אצל בנימיני ושות', שירן עידה

פלאצ'י יד דיזיין 
בע"מ

רח' תדהר 5, רעננה, אצל עו''ד יובל 51335522210.03.202013:00
פלדה

עו''ד יובל 
פלדה

קובי פינקלשטיין 
השקעות בע"מ

מנחם בגין 88, תל אביב, במשרד בלס 51488794220.02.202013:30
יוקל פרובק

יעקב 
פינקלשטיין

מ.זיסמן שירותי 
ניהול בע"מ

מצדה 7, בני ברק, במשרד הנאמן 51487709127.02.202013:00
חיים גינדי

חיים גינדי

רח' המדע 8, רחובות, במשרדי ב''כ 51180758814.03.202012:00פרסטון בע"מ
החברה עו''ד רונן פריד

לוי מנשה

י.ב.צ. אורטופדיה 
בע"מ

רח' היצירה 3, רמת גן, במשרד עו''ד 51329452001.03.202010:00
יצחק מצליח

עו''ד יצחק 
מצליח

רח' היצירה 3, רמת גן, במשרד עו''ד 51259252801.03.202010:00גרייפ סיסטמס בע"מ
יצחק מצליח

עו''ד יצחק 
מצליח
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