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הודעה על מינוי חבר למועצה מייעצת
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק הנפט,
התשי"ב ,11952-מיניתי ביום י"ח בסיוון התשע"א ( 20ביוני
 )2011את שארבל שחאדה ,ת"ז  ,034810622לחבר במועצה
המייעצת.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ח בסיוון התשע"א ( 20ביוני )2011
(חמ )3—2220
עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;322התש"ן ,עמ' .29

הודעה על מינוי חברה מקרב הציבור למועצה מייעצת
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק הנפט,
התשי"ב ,11952-מיניתי ביום י"ח בסיוון התשע"א ( 20ביוני
 ,)2011את לינור יוכלמן ,ת"ז  ,032037939לחברה במועצה
המייעצת.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ח בסיוון התשע"א ( 20ביוני )2011
(חמ )3—2220
עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;322התש"ן ,עמ' .29

אישור הסכם קיבוצי
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א1951-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א ,11951-אני מאשר לעניין הסעיף האמור את ההסכם
הקיבוצי שמספרו  216/2010שנחתם ביום כ"א בתמוז התש"ע
( 23ביוני  )2010בין טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (מפעל
הטבליות אתר ירושלים) לבין הסתדרות העובדים הלאומית,
האגף לאיגוד מקצועי  -לעניין יום עבודה ארוך.
כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3—363
שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
__________
 1ס"ח התשי"א ,עמ'  ;205התשנ"ג ,עמ' .167

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג1993-
בהתאם לסעיף 14ט לחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג-
( 11993להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית המדד שפורסם
בדצמבר  2010לעומת המדד שפורסם בדצמבר  ,2009החל ביום
כ"ה בתמוז התשע"א ( 1בינואר  ,)2011סכום העיצום הכספי
לפי סעיף 14ה לחוק ,הוא כלהלן:
( )1בשל אי–ניהול פנקס רעלים  52,850 -שקלים חדשים;
( )2בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר ,אחסון רעלים
ושמירתם בניגוד להוראות או מכירת רעלים -
__________
1

ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;281התשס"ח ,עמ' .869

5584

(א) ליחיד  52,850 -שקלים חדשים;
(ב)

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה 250
מיליון שקלים חדשים  211,350 -שקלים חדשים;

(ג)

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250
מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על  500מיליון
שקלים חדשים  422,760 -שקלים חדשים;

(ד)

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500
מיליון שקלים חדשים  845,510 -שקלים חדשים.

כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני )2011
(חמ )3—4249
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח1988-
לפי סעיף 5ח לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,
התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית
המדד שפורסם בדצמבר  2010לעומת המדד שפורסם בדצמבר
 ,2009החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  )2011סכום
העיצום הכספי לפי סעיף 5ד לחוק ,הוא כלהלן:
( )1ליחיד  317,070 -שקלים חדשים;
( )2לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250
מיליון שקלים חדשים  634,140 -שקלים חדשים;
( )3לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250
מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על  500מיליון שקלים
חדשים  1,268,270 -שקלים חדשים;
( )4לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500
מיליון שקלים חדשים  2,536,550 -שקלים חדשים.
כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני )2011
(חמ )3—4250
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;118התשס"ח ,עמ' .866

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק
הכניסה לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את
עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים
המופיעים ברשימה להלן ,לממוני ביקורת גבולות לעניין
החוק:
מס' זהות
השם
________________________
014759526
גיא פיקדו
015808488
אמיר מקונן
034445171
הילה חן נחום
314111170
בוריס חייקין
323372086
אורטל ברקונסקי
040573776
אמיר פרץ
321624892
לוסי ברנוביץ
059591131
בן לוי
028964260
גיורא מוסטקי
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

הכרה במוסדות ,בתארים ,ובתעודות גמר לעניין
כשירות לעבודה סוציאלית

מס' זהות
השם
________________________
017862145
שי תפרי
014736839
פראוויני סלומון
040073975
דוד וייצמן
059780825
מיכאל אליהו
014764096
אברהם שאטו
034545244
הדר וייס
029454253
ערן ויינטרוב
318095569
דניאל שר
027412741
דרור יפרח

לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א)( )2לחוק העובדים הסוציאליים,
התשנ"ו 11996-ולאחר התייעצות עם המועצה לעבודה
סוציאלית ,אני מכיר במוסדות להשכלה גבוהה מחוץ לישראל
המצוינים להלן ,ובתארים הניתנים על ידם לעניין כשירות
לעבודה סוציאלית:
( )1תואר מוסמך בעבודה סוציאלית מטורו קולג' ,ניו יורק ,ארה"ב.
Master of Social work from Touro college, New-York,
U.S.A.

ז' בסיוון התשע"א ( 9ביוני )2011
(חמ )3—284
אליהו ישי
שר הפנים

מינוי ועדות בחירות ברשויות המקומיות באקה
אל גרבייה וג'ת
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הרשויות המקומיות
(בחירות) ,התשכ"ה ,11965-ובהתחשב בתוצאות הבחירות
לכנסת בתחומי הרשויות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת ,אני
ממנה בזה את הרשומים מטה לחברי ועדת הבחירות:
שם הרשות
המקומית
באקה אל
גרבייה

שם הסיעה

חברי ועדת הבחירות

הרשימה הערבית  .1אעוויסאת והבה -
יושב ראש
המאוחדת
 .2עבד אל עזיז אבו בדר
 .3מוחמד עלי פטין
 .4סעיד קעדאן
 .1מוחמד כתאנה

ברית לאומית
דמוקרטית

 .2מוסטפא הנדי
 .3וליד קעדאן

ג'ת

העבודה

 .1אסמעיל אבו פרך

הרשימה הערבית
המאוחדת

 .1חוסאם ותד  -יושב ראש
 .2סעיד גרה
 .3נשאת גרה
 .4חסאם גרה
 .1עבד אל רחמאן ותד

ברית לאומית
דמוקרטית

) (3

Bechalor of Social Work from Ryerson University,
Toronto, Canada.
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—2795
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;152התשס"ה ,עמ' .744

הכרה במוסדות ,בתארים ובתעודות גמר לעניין
כשירות לעבודה סוציאלית
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א)( )2לחוק העובדים
הסוציאליים ,התשנ"ו ,11996-ולאחר התייעצות עם המועצה
לעבודה סוציאלית ,אני מכיר במוסד להשכלה גבוהה מחוץ
לישראל המצוין להלן ,ובתואר הניתן על ידו לעניין כשירות
לעבודה סוציאלית:
תואר בוגר בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת צפון לונדון ,אנגליה
Bechalor of Social - Work from University of
North London, Engsland.
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—2795
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;152התשס"ה ,עמ' .744

 .3חסן ג'סאר

מינוי קצינות מבחן למבוגרים

 .1נעים עוודי

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני )2011
(חמ )3—709

1

Master of Social work from Cincinati, Ohio U.S.A.
תואר בוגר בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת ריירסון ,טורונטו,
קנדה.

 .2עומר אבו בכר

העבודה

__________

( )2תואר מוסמך בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת סינסטי,
אוהיו ,ארה"ב.

אליהו ישי
סגן ראש הממשלה ושר הפנים

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .248

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות להלן לקצינות מבחן
למבוגרים ,לעניין החוק האמור:
מירב כהן קסו ,ת"ז  - 037229739במחוז באר שבע;
דפנה דנה הירש ,ת"ז  - 038418562במחוז תל אביב והמרכז;
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

5585

לימור גולן ,ת"ז  - 031432453במחוז באר שבע והדרום;
שרית זוריסט ,ת"ז  - 037261831במחוז חיפה והצפון.
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—141
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
לנוער ,לפי החוק האמור ,במחוז הדרום:
יפעת קרמר ,ת"ז 062543210
מורן כהן אנגלשטיין ,ת"ז 040136160

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את הרשומות מטה ,לעובדות
סוציאליות ,לפי החוק האמור:
פאדיה הייב ,ת"ז  - 039084082במועצה המקומית טובא זנגריה
ענת ששון ,ת"ז  - 28894046במועצה האזורית מגידו
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—1769
__________
 1ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56

משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ביטול מינוי עובדת סוציאלית

שלומית נתיב נכט ,ת"ז 037785102

לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-

מוסטפא עלי כרם ,ת"ז 039142138

בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני מבטל את מינויה 2של טובה שגב ,ת"ז
 ,008356628לעובדת סוציאלית במחוז תל אביב והמרכז לפי
החוק האמור.

בתאל משה ,ת"ז 039404603
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—141
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויה של שרית גולן ,ת"ז
 ,2011621984לקצינת מבחן לנוער בקרית גת.
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—141
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התשס"ב ,עמ' .3473

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומות להלן לעובדות
סוציאליות לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה):
קטי אליאב ,ת"ז  - 043159268בעיריית אשדוד
רות צברי ,ת"ז  - 039076963במועצה אזורית מטה בנימין
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—142
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .74
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כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—1769
__________
 1ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .2054

משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומות להלן לעובדות סוציאליות לעניין סדרי דין:
יעל רכס חן טוב ,ת"ז  - 024603158בעיריית נתניה
אירנה מסרמן ,ת"ז  - 307350512בעיריית פתח תקוה
אנה צלישצ'ב ,ת"ז  - 316656685בעיריית בת ים
לאה יניב ,ת"ז  - 053406971בעיריית נתניה
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—143
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .126

משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

חידוש מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .126

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

חיה דלל אוברמן ,ת"ז  ,027866177לעובדת סוציאלית לעניין
סדרי דין.
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—143
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ביטול מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני מבטל את מינוין
של הרשומות להלן לעובדות סוציאליות לעניין סדרי דין:
ירדנה הויזמן  -ירושלים

2

שינוי מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינוין של הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין סדרי
דין:
סיגלית יהב ,ת"ז  ,2025595315במקום "יהב" יבוא "בן יאיר"
ובמקום "אשדוד" יבוא "מעלה יוסף";
חיה ארגמן ,ת"ז  ,3054549340במקום "עיריית רמת גן" יבוא "חוף
השרון";
עינת צרויה ,ת"ז  ,4029274933במקום "מועצה מקומית קדימה"
יבוא "רמת השרון".
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—143
__________
1

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126

2

י"פ התשס"ד ,עמ' .3921
י"פ התשס"ח ,עמ' .4767
י"פ התשס"ב ,עמ' .762

3
4

משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את מינוין
של הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין החוק האמור:
שירת יוספה ,ת"ז  ,2065082737במקום "שירת" יבוא "שירת
גרסברג" ובמקום "נתניה" יבוא "ראש העין";
אריה רגב כלפה ,ת"ז  ,3023833924במקום "אשדוד" יבוא "קרית
אתא".
י"א באייר התשע"א ( 15במאי )2011
(חמ )3—143

1
2
3

ג'נט הוזייל ,ת"ז  - 033459157עיריית רהט

4

רחל בקשי  -נתניה

5

כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—143
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .126
 2י"פ התשנ"ז ,עמ' .4724
 3י"פ התש"ס ,עמ' .2417
 4י"פ התשס"ט ,עמ' .272
 5י"פ התשנ"א ,עמ' .441

משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי מפקחת
לפי חוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (7א) לחוק הפיקוח על מעונות,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את חיה יוסף ,ת"ז ,055504625
למפקחת בכל הארץ ,לעניין החוק האמור.
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—2056

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-

__________

טלי רואס ,ת"ז  - 023057342פתח תקוה

3

משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126
י"פ התשמ"ט ,עמ' .3046
י"פ התשס"ג ,עמ' .715

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48

משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים
עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים) ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (30א) לתקנות הפיקוח על
מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים
במעונות לזקנים) ,התשס"א ,12001-אני ממנה את לוסי קסלר,
ת"ז  ,016810277מנהלת מעון ,לחברה בוועדת ערר ,לפי התקנות
האמורות במקומה של אילנה בן דוד ,ת"ז .201332216
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—1905
__________
 1ק"ת התשס"א ,עמ' .338
 2י"פ התשס"ה ,עמ' .723

משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

5587

הסמכה
לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א1981-

מועצת עיריית מודיעין-מכבים-רעות (להלן  -העירייה) ,מיום
כ"ו באדר א' התשע"א ( 2במרס - )2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת הרוקחים [נוסח
חדש] ,התשמ"א ,11981-אני מסמיך את נושאי המשרה במשרד
הבריאות המפורטים להלן ,בסמכויות לפי הסעיף האמור:

( )1מיכאל צבי חרל"פ 3נבחר לכהונת סגן ממלא מקום ראש
העירייה ,לפי סעיף  14לחוק במקומו של משה לוי ,4ובאותה
ישיבה נבחר משה לוי לכהונת סגן ראש העירייה ,לפי סעיף
 15לחוק במקומו של חנן ברנשטיין 5שחדל לכהן;

( )2עוזר בכיר לרוקח מחוזי;

( )2אילן בן סעדון נבחר לכהונת סגן ראש העירייה ,לפי סעיף
 15לחוק במקומו של אלכס וינרב 6שחדל לכהן.

( )4מנהל המחלקה למאבק בפשע הפרמצבטי;

כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—743

( )1רוקח מחוזי;
( )3עוזר לרוקח מחוזי;
( )5מנהל תחום (פשע פרמצבטי);
( )6רכז נושא ארצי (פיקוח ובקרה).
כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3—1655
רוני גמזו
המנהל הכללי של משרד הבריאות
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגנים
וסגני ממלאי מקום ראש עיריית חיפה
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל"ה1975-
בהתאם לסמכות לפי סעיף (28א) לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה ,11975-שנאצלה
לי ,2נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאת מועצת עיריית חיפה
(להלן  -העירייה) ,מיום ז' באייר התשע"א ( 11במאי - )2011
( )1רמי לוי 2וישראל יעקב סביון 3חדלו מכהונת סגן ראש
העירייה ומכהונת סגן ממלא מקום ראש העירייה ,לפי
4
סעיף  )2(25לחוק ,ונבחרו שי אבוחצירה ועודד דוניץ
לכהונת סגני ראש העירייה ,לפי סעיף  15לחוק;
( )2רמי לוי נבחר לכהונת סגן ממלא מקום ראש העירייה ,לפי
סעיף  14לחוק.
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—743
__________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
 2י"פ התשל"ט ,עמ' .982
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .4233
 4י"פ התשס"ט ,עמ' .1876
 5י"פ התשס"ט ,עמ' .4233

עמרם קלעג'י
המנהל הכללי של משרד הפנים

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ממלא
מקום וסגני ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל"ה1975-
בהתאם לסמכות לפי סעיף (28א) לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה( 11975-להלן
 החוק) ,שנאצלה לי ,2נמסרת בזה הודעה כי ,בישיבת מליאת__________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
 2י"פ התשל"ט ,עמ' .982

5588

עמרם קלעג'י
המנהל הכללי של משרד הפנים

__________
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .1293
 4י"פ התשס"ט ,עמ'  1293ועמ' .4233
 5י"פ התשס"ט ,עמ'  1293ועמ' .4233
 6י"פ התשס"ט ,עמ'  1293ועמ' .4233

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ראש
עיריית ראש העין
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל"ה1975-
בהתאם לסמכות לפי סעיף (28א) לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה( 11975-להלן
 החוק) ,שנאצלה לי ,2נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאתמועצת עיריית ראש העין (להלן  -העירייה) ,מיום י"ט באייר
התשע"א ( 23במאי  ,)2011חדלה סיגל שיינמן 3מכהונה של
סגן ראש העירייה ,לפי סעיף  )2(25לחוק ,ונבחר במקומה יעקב
אדמוני 4לכהונת סגן ראש העירייה ,לפי סעיף  15לחוק.
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—743
_________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
 2י"פ התשל"ט ,עמ' .982
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .2822
 4י"פ התשס"ט ,עמ' .961

עמרם קלעג'י
המנהל הכללי של משרד הפנים

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים
בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה
השונים בהם מכלל הבנקים
לפי הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב
בשיקים) ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ג) להוראות הבנקאות (שירות
לקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים) ,התשנ"ב ,11992-אני קובע
כי ייווסף יום עסקים בנקאי ,לעניין חיוב וזיכוי לקוחות ולעניין
אי–כיבוד שיק ,בסניף הבנק כמפורט להלן:
__________
 1ק"ת התשנ"ב ,עמ' .1481

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

שם המקום

שם הבנק

שפרעם

בנק מסד
בע"מ

יום המנוחה
השבועי

תוספת של יום
אחד להחזרות
לגבי ממסרים
שהוצגו ביום

שישי

חמישי

כ"ה באייר התשע"א ( 29במאי )2011
(חמ )3—2398
דוד זקן
המפקח על הבנקים

הודעה על בחינות
לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות
ואגרות) ,התשנ"ז1997-
בהתאם לתקנה (5ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה
לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) ,התשנ"ז ,11997-אנו
מודיעים בזה כי רשות ניירות ערך תקיים בחינות בתל אביב,
במועדים כלהלן:
שם הבחינה

היתר להעלאת מחירי מלח מאכל
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (15ג) ו–(16ה) לחוק פיקוח
על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו ,11996-ובאישור ועדת
המחירים ,אני מתירה להעלות את המחירים לצרכן של מלח
מטבח רגיל ,מלח מטבח מעולה ,מלח שולחן מעולה ומלח
שולחן מעולה גס ,בשיעור של  6.61%מעל מחיריהם הקובעים
שנקבעו ביום כ"ג באב התש"ע ( 3באוגוסט .2)2010

המחיר לקמעונאי
לא כולל מע"מ
1.48

1.68

כלכלה

י"ג בחשוון התשע"ב
( 10בנובמבר )2011

16.30

חשבונאות

י"ז בחשוון התשע"ב
( 14בנובמבר )2011

16.30

סטטיסטיקה ומימון

כ' בחשוון התשע"ב
( 17בנובמבר )2011

16.30

אתיקה מקצועית*

כ"ד בחשוון התשע"ב
( 21בנובמבר )2011

16.30

דיני ניירות ערך ואתיקה
מקצועית

להלן המחיר המרבי החדש בשקלים חדשים של מלח
מאכל כאמור באסיזה של  1ק"ג ,בשקית או בחבילה:
המחיר לצרכן
לא כולל מע"מ
ובאילת

התאריך

השעה

*

מקצועית א'**

כ"ו בכסלו התשע"ב
( 22בדצמבר )2011

11.00

מקצועית ב'**

א' בטבת התשע"ב
( 27בדצמבר )2011

11.00

הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים אשר
אושר להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך.

תחילתו של היתר זה ביום ט"ו בתמוז התשע"א ( 17ביולי
.)2011

** אין אפשרות לגשת לבחינות המקצועיות בלא מעבר בחינות
היסוד באותו מחזור בחינות.

כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3—2722

הרשמה לבחינות:

_________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
 2ק"ת התש"ע ,עמ' .1606

צביה דורי
המפקחת על המחירים

-

ההרשמה תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות
שכתובתו ,www.isa.gov.il :החל ביום א' באב התשע"א (1
באוגוסט  ,)2011ולא יאוחר מיום כ"ז בתשרי התשע"ב (25
באוקטובר  ,)2011מועד סגירת ההרשמה לבחינות האמורות.

-

את טופסי ההרשמה ניתן למצוא בכותרת "טפסים" ("טפסים
למילוי ו/או תשלום דרך האינטרנט על ידי יחידים בנושא
ייעוץ השקעות ,משווקי השקעות וניהול תיקי השקעות").

-

יש למלא את טופסי ההרשמה ולשלם את אגרת הבחינה
באמצעות כרטיס אשראי.

-

נרשמים שפרטיהם כבר רשומים ברשות ויש בידם הקוד
האישי ,יוכלו לוודא את הרשמתם באתר האינטרנט יום
לאחר שנרשמו.

-

נרשמים חדשים ,לאחר ההרשמה הראשונית באתר
האינטרנט (מילוי טופס פ - 10טופס פרטים אישיים) ,יקבלו
את הקוד האישי באמצעות כתובת הדואר/דוא"ל,sms/
ואז יוכלו לוודא באתר אם הרשמתם נקלטה.

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג) לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,11976-אני מודיע כי הסכום המעודכן
לעניין סעיף (2ג) לחוק האמור לשנת  ,2011הוא  4,680שקלים
חדשים.
ד' באייר התשע"א ( 8במאי )2011
(חמ )3—4306
יהודה נסרדישי
מנהל רשות המסים בישראל
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;280התשנ"ח ,עמ'  ;186התשס"ד,
עמ'  ;145י"פ התש"ע ,עמ' .1891

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

__________
 1ק"ת התשנ"ז ,עמ' .352
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-

זימונים לבחינות יישלחו עד כשבוע לפני מועד הבחינה;
נוסף על כך רשימת הנבחנים וחלוקתם לכיתות תתפרסם
באתר הרשות (נבחן שלא קיבל זימון אך מופיע ברשימת
הנבחנים יוכל לגשת לבחינה גם בלא הזימון).

-

לא ניתן להירשם לאחר מועד סגירת ההרשמה.

ביטול הרשמה לבחינות:
-

המבטלים את הרשמתם לבחינה לא יקבלו החזר של אגרת
הבחינה.

-

אפשר לדחות את ההרשמה לבחינה למועד עתידי באמצעות
טופס פ" 016בקשה לדחיית מועד הרשמה לבחינה" וזאת לא
יאוחר משבוע ימים לפני מועד כל בחינה.

-

אפשר לוודא את ביצוע דחיית הבחינה ב"מידע האישי" באתר.

מקום הבחינות :הגימנסיה העברית הרצליה; רח'
ז'בוטינסקי  ,106תל אביב; ותיכון עירוני ד' ,רח' ויצמן  ,74תל
אביב.
ג' בתמוז התשע"א ( 5ביולי )2011
(חמ )3—2766
עודד שפירר
המזכיר הכללי
רשות ניירות ערך

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב טפחות
מחלת הניוקסל:

צו ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת
הפה והטלפיים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מבטל את ההכרזה 2על
מושב שרונה כאזור נגוע במחלת הפה והטלפיים.
ח' בתמוז התשע"א ( 10ביולי )2011
(חמ )3—126
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
 2י"פ התשע"א ,עמ' .4534

צו ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת
הפה והטלפיים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מבטל את ההכרזה 2על
קיבוץ כפר סאלד כאזור נגוע במחלת הפה והטלפיים.
ח' בתמוז התשע"א ( 10ביולי )2011
(חמ )3—126
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
 2י"פ התשע"א ,עמ' .4397

צו ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת
הפה והטלפיים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-

מושב טפחות ,חוקוק ,חזון ,כחל ,כלנית ,כפר זיתים ,כפר
חיטים ,כפר חנניה ,לביא ,לוטם ,מורן ,מרר ,פרוד ,קדרים,
ראמה ,רביד ,שזור ,שפר ,וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10
קילומטרים ממושב טפחות.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מבטל את ההכרזה 2על
קיבוץ שניר כאזור נגוע במחלת הפה והטלפיים.

י"א בתמוז התשע"א ( 13ביולי )2011
(חמ )3—126

ח' בתמוז התשע"א ( 10ביולי )2011
(חמ )3—126

__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב דלתון
מחלת הפה והטלפיים:
מושב דלתון ,אור הגנוז ,ביריה ,בר יוחאי ,ברעם ,גוש חלב,
דובב ,דישון ,יראון ,כפר שמאי ,כרם בן זמרה ,מירון ,ספסופה,
עלמה ,עמוקה ,צבעון ,צפת ,ריחאניה ,וכל מקום אחר הנמצא
ברדיוס של  10קילומטרים ממושב דלתון.
י"ב בתמוז התשע"א ( 14ביולי )2011
(חמ )3—126
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
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נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים

__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
 2י"פ התשע"א ,עמ' .3928

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים

הודעה על החלת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה
סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח- 2008-
עיריית אשקלון
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (11ב) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח ,12008-לפי
הצעת ראש עיריית אשקלון ובהסכמת היועץ המשפטי שלה,
החליטה מועצת עיריית אשקלון כי תישאר בתוקפה החלטת
מועצת העירייה מיום כ"ב בכסלו התש"ע ( 9בדצמבר )2009
אשר פורסמה 2ולפיה יחולו חוקי העזר הקובעים עבירות
שיסודותיהן דומים ליסודותיהן של עבירות על חיקוקי הסביבה
כהגדרתם בחוק למעט החיקוקים האלה:
__________
 1ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
 2י"פ התש"ע ,עמ' .1934

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

( )1סעיף  25לחוק עזר לאשקלון (שמירת הסדר והניקיון),
התשל"ט;31979-

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

( )2סעיף  16לחוק עזר לאשקלון (אספקת מים) ,התשנ"א;41991-
( )3חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשייה
למערכות ביוב) ,התשמ"ב ,51981-שאימצה עיריית אשקלון.6

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' 19599
 כבול ,נפת עכו ,הוצג היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכתפקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר עכו ,בניין לב העסקים ,רח'
המלאכה  ,16נצרת עילית ,במועצה המקומית כבול ,ואצל
ממונה רשויות במחוז הצפון ,בית הממשלה ,נצרת עילית.

בני וקנין
ראש עיריית אשקלון
__________
 3ק"ת התשל"ט ,עמ'  ;822ק"ת-חש"ם ,התשס"ז ,עמ' .154
 4ק"ת-חש"ם ,התשנ"א ,עמ'  ;328התשס"ח ,עמ' .522
 5ק"ת התשמ"ב ,עמ' .272
 6ק"ת-חש"ם ,התשמ"ט ,עמ' .384

א' בתמוז התשע"א ( 3ביולי )2011

תוקף ההחלטה מיום א' באב התשע"א ( 1באוגוסט .)2011
כ"ה בסיוון התשע"א ( 27ביוני )2011
(חמ )3—3951

חיים לרדו
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר עכו

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

הודעה על הסמכת פקחים

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הרשויות
המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח-
 ,12008הסמכתי ביום כ"ד בסיוון התשע"א ( 26ביוני  ,)2011את
הפקחים המפורטים להלן ,אשר קיבלו הכשרה מתאימה לכך,
לפקחי סביבה לעניין אכיפת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים,
התשנ"ז ,21997-וחוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד-
 ,32004בתחום עיריית נתניה.
אדלה גיל אזנאו ,ת"ז 309781540

אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' ,38357
 - 38361 ,38360 ,38359 ,38358באר שבע ,הוצגו ביום כ"ז באייר
התשע"א ( 31במאי  )2010למשך שלושים ימים לעיון בלשכת
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום ,קרית הממשלה ,רח'
התקוה  ,4באר שבע ,בלשכת הממונה על מחוז הדרום ,משרד
הפנים ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,ובעיריית באר שבע.
כ"ז באייר התשע"א ( 31במאי )2011
רמי דמארי
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר הדרום

ארקדי ברסלר ,ת"ז 321348732
יורי וולוביק ,ת"ז 322110040
איוון זלדוב ,ת"ז 331295540
איגור יעקובוב ,ת"ז 312955404
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם בעיריית נתניה.
כ"ד בסיוון התשע"א ( 26ביוני )2011
(חמ )3—4029
מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה
__________
 1ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;534התשס"ט ,עמ' .146
 2ס"ח התשנ"ז ,עמ' .84
 3ס"ח התשס"ד ,עמ' .540

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'  ,1321שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1790התשל"ב ,עמ'
 ,675ובהתאם לתכנית מס' תא ,2485/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4034התשנ"ב ,עמ'  ,4380מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
דרך.

.2

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

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /12246
חיפה (חלק מגוש שומה מס' /10810חיפה) ,נפת חיפה ,הוצג
היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,קריית הממשלה ,קומה ,14
חיפה ,בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה ,קריית
הממשלה ,חיפה.
כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני )2011
חיים לרדו
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר חיפה

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5591

ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

תיאור הקרקע -

גוש

חטיבת קרקע בעיר תל–אביב-יפו ,לפי הפירוט הזה:

גוש

חלקה

שטח רשום
במ"ר

שטח
להפקה
במ"ר

6625

605

1,362

145

606

1,359

234

608

3

3

6627

6792

5592

616

116

53

643

1,122

86

652

1,308

175

653

1,229

143

910
(לשעבר
ח"ח )674

112

112

673

1,162

103

705

314

314

726

752

136

115

991

126

116

1,000

132

חלקה

שטח רשום
במ"ר

שטח
להפקה
במ"ר

72

638

92

73

644

92

84

670

95

85

632

92

86

618

91

87

624

89

88

630

77

89

675

58

90

711

84

91

739

61

92

773

19
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(חמ )3-2

117

1,001

129

335

1,004

91

336

986

91

337

987

91

338

987

91

339

964

96

441
(לשעבר
ח"ח )114

496

52

442
(לשעבר
ח"ח )114

496

64

448
(לשעבר
ח"ח )334

97

97

67

625

102

68

639

94

69

641

92

70

795

113

71

780

113

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא,2344/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3832
התשנ"א ,עמ'  ,1035ולתכנית מס' תא ,618/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1772התשל"ב,
עמ'  ,222מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך ,שטח ציבוריפתוח ושטח לבנייני ציבור.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

.4

לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעיר תל–אביב-יפו ,ששטחה  4,703מ"ר,
המזוהה כגוש  ,7093חלקה .105
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.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,1367
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2142התשל"ו ,עמ'  ,37מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעיר תל–אביב-יפו ,ששטחה  55מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,7052חלק מחלקה .7
י"ג באייר התשע"א ( 17במאי )2011

חטיבת קרקע בעיר תל–אביב-יפו ,ששטחה  9מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,7016חלקה ( 167לשעבר ח"ח  138בגוש .)7016
י"ג באייר התשע"א ( 17במאי )2011
(חמ )3-2

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא/
במ ,2510/3/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4161התשנ"ד ,עמ'  ,615מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של מגרש ציבורי מיוחד ודרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא,2498/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4832התש"ס ,עמ'  ,1738מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5593

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעיר תל–אביב-יפו ,ששטחה  4,464מ"ר,
מתוך  12,385מ"ר ,המזוהה כגוש  ,7002חלק חלקה 7
(לשעבר חלקות  120-99בגוש שומה .)7002
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג,1050/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4330
התשנ"ה ,עמ'  ,4696מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

(חמ )3-2

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח,357-
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3415
התשמ"ז ,עמ'  ,438מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,6801ח"ח ( 16לשעבר
מגרשים  ,141 ,79-75וחלקי מגרשים  136 ,135 ,74בגוש
 ,6015מגרש  ,73וחלקי מגרשים  135 ,134 ,74בגוש ;)6022
הייעוד :מיתקן תברואה  -תחנת מעבר לפסולת ושצ"פ,
בהתאם לתשריט המצוי במינהל ההנדסה.

י"ד בסיוון התשע"א ( 16ביוני )2011
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5594

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6127ח"ח ;238
הייעוד :דרך.
כ"ט באייר התשע"א ( 2ביוני )2011
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יצחק שחם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג,340/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2591
התש"מ ,עמ'  ,659מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
כס ,5/103/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2953התשמ"ג ,עמ'  ,2757מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6144ח"ח ;377
הייעוד :דרך.
כ"ט באייר התשע"א ( 2ביוני )2011
(חמ )3-2
יצחק שחם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
1

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רש,490/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2411התשל"ח ,עמ'  ,1140מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך
ושב"צ.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברמת השרון ,רח' המחתרת ,גוש  ,6415חלקה
 171בשלמות; הייעוד :דרך ושב"צ.

י"ב בסיוון התשע"א ( 14ביוני )2011
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יצחק רוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

חטיבת קרקע בכפר סבא ,ששטחה וייעודה כדלקמן:
גוש - 6428
חלקה

שטח החלקה
במ"ר

שטח הפקעה
במ"ר

35

801

206

דרך ושצ"פ

37

1,601

311

דרך ,שצ"פ
ושב"צ

ייעוד

י"ט באייר התשע"א ( 23במאי )2011
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס,28/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3193התשמ"ה ,עמ'  ,2177מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

5595

( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא ,ששטחה וייעודה כדלקמן:
גוש

חלקה

שטח החלקה
(במ"ר)

שטח הפקעה
(במ"ר)

6428

38

756

100

40

800

46

41

800

46

43

800

14

51

757

52

הייעוד :דרך.
י"ט באייר התשע"א ( 23במאי )2011
(חמ )3-2

חטיבת קרקע בכפר סבא ,ששטחה וייעודה כדלקמן:

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

גוש  ,7614חלקה  ,144שטח החלקה 1,333 :מ"ר; שטח הפקעה
כולל הפקעות קודמות 533 :מ"ר; הייעוד :שב"צ.
כ"ט באייר התשע"א ( 2ביוני )2011
(חמ )3-2

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

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
כס ,6/103/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2953התשמ"ו ,עמ'  ,1652מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5596

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
לד/במ/1/730/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4027התשנ"ב ,עמ'  ,4075מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביישוב לוד ,ששטחה כ– 1,822מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,5931חלקה  52בשלמות (לשעבר  ,3968ח"ח ,)20
ברחוב הבשור ,גני אביב ,לוד.
כ"ז באייר התשע"א ( 31במאי )2011
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר
מקומית מס' נת ,7/400/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2844התשמ"ב ,עמ'  ,2707מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח לבנייני ציבור.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנתניה ,המזוהה כגוש  ,7944חלקות 40-38
בשלמות ,שייעודה שטח לבנייני ציבור.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה  94מ"ר לדרך ,המזוהה
כגוש  ,6396ח"ח .65
רחוב חפץ חיים.

כ"ד בניסן התשע"א ( 26ביוני )2011
(חמ )3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

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

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

ד' בתמוז התשע"א ( 6ביולי )2011
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מרים פיירברג-איכר
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,16/1212/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1807התשל"ב ,עמ'  ,1198מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של שטח דרך.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3701חלק מחלקה ,568
בשטח  45מ"ר.
כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני )2011
(חמ )3-2

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,1/30/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1375
התשכ"ז ,עמ'  ,1805מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
2
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3648חלק מחלקה ,26
בשטח  19מ"ר.

כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני )2011
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,400/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2752התשמ"א ,עמ'  ,2992מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3700חלק מחלקה
 ,227בשטח  16מ"ר;
חלק מחלקה  ,306בשטח  23מ"ר;
חלק מחלקה  ,307בשטח  23מ"ר.
כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' שד/
מק ,5/15/101/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5837התשס"ח ,עמ'  ,4260מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של מעון יום.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביישוב צור יצחק ,ששטחה כ– 1,500מ"ר
המזוהה כגוש  ,8901ח"ח ( 28לשעבר גוש  ,8901ח"ח ,)14
המסומן בחום ומוגדר כמבנים ומוסדות ציבור.
העתק מהתשריט מופקד במשרדי הוועדה במועצה
האזורית דרום השרון ,קרית המועצה ,נווה ירק ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות קבלת קהל ,טל' .03-9000560
י' בתמוז התשע"א ( 12ביולי )2011
(חמ )3-2

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ,150/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2740התשמ"א ,עמ'  ,2659מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביישוב כפר יונה ,המזוהה כגוש ,8114
חלקה  ;5גוש  ,8113חלקות ;70 ,16

חטיבת קרקע ביישוב מטולה ,ששטחה  3,857מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,13202חלק מחלקה ;20
ששטחה  21,490מ"ר ,המזוהה כגוש  ,13203חלק מחלקה ;1
ששטחה  53מ"ר המזוהה כגוש  ,13203חלק מחלקה .5
כ"ב באייר התשע"א ( 26במאי )2011
(חמ )3-2
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,6561
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4945
התשס"א ,עמ'  ,966מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6226התשע"א ,עמ'  ,3832תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

הייעוד :דרך.
א' באייר התשע"א ( 5במאי )2011
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8260/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4393התשנ"ו ,עמ'  ,2394מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

חטיבת קרקע בירושלים ,אזור שכונת נוה יעקב ,רח' אביר
יעקב ,המזוהה כגוש חדש מס'  ,30649חלק מחלקה 87
הידוע (לשעבר גוש  ,30586חלקי חלקות ישנות ,14 ,10
 ,)191 ,184והמזוהה כמגרש מס'  ,P6לפי תכנית  ,6561סך
הכל שטח של כ– 5,983מ"ר ,המיועד לשטח לבניין ציבורי
והצבוע בצבע חום מתוחם בקו חום כהה ,כמסומן בתשריט
תכנית  6561המאושרת.
כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

5599

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,3630
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3661
התשמ"ט ,עמ'  ,3119מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6226התשע"א ,עמ'  ,3832תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,אזור שכונת גילה ,רח' האחלמה,
המזוהה כשטח בין קואורדינטות אורך ברשת ישראל
חדשה ( 218.560-218.050רשת ישנה ,)168.560-168.050
לבין קואורדינטות רוחב ברשת ישראל חדשה -625.000
( 626.220ברשת ישנה  ,)126.220-125.000חלק מהשטח
מזוהה כחלק מגוש  ,28050חלקה  ,23סך הכל שטח של
כ– 6,971מ"ר ,המיועדים למעבר ציבורי להולכי רגל ולשטח
בניין ציבורי ,והצבועים בצבע ירוק עם קווים אלכסוניים
בצבע שחור ובצבע חום מתוחם בקו חום כהה ,כמסומן
בתשריט תכנית  3630המאושרת.

 ,29934חלקה  36בשלמותה ,והמזוהה כמגרשים מס' ,621
 718 ,623 ,622לפי תכנית  10766המאושרת ,סך הכל שטח
של כ– 4,614מ"ר ,המיועדים לצורך שטח ציבורי פתוח
ולשטחים לבנייני ציבור ,והצבועים בצבע ירוק ובצבע
חום מתוחם בקו חום כהה ,כמסומן בתשריט תכנית 10766
המאושרת.
כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-4
ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,8620
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5705
התשס"ז ,עמ'  ,3993מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5973התשס"ט,
עמ'  ,4667תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,10766
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6105
התש"ע ,עמ'  ,3800מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6226התשע"א ,עמ'  ,3833תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בירושלים ,אזור שכונת חומת שמואל ,שטח
הידוע כהר חומה שבדרום מזרח ירושלים ,המזוהה כגוש
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5600

ירושלים ,שכונת שייח ג'ארח ,גוש  ,30132ח"ח 32 ,8 ,7 ,5
(הידוע כמגרש מס'  ,1לפי תכנית  ,)8620בשטח של כ– 12,809מ"ר,
המיועד לשטח לבניין ציבורי והמסומן בצבע חום מתוחם בקו
חום כהה ,כמסומן בתשריט תכנית  8620המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,וכל מעונין בדבר רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 2302א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4804
התש"ס ,עמ'  ,26מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

הקרקע המתוארת בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5973התשס"ט,
עמ'  ,4665תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
ירושלים ,שכונת צור באחר ,חלק ממגרש מס' צ ,19-לפי
תב"ע 2302א ,בשטח של כ– 3,100מ"ר ,המיועד לבניין ציבורי,
שטח הנמצא בין קואורדינטות אורך -221.975( 172.200-171.975
 222.200ברשת ישראל חדשה) ,ובין קואורדינטות רוחב -126.175
 626.375-626.175( 126.375ברשת ישראל חדשה) ,המיועד לבניין
ציבורי ,הצבוע בצבע מתוחם בצבע חום כהה ,כמסומן בתשריט
תכנית 2302א המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,וכל מעונין בדבר רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-4
ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,3773
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3653
התשמ"ט ,עמ'  ,2775מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6226התשע"א ,עמ'  ,3832תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,אזור שכונת רמת שרת ,רח'
סלמן מוצפי ,המזוהה כגוש  ,30192חלקה בשלמותה 271
(לשעבר חלק מחלקה  ,125הידועה לשעבר כחלק מחלקות
 ,)3 ,2והמזוהה כמגרשים מס'  2ו– 3לפי תכנית ,3773
סך הכל שטח של כ– 8,587מ"ר ,המיועדים לשטח לבניין
ציבורי והצבועים בצבע חום מתוחם בקו חום כהה,
כמסומן בתשריט תכנית  3773המאושרת.

כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' במ3456/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4795
התשנ"ט ,עמ'  ,5172מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5830התשס"ח,
עמ'  ,3858תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
ירושלים ,שכונת שועפט ,גוש ( 30557גוש לא מוסדר) ,ח"ח
 6ו– ,7הידוע כמגרש מס' כ"ט בשטח של כ– 1,134מ"ר ,לפי תכנית
במ3456/א; גוש ( 30557גוש לא מוסדר) ,ח"ח  ,1הידוע כמגרש
מס' י"ב בשטח של כ– 6.010מ"ר לפי תכנית במ3456/א; גוש 30549
(גוש לא מוסדר) ,ח"ח  ,60חלקה בשלמות  ,61הידוע כמגרש מס'
ט' בשטח של כ– 9,244מ"ר לפי תכנית במ3456/א ,המיועדים
לשטחים לבנייני ציבור והמסומנים בצבע חום מתוחם בקו בצבע
חום כהה ,כמסומן בתשריט תכנית במ3456/א המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,3855
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5611
התשס"ז ,עמ'  ,1090מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5973התשס"ט,
עמ'  ,4665תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
ירושלים ,שכונת בית צפפא ,ח"ח  181בגוש ( 30285הידוע
כמגרש מס'  ,1לפי תב"ע  ,)3855בשטח של כ– 5,158מ"ר ,המיועד
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5601

לשטח לבניין ציבורי הצבוע בצבע חום מתוחם בצבע חום כהה,
כמסומן בתשריט תכנית  3855המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-4
ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 2683א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4391
התשנ"ו ,עמ'  ,2316מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4978התשס"ט ,עמ' ,4986
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
ירושלים ,שכ' סווחריה ,שטח בין קואורדינטות אורך
 223.511-223.442( 173.511-173.442ברשת ישראל חדשה),
וקואורדינטות רוחב  629.190-629.119( 129.190-129.119ברשת
ישראל חדשה) ,והידוע כמגרש מס' ב' לפי תכנית 2683א,
המיועד לשטח לבניין ציבורי ,בשטח של כ 1,348-מ"ר ,הצבוע
בצבע חום מתוחם בצבע חום כהה ,כמסומן בתשריט תכנית
2683א המאושרת.

התשנ"ג ,עמ'  ,1301מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5830התשס"ח,
עמ'  ,3859תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
ירושלים ,שכ' א–טור ,שטח הנמצא בין קואורדינטות
אורך  224.147-224.008( 174.147-174.008ברשת ישראל
חדשה) ,לבין קואורדינטות רוחב -632.214( 132.313-132.214
 632.313ברשת ישראל חדשה) ,הידוע כמגרש מס'  3בשטח של
כ– 6,293מ"ר; שטח בין קואורדינטות אורך 174.056-174.021
( )224.056-224.021ברשת ישראל חדשה) לבין קואורדינטות
רוחב  631.953-631.892( 131.953-131.892ברשת ישראל חדשה)
הידוע כמגרש מס'  ,5בשטח של כ– 1,238מ"ר המיועדים
לשטחים לבנייני ציבור והמסומנים בצבע חום מתוחם בקו
בצבע חום כהה ,כמסומן בתשריט תכנית  3085המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-4

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,887
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1341
התשכ"ז ,עמ'  ,989מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4337התשנ"ו ,עמ'  ,10תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,3085
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4077
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

5602

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

חטיבת קרקע בעיר תל–אביב-יפו ,ששטחה  57מ"ר בשלמות,
המזוהה כגוש  ,6902חלקה .239
כ"ה בסיוון התשע"א ( 27ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית בניין ערים מס'
הר ,1562/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2581התש"ם ,עמ'  ,344מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הרצליה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5944התש"ע,
עמ'  ,3511תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הרצליה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר ארצית
לתשתית לאומית-תת"ל  ,13/6 ,2שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5587התשס"ז ,עמ' ,198
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5653התשס"ז,
עמ'  ,2414תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חיפה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,11658חלקות  20-13 ,8 ,2 ,1בשלמותן ,ח"ח ,21 ,12 ,9 ,7
 ;48 ,22הייעוד :מרכז תחבורתי.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חיפה ,וכל
מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ט באייר התשע"א ( 2ביוני )2011
(חמ )3-4

תוספת
גוש ,6668 :חלקי חלקה;691 :
הייעוד :דרך וחניה ציבורית.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין בדבר
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ג' בסיוון התשע"א ( 5ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח,227-
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1965
התשל"ד ,עמ'  ,325ותכנית מיתאר ח ,1/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,596התשי"ח ,עמ' ,866
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישהלצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,2112התשל"ה ,עמ'  ,1682תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעיר חולון ,המזוהה כגוש  ,7164ח"ח ;70
הייעוד :דרך.

י"ז בסיוון התשע"א ( 19ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מכ/
במ/333/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4392התשנ"ו ,עמ'  ,2348מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל (להלן
 הוועדה) ,כי זכות המועצה המקומית רכסים בקרקעהמתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בילקוט הפרסומים
 ,6198התשע"א ,עמ'  ,2408תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית רכסים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביישוב רכסים ,ששטחה כ– 1,981מ"ר,
הייעוד :אתר לבנייני ציבור ,המזוהה כגוש  ,10393חלק
מחלקה  ,6מגרשים מס'  136ו– ,137לפי תכנית בניין עיר
מכ/במ/333/א.
כ"ז בסיוון התשע"א ( 29ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ליאת פלד
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל

5603

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ממ,8005/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3534
התשמ"ח ,עמ'  ,1131מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3819התשנ"א ,עמ'  ,623ובילקוט
הפרסומים  ,4297התשנ"ה ,עמ'  ,2759תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
הרחבת רחוב העצמאות מצדו המזרחי ,והרחבת רחוב נח
פינסקר מצדו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  514מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3629חלקה  194בשלמותה (לשעבר גוש  ,3629חלקי
חלקה  ,)81הרחבת רחוב העצמאות מצדו המזרחי והרחבת
רחוב נח פנסקר מצדו הצפוני ,שכונת נחלת יהודה.
ז' בסיוון התשע"א ( 9ביוני )2011
(חמ )3-4

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית
מס' פת( 24/2003/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5302התשס"ד ,עמ' ,3033
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5414התשס"ה,
עמ'  ,3335תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח
תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
פתח תקוה ,גוש  ,6357ח"ח  ,4בשטח של  6,403מ"ר ,לדרך:
 2,560מ"ר ,לשב"צ 2,722 :מ"ר לשצ"פ.
העתק התכנית מופקד במשרד הוועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ז בסיוון התשע"א ( 29ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת( 17/1209/להלן -
התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2611התש"ם ,עמ'  ,1216מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5159התשס"ג,
עמ'  ,1493תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
פתח תקוה ,גוש  ,6355ח"ח  ,121בשטח של  18מ"ר; הייעוד:
דרך.
העתק התכנית מופקד במשרד הוועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י' בסיוון התשע"א ( 12ביוני )2011

.1

.2

(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,11/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2876
התשמ"ג ,עמ'  ,451מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6215התשע"א ,עמ'  ,3240תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
תיאור הקרקע -
רחוב ארלוזורוב בחלקו הדרומי ,רחוב גורדון בחלקו
המרכזי והדרומי ,רחוב גן יבנה ,רחוב יוסף חיים ברנר,
רחוב הפורצים ,רחוב חלץ ,רחוב לייב לילנבלום ,רחוב
משה הס ,רחוב פרופסור נחום בחלקו הצפוני ,רחוב שאול
טשרניחובסקי ,רחוב ברל כצנלסון בחלקו המזרחי ,רחוב
השחר בחלקו הדרומי ,שכונת כצנלסון.

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  935מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3945חלקה  10בשלמותה ,רחוב ארלוזורוב בחלקו
__________שכונת כצנלסון;
הדרומי,
1

2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

הודעה לפי סעיף 19

ששטחה  913מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3945חלקה  13בשלמותה,
רחוב גורדון בחלקו הדרומי ,שכונת כצנלסון;
ששטחה  902מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3945חלקה 127
בשלמותה ,רחוב גורדון בחלקו הדרומי ,שכונת כצנלסון;
ששטחה  806מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3945חלקה 128
בשלמותה ,רחוב גן יבנה ,שכונת כצנלסון;

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,4/23/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4183
התשנ"ד ,עמ'  ,1554מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6031התש"ע ,עמ'  ,914תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ששטחה  1,947מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3945חלקה 129
בשלמותה ,רחוב יוסף חיים ברנר ,שכונת כצנלסון;
ששטחה  921מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3945חלקה 130
בשלמותה ,רחוב הפורצים ,שכונת כצנלסון;
ששטחה  929מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3945חלקה 131
בשלמותה ,רחוב חלץ ,שכונת כצנלסון;
ששטחה  7,322מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3945חלקה 236
בשלמותה ,רחוב לייב לילנבלום ,רחוב משה הס ,רחוב
פרופסור נחום בחלקו הצפוני ,רחוב שאול טשרניחובסקי,
רחוב ברל כצנלסון בחלקו המזרחי ,רחוב השחר בחלקו
הדרומי ,שכונת כצנלסון;
ששטחה  357מ"ר ,המזוהה כגוש  ,3945חלקה 242
בשלמותה ,רחוב גורדון בחלקו המרכזי ,שכונת כצנלסון.

שטח ציבורי פתוח מדרום לרחוב דוד המלך וממערב לרחוב
יצחק בן צבי ,שכונת רמת אליהו.
.3

י"ב בסיוון התשע"א ( 14ביוני )2011
(חמ )3-4
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ ,23/1/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3075התשמ"ד,
עמ'  ,2890מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6215התשע"א ,עמ'  ,3239תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"ג בסיוון התשע"א ( 15ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

י"ב בסיוון התשע"א ( 14ביוני )2011
(חמ )3-4

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/
/750א ,2/64/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5879התשס"ט ,עמ'  ,1035מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6121התש"ע,
עמ'  ,4349תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

אדמת בור בייעוד שטח לבנייני ציבור ,ממזרח לרחוב
מרדכי אנילביץ' ,שכונת רמת אליהו.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  1,425מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,7281חלקה  85בשלמותה ,אדמת בור בייעוד שטח לבנייני
ציבור ,ממזרח לרחוב מרדכי אנילביץ' ,שכונת רמת אליהו.

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  792מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,5025חלקה  284בשלמותה ,שטח ציבורי פתוח,
מדרום לרחוב דוד המלך וממערב לרחוב יצחק בן צבי,
שכונת רמת אליהו.

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3702חלק מחלקה .148
ג' בסיוון התשע"א ( 5ביוני )2011
(חמ )3-4

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיף 19

.2

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' צש,104/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1772
התשל"ב ,עמ'  ,226מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב השרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6221התשע"א ,עמ'  ,3531תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביישוב יע"פ בייעוד ציבורי (דרכים ,שב"צ,
שצ"פ וספורט) ,המזוהה כגוש  ,7822חלקות  ,34-32חלק
מחלקות  ,47-45 ,43 ,42 ,35 ,31-25וגוש ( 8059גושן ישן
 ,)7813חלק מחלקה ( 9חלקה ישנה .)3

כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני )2011
(חמ )3-4
עמיר ריטוב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב השרון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ-3/
 ,151/1שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6022התש"ע ,עמ'  ,644מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6069התש"ע ,עמ'  ,2230תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית פרדסיה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"ט בסיוון התשע"א ( 21ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

עמיר ריטוב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב השרון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ,4/19/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1636
התש"ל ,עמ'  ,2283ולתכנית מס' צש ,5/19/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1799התשל"ב ,עמ'
 ,952ולתכנית מס' צש ,29/21-8/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5304התשס"ד ,עמ' ,3103
ולתכנית מס' צש ,30/21-8/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4933התשס"א ,עמ' ,380
ולתכנית מס' צש ,12/19/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2550התשל"ט ,עמ'  ,1847ולתכנית מס'
צש ,14/21-8/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3010התש"ל ,עמ'  ,1246מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה לב השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6212התשע"א,
עמ'  ,3133תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

5606

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במושב עין ורד ,המזוהה כגוש  ,7801חלק
מחלקות ,74 ,63 ,48 ,44-41 ,37 ,29 ,28 ,27 ,12-10 ,7-1
 ;115כגוש  ,7800חלק מחלקה  ;3כגוש  ,7817חלק מחלקות
 ;85-75 ,81 ,80 ,72 ,67 ,55 ,54כגוש  ,7818חלק מחלקה 41
(לשעבר ח"ח  ;)18כגוש  ,7819חלק מחלקות ,60 ,59 ,54 ,50
.95 ,93-89 ,84-78 ,63

חטיבת קרקע ביישוב פרדסיה המיועדת לדרכים ,שטח
למבני ציבור ,שטח ציבורי פתוח המיועד לדרך עתידית,
המזוהה כגוש  ,8220חלק מחלקות .23 ,21
כ"ד בסיוון התשע"א ( 26ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,554/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1090
התשכ"ד ,עמ'  ,1324מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עפולה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6221התשע"א ,עמ'  ,3532תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעפולה ,ששטחה כ– 6,490מ"ר ,בייעוד מבני
ציבור ,המזוהה כגוש  ,16705חלקות .56 ,55
ז' בסיוון התשע"א ( 9ביוני )2011
(חמ )3-4
חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באכסאל ,בגוש  16904והמזוהה כחלקי
החלקות האלה:
חלקי
חלקה

שטח להפקעה
במ"ר

הודעה לפי סעיף 19

2

700

דרך

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

3

804

דרך

3

387

דרך משולבת

3

885

מבני ציבור

4

21

דרך

5

14

דרך

6

7

דרך

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג( 6958/להלן
 התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4356התשנ"ו ,עמ'  ,696מצהירה בזה הוועדה המרחבית לתכנון
ולבנייה שפלת הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4862התש"ס,
עמ'  ,2876תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית טמרה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6215התשע"א,
עמ'  ,3243תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה
המקומית אכסאל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ייעוד

7

3

דרך

8

678

דרך

9

116

דרך

תיאור הקרקע -

10

87

דרך

חטיבת קרקע בטמרה ,ששטחה  0.588דונם ,המזוהה בגוש
 ,18565חלק מחלקה ;30

11

357

דרך

11

467

דרך משולבת

12

165

דרך

12

332

דרך משולבת

ששטחה  1.008דונם ,המזוהה בגוש  ,18565בחלק מחלקה ;69

13

593

דרך

ששטחה  0.774דונם ,המזוהה בגוש  ,18565בחלק מחלקה .70

14

719

דרך

15

330

דרך

19

225

דרך

ששטחה  0.506דונם ,המזוהה בגוש  ,18565בחלק מחלקה ;66
ששטחה  0.559דונם ,המזוהה בגוש  ,18565בחלק מחלקה ;67
ששטחה  2.059דונם ,המזוהה בגוש  ,18565בחלק מחלקה ;68

ז' בסיוון התשע"א ( 9ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

סיאח חמוד
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,7468/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4439
התשנ"ו ,עמ' ( 4649להלן  -התכנית) ,מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים (להלן  -הוועדה),
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

20

דרך

400

ג' בסיוון התשע"א ( 5ביוני )2011
(חמ )3-4
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' /14במ,148/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

5607

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4236
התשנ"ד ,עמ' ( 4547להלן  -התכנית) ,מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עומר (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4378התשנ"ו ,עמ'  ,1542תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית עומר מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש ( 38576גוש ישן  ,38558 -ח"ח - )30

ייעוד

ייעוד

לפי תב"ע

סופיים

השטחים בדונמים

דרך

155

11.537

דרך

156

1.771

דרך

157

1.813

דרך

158

1.972

דרך

159

2.115

163

שצ"פ

4.444

גוש ( 38578גוש ישן  ,38558 -ח"ח - )30

מספרי החלקות
לפי תב"ע

מספרי החלקות

מספרי החלקות

סופיים

השטחים בדונמים
ייעוד

לפי תב"ע

סופיים

השטחים בדונמים

שצ"פ

2022

208

26.270

שצ"פ

2002

209

1.577

שצ"פ

2037

234

2.641

שצ"פ

2024

210

5.844

שצ"פ

2031

236

9.579

שצ"פ

2005

211

4.067

שצ"פ

2064

237

0.090

שצ"פ

2034

212

4.637

שצ"פ

2035

238

5.968

שצ"פ

2065

213

0.090

שצ"פ

2026

239

6.417

216

8.708

שב"צ

2004

240

1.577

דרך

217

2.088

שצ"פ

2063

241

0.090

דרך

218

2.071

שצ"פ

2062

242

0.090

דרך

219

2.611

שצ"פ

4002

243

0.091

דרך

220

2.533

שצ"פ

4001

244

0.099

דרך

221

11.979

שצ"פ

4000

245

0.099

דרך

222

5.824

דרך

249

11.003

דרך

250

17.658

דרך

251

1.930

דרך

252

2.059

דרך

גוש ( 38577גוש ישן  ,38558 -ח"ח - )30
מספרי החלקות
ייעוד

לפי תב"ע

שצ"פ

2056

145

שצ"פ

2029

146

1.777

2001

147

1.337

דרך

שצ"פ

148

2.436

דרך

שצ"פ

149

2.474

דרך

258

שצ"פ

2023

150

5.598

דרך

259

שצ"פ

2021

151

שב"צ

סופיים

השטחים בדונמים

דרך

253

2.190

0.240

דרך

254

19.843

דרך

255

2.000

256

1.764

257

1.944
1.935
2.007

21.250

דרך

260

1.971

דרך

152

15.859

דרך

261

1.852

דרך

153

7.013

דרך

262

1.923

דרך

154

5.823

דרך

263

2.024

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

5608

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

גוש ( 38579גוש ישן  ,38558 -ח"ח - )30

מספרי החלקות
ייעוד

מספרי החלקות
סופיים

השטחים בדונמים

ייעוד

לפי תב"ע

שב"צ

2006

123

3.485

שצ"פ

2030

124

11.463

שב"צ

2003

125

1.744

שב"צ

2007

126

12.835

שצ"פ

2025

127

3.578

שצ"פ

2051

128

0.256

129

4.247

130

0.538

דרך

133

14.356

דרך

134

2.260

דרך

135

1.923

דרך

136

2.137

דרך

137

5.582

דרך

138

2.823

דרך

139

11.664

דרך

140

1.798

דרך

141

1.619

דרך

142

2.045

דרך

143

2.113

שצ"פ
שצ"פ

2058

ייעוד
שב"צ

2008

שצ"פ
שצ"פ

2052

156

1.500

157
158

0.241

שצ"פ

2059

159

0.110

שצ"פ

2060

160

0.178

שצ"פ

חלק מ–2036

161

13.257

שצ"פ

2061

162

0.090

דרך

163

5.758

דרך

165

7.853

דרך

166

6.186

דרך

167

2.330

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

דרך

169

3.291

דרך

170

1.897

דרך

171

7.192

דרך

172

2.221

חלק מ–2036

173

0.138

חלק מ–2036

174

0.710

כ"ד בסיוון התשע"א ( 26ביוני )2011
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

פיני בדש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עומר

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,29/110/02/19
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6052
התשע"א ,עמ'  ,1621מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת חובב (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6231התשע"א ,עמ'  ,3944תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

השטחים בדונמים
5.310

לפי תב"ע

שצ"פ
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עומר ,וכל מעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

מספרי החלקות
לפי תב"ע

דרך

168

2.073

שצ"פ

גוש ( 38580גוש ישן  ,38558 -ח"ח - )30
סופיים

סופיים

השטחים בדונמים

מס' תכנית ,29/110/02/19 :מס' מגרש  ,7גוש ,100182/2
חלקי חלקה ,1 :הייעוד :מיתקנים הנדסיים ,בריכות
תעשייתיות לאידוי ואגירה ,השטח 746.699 :דונם.
י"ח באייר התשע"א ( 22במאי )2011
(חמ )3-4

___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אנדריי אוזן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת חובב

5609

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
נכסי ארנס בע"מ
(ח"פ )51-412609-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2011בשעה  ,12.00ברח' כרם הזיתים ,2
סביון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
פרופ' משה ארנס ,מפרק

איפטק בע"מ
(ח"פ )51-083074-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.9.2011בשעה  ,17.00בדרך מנחם בגין  ,48בית
אמות ביטוח ,תל אביב  ,66180לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף תומר ,עו"ד ,מפרק

אמוויל בע"מ
(ח"פ )51-086484-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.9.2011בשעה  ,16.00בדרך מנחם בגין  ,48בית
אמות ביטוח ,תל אביב  ,66180לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף תומר ,עו"ד ,מפרק

אס.פי.אל .נאמנויות בע"מ
(ח"פ )51-309118-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2011בשעה  ,16.00בשד' רוטשילד  ,49תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר זאב הולנדר ,עו"ד ,מפרק

וי.סי.ה'.אי .השקעות בע"מ
ר.ב .בדק בית בע"מ
(ח"פ )51-271045-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.9.2011בשעה  ,18.00בדרך מנחם בגין  ,48בית
אמות ביטוח ,תל אביב  ,66180לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף תומר ,עו"ד ,מפרק

די.בי.אמ אנטרטיימנט בע"מ
(ח"פ )51-375291-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.9.2011בשעה  ,9.00אצל ישראל רווח  -משרד
עורכי דין ,רח' יחזקאל קזז  ,12אור יהודה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

(ח"פ )51-374473-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.9.2011בשעה  ,14.00ברח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מיק ,עו"ד ,מפרק

לב חי השקעות בע"מ
(ח"פ )51-322318-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.9.2011בשעה  ,14.00ברח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מיק ,עו"ד ,מפרק

יעל גוטלמן ,מפרקת
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פטיש קוסמטיק בע"מ

גימורים אלפיים  -פרינטה בע"מ

(ח"פ )51-298315-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-303449-6

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.9.2011בשעה  ,14.00ברח' שמאי  ,15ירושלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דוד בלייח ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2011בשעה  ,11.00אצל אביאל ,רומנוב,
משעל  -משרד עורכי דין ,רח' חומה ומגדל  ,16תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דביר אביאל ,עו"ד ,מפרק

רחיצת מכוניות זהבה בע"מ
(ח"פ )51-402375-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.9.2011בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,רח'
שרייבר מרדכי  ,11נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן ברוך-שמש ,עו"ד ,מפרקת

בנג'ו דוק בניה בע"מ
(ח"פ )51-315799-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.9.2011בשעה  ,13.00ברח' ארלוזורוב  ,27רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין דוק ,מפרק

שי קליין-לידר השקעות בע"מ
(ח"פ )51-358199-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.9.2011בשעה  ,10.00ברח' הרצל  ,45רמלה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יעקב קליין ,עו"ד ,מפרק

הלנה בקיסריה בע"מ
(ח"פ )51-357586-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.9.2011בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' הרצל
 ,76חיפה  ,33211לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלקוריטם בע"מ
(ח"פ )51-332075-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלכסי באן ,מרח'
העצמאות  ,68חיפה  ,3100טל'  ,04-8673137למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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  ,5.11.2011בשעה
 ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכסי באן ,עו"ד ,מפרק

אבי אומסי ,מפרק
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עמית בר רכב בע"מ
(ח"פ )51-415537-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.3.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה סרגוסי ,מרח'
קרן היסוד  ,27ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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 ,15.11.2011
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
משה סרגוסי ,עו"ד ,מפרק

דולוריקס בע"מ
(ח"פ )51-431872-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגיל מרון ,מרח' פל
ים 15א ,קומה  ,25חיפה ,טל'  ,077-5444700למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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  ,5.12.2011בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יגיל מרון ,עו"ד ,מפרק

מ.ב.ע .ניהול בע"מ
(ח"פ )51-306415-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי גולדברג ,מרח'
הרצל  ,76חיפה  ,33211טל'  ,04-8621122למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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 ,15.12.2011
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אבי גולדברג ,מפרק

ניצני קידרון
(ח"פ )51-204639-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.3.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי להב ,מרח' מחלקי
המים  ,17ירושלים ,טל'  ,052-3830430למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,30.8.2011בשעה
 ,20.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אפי להב ,מפרק

ראש טוב הפקות בע"מ
(ח"פ )51-360478-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,
רח' גורדון  ,6רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל וסלי ,מפרק

י.ד .אלונית אלון דוד בע"מ
(ח"פ )51-219426-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

רח' ארץ חמדת  ,28באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמרי יקיר ,עו"ד ,מפרק

אלון דוד ,מפרק

אם .סי .מרין קונטרול  )1996( 2000בע"מ
(ח"פ )51-231990-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק עזר ,מרח' הגפן ,8
מושב גנות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יצחק עזר ,מפרק

בואטס רסקיו סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-324413-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק עזר ,מרח' הגפן ,8
מושב גנות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יצחק עזר ,מפרק

פירמידון השקעות בע"מ

ריברגלן השקעות בע"מ
(ח"פ )51-217048-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמרי יקיר ,מרח'
הארבעה  ,21תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמרי יקיר ,עו"ד ,מפרק

גורק השקעות ראשון בע"מ
(ח"פ )51-099387-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמרי יקיר ,מרח'
הארבעה  ,21תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמרי יקיר ,עו"ד ,מפרק

אוטו ארט פחחות וצבע לרכב בע"מ

(ח"פ )51-217047-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמרי יקיר ,מרח'
הארבעה  ,21תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-387365-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל שוטלנד ,מרח'
אנטוורפן  ,9חיפה ,טל'  ,052-4040330פקס'  ,04-8345708למפרק
החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

ישראל שוטלנד ,מפרק

אבנר סטפק ,מפרק

טג-פי.סי בע"מ

ע.ט.ש נאמנים בע"מ

(ח"פ )51-213212-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן מטרי ,אצל מטרי
מאירי ושות' ,עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן  ,52681למפרק
החברה.

(ח"פ )51-201401-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה טיסונה ,ת"ז
 ,026123513מרח' שאול המלך  ,35תל אביב ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלמה טיסונה ,מפרק

רונן מטרי ,עו"ד ,מפרק

מיטב יועצי הנפקות בע"מ

סטארט ניו קאר בע"מ

(ח"פ )51-186466-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר סטפק ,ת"ז ,027378058
מרח' אלחריזי  ,13כפר סבא ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-380794-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל שוטלנד ,מרח'
אנטוורפן  ,9חיפה ,טל'  ,052-4040330פקס'  ,04-8345708למפרק
החברה.

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

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

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

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

אבנר סטפק ,מפרק

ישראל שוטלנד ,מפרק

מיטב יועצי הנפקות נאמנויות ( )99בע"מ

אוריה השכרת רכב לסינג תפעולי הסעות בע"מ

(ח"פ )51-280936-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר סטפק ,ת"ז ,027378058
מרח' אלחריזי  ,13כפר סבא ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-418621-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד גלאב ,מרח' ההגנה
 ,1/4אור יהודה ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  90ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

דוד גלאב ,מפרק

ישראל שוטלנד ,מפרק

דגר השקעות בע"מ

אדסמוביל בע"מ

(ח"פ )51-401959-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד גלאב ,מרח' ההגנה
 ,1/4אור יהודה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-447176-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעם יעבץ ,מרח' נסים
אלוני  ,16תל–אביב-יפו  ,62919למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  90ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

דוד גלאב ,מפרק

נעם יעבץ ,מפרק

מוסך אלן אילת ( )1998בע"מ

תוליפז השקעות בע"מ
(ח"פ )51-388837-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד יער ,מרח' ז'בוטינסקי
 ,33רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהוד יער ,מפרק

טלסנטר ( )2003בע"מ
(ח"פ )51-337519-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל שוטלנד ,מרח'
אנטוורפן  ,9חיפה ,טל'  ,052-4040330פקס'  ,04-8345708למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

(ח"פ )51-260441-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב מנור ,מדרך
מנחם בגין  ,154תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב מנור ,עו"ד ,מפרק

אבני ברקת חברה לבניין בע"מ
(ח"פ )51-338585-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הילה ברקי ,ממושב
ורד יריחו  ,90668למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

הילה ברקי ,עו"ד ,מפרקת

טלי בן–גל ,עו"ד ,מפרקת

מדיסנטר בע"מ

גרנית הכרמל נצ"ב אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-215649-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תרצה שרייבמן ,מרח'
החשמונאים  ,68תל אביב ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-225964-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגנית פלטי ,מרח' הגביש
 ,6נתניה ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

תרצה שרייבמן ,עו"ד ,מפרקת

דגנית פלטי ,מפרקת

צבי מוסקוביץ אחזקות ( )1994בע"מ

גרנית הכרמל אחזקות ס.פ בע"מ

(ח"פ )51-194976-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבינעם גואלמן ,ת"ז
 ,035736347מיישוב נריה ,ד"נ מודיעין  ,71937למפרק החברה.

(ח"פ )51-196398-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגנית פלטי ,מרח' הגביש
 ,6נתניה ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

אבינעם גואלמן ,עו"ד ,מפרק

דגנית פלטי ,מפרקת

מזרחי טפחות חברה לשירותי עזר בע"מ

גרנית הכרמל א.י .אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-094140-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טלי בן–גל ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7בית מזרחי טפחות ,רמת גן ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-190376-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגנית פלטי ,מרח' הגביש
 ,6נתניה ,למפרקת החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

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

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

דגנית פלטי ,מפרקת

דגנית פלטי ,מפרקת

גרנית הכרמל תקשורת ( )2001בע"מ

סונול סחר בע"מ

(ח"פ )51-307399-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגנית פלטי ,מרח' הגביש
 ,6נתניה ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-287437-1

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דגנית פלטי ,מפרקת

ג.ה.י .אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-213459-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגנית פלטי ,מרח' הגביש
 ,6נתניה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דגנית פלטי ,מפרקת

גרנית הכרמל (ג.ה.א ).פטרוליום בע"מ
(ח"פ )51-299859-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגנית פלטי ,מרח' הגביש
 ,6נתניה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגנית פלטי ,מרח' הגביש
 ,6נתניה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דגנית פלטי ,מפרקת

איילת גלרי נס ציונה בע"מ
(ח"פ )51-438569-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לילך אברהמי-יעקב,
משד' ירושלים  ,18אשדוד ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לילך אברהמי-יעקב ,עו"ד ,מפרקת

קווזאר טלקום ( )2004בע"מ
(ח"פ )51-318095-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל כהן ,ת"ז ,024293276
מרח' הרצוג  ,4גבעתיים ,טל'  ,03-9541025למפרק החברה.
אייל כהן ,מפרק
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קו קיטור בע"מ

רובין מ.א.י השקעות בניה ויזמות ( )1999בע"מ

(ח"פ )51-164446-0

(ח"פ )51-278760-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.8.2011בשעה  ,9.00במשרד גולדמן,
ארליך ,גבר ,אדלשטיין ושות' ,רח' אבא הלל סילבר  ,14רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון גבר ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן פרידמן ,מרח'
מעלה השחרור ,חיפה ,למפרק החברה.
ערן פרידמן ,עו"ד ,מפרק

אייריז החזקות בע"מ

מכון י .פורת בע"מ

(ח"פ )51-379956-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'קי רוזן ,ת"ז ,011959483
מרח' המצור  ,6ירושלים ,למפרק החברה.
ג'קי רוזן ,מפרק

קראטה-דו ישראל בע"מ
(ח"פ )51-392393-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  )2(319לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.7.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
בועז הייליג ,ת"ז  ,033719030מרח' עולי הגרדום  ,12נתניה,
למפרק החברה.
בועז הייליג ,מפרק

הוד והדר שי בע"מ
(ח"פ )51-295324-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהונתן יצחק,
משדרות שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרק החברה.
יהונתן יצחק ,עו"ד ,מפרק
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(ח"פ )51-144506-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,במשרדי החברה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יוחאי פורת שושני ,מפרק

קבוצת ק.י .אביב בע"מ
(ח"פ )51-213753-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.8.2011בשעה  ,10.00במשרד בא כוח החברה,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
			
בא כוח החברה
			

אלפא ליין בע"מ
(ח"פ )51-141446-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.8.2011בשעה  ,10.00במשרד בא כוח החברה,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
			
בא כוח החברה
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אורנה פיירשטיין בע"מ
(ח"פ )51-324911-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.8.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
הבנקים  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יועד לוי ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מירית עלוש-קבסה ,עו"ד ,מפרקת

היכל לוי בע"מ
(ח"פ )51-322652-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דני בסן בע"מ
(ח"פ )51-327989-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.8.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרקת ,רח'
סוקולוב  ,48רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גילה קונפינו ,עו"ד ,מפרקת

און אורן ניהול וביצוע בע"מ
(ח"פ )51-327671-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.8.2011בשעה  ,16.00אצל עו"ד יעקב פרצוב,
דרך מנחם בגין  ,154תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
און אורן ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2011בשעה  ,17.00במשרד המפרקת,
רח' ההסתדרות  ,30חצור הגלילית ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
מירית עלוש-קבסה ,עו"ד ,מפרקת

ליאור שירות הרכבה מאביסים בע"מ
(ח"פ )51-123923-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.9.2011בשעה  ,17.00ברח' ירושלים  ,4עפולה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יוסי ניזרי ,עו"ד ,מפרק

הצלבנים  2003 -ים של מקום בע"מ
(ח"פ )51-341276-7

היכל לוי בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-322652-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירית עלוש-קבסה,
מרח' ההסתדרות  ,30חצור הגלילית ,למפרקת החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  .6.9.2011בשעה  ,12.00ברח' דוד פנקס ,12
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל גלנץ ,מפרק

5619

מירית חקלאות ( )1987בע"מ

מטבחי חלום-לי אשקלון בע"מ

(ח"פ )51-122526-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-259595-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  .6.9.2011בשעה  ,12.00ברח' דוד פנקס ,12
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.9.2011בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
מילרוד אליעזר  ,513אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל גלנץ ,מפרק

אילן זפרנה ,מפרק

טו פייס בע"מ
בריליאן-סי בע"מ
(ח"פ )51-430720-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.9.2011בשעה  ,15.00בדרך מנחם בגין
 ,132לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-417657-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.9.2011בשעה  ,11.00ברח' השוק  ,13תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אריק חכים ,עו"ד ,מפרק

רועי איסקוביץ ,מפרק

ביירון ניירות ערך בע"מ
אקס.אמ.אר .פרטנרס בע"מ
(ח"פ )51-407027-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.9.2011בשעה  ,14.30בדרך מנחם בגין
 ,132לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי איסקוביץ ,מפרק

אנרגיה משולבת בע"מ
(ח"פ )51-224700-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' מייזר
 ,1אזור התעשייה חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל נבו ,עו"ד ,מפרקת
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(ח"פ )51-274510-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.9.2011בשעה  ,9.00במשרד עו"ד מיתר,
ליקוורניק ,גבע & לשם ברנדווין ושות' ,דרך אבא הלל סילבר
 ,16רמת גן  ,52506לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נועה אורי בורלא ,מפרקת

אפ-סי נכסים בע"מ
(ח"פ )51-082529-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.9.2011בשעה  ,10.00אצל משרד עורכי
דין מיכאל שיין ושות' ,רח' החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
עמית שגב ,עו"ד ,מפרק
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אמ פלאנט ( )99בע"מ

מאיר שנול בע"מ

(ח"פ )51-272418-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-046171-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2011בשעה  ,12.00במשרדי שנהב קונפורטי
שביט ושות' ,עו"ד ,רח' אחד העם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2011בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח'
יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר שנול ,מפרק

אפי אטד ,מפרק

רפיד סולושיינס

ס.י.ר.ט.ק חברה בינלאומית לייצוג וטכנולוגיה בע"מ

(ח"פ )51-352564-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-300496-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2011בשעה  ,8.00ברח' הדס  ,70כרמיאל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2011בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח'
יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון אשכנזי ,מפרק

דניאל אסרף ,רו"ח ,מפרק

מישלין בע"מ

בא-לי יעוץ כלכלי ופיננסי ( )1990בע"מ

(ח"פ )51-408503-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-150901-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2011בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' שהם ,5
קומה  ,7רמת גן  ,52521לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2011בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח'
יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלית קלנטרוף-קליין ,עו"ד ,מפרקת

אלי גולדברג ,מפרק

מאיה ליפין ,חברת עורכי דין

גולד קר כח אדם בע"מ

(ח"פ )51-438350-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-255710-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2011בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' שהם ,5
קומה  ,7רמת גן  ,52521לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2011בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח'
יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלית קלנטרוף-קליין ,עו"ד ,מפרקת

צבי יפה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,
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מסיקה אורי ובניו בע"מ

ארדיים בע"מ

(ח"פ )51-285117-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-397811-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2011בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח'
יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.9.2011בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' דובנוב
 ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליזבט מסיכה ,מפרקת

שרון חומרי ,עו"ד ,מפרק

ממשית  -דרך הבשמים חברה לתיירות נופש ובילוי בע"מ

אנגל אופנה (ישראל)  2007בע"מ

(ח"פ )51-185990-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-397742-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2011בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח'
יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.9.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
צור  ,10כוכב יאיר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה אדרי ,מפרק

ראל מיגדל ,עו"ד ,מפרק

פליקס  -הולנד  -ישראל יזום פרויקטים בע"מ

יד ונהול ומיכון בע"מ

(ח"פ )51-358776-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-053345-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.9.2011בשעה  ,14.00ברח' רוטשילד ,15
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.9.2011בשעה  ,9.00בדרך בן גוריון  ,1בני
ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל קפלן ,מפרק

דליה ששון ,מפרקת

פז יוסף בע"מ

מכון נג'את

(ח"פ )51-153197-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-169766-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.9.2011בשעה  ,17.30במשרדה הרשום
של החברה ,רח' בורלא  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.9.2011בשעה  ,13.00ברח' ויצמן ,70
נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף פז ,מפרק

אליהו גולדשטיין ,מפרק
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מכון מרום

קומיי טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-189158-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-310273-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.9.2011בשעה  ,13.00ברח' ויצמן ,70
נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.9.2011בשעה  ,12.00ברח' נורדאו  ,12רמת
השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו גולדשטיין ,מפרק

רמי שמואלי ,מפרק

מכון מנור

יורקס תעשיות בע"מ

(ח"פ )51-165303-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-151342-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.9.2011בשעה  ,13.00ברח' ויצמן ,70
נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.9.2011בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,רח'
ענתות  ,26תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו גולדשטיין ,מפרק

יעקב ענב ,עו"ד ,מפרק

טי.אי.טי .אביאשן איסט אפריקה בע"מ

שפירקו סוכנויות בע"מ

(ח"פ )51-302009-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-433819-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.9.2011בשעה  ,9.30אצל ש .תמן בע"מ ,רח'
זלמן שז"ר  ,5/45הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.9.2011בשעה  ,18.00ברח' יקינטון  ,9מכבים-
רעות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז שפלר ,רו"ח ,מפרק

דוד בוצר ,עו"ד ,מפרק

אילון  -קדר סוכנות לביטוח ( )1994בע"מ

ארימו עבודות צבע ושיפוצים בע"מ

(ח"פ )51-191053-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-077305-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.9.2011בשעה  ,9.00אצל ש .תמן בע"מ ,רח'
זלמן שז"ר  ,5/45הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2011בשעה  ,16.00ברח' קרן היסוד ,65
קרית ביאליק  ,27053לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז שפלר ,רו"ח ,מפרק

מאיר אביגדור ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,
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פולברג ייעוצים בע"מ

רובין מ.א.י השקעות בניה ויזמות ( )1999בע"מ

(ח"פ )51-359554-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-278760-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2011בשעה  ,12.00ברח' הבנקים ,3
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.8.2011בשעה  ,9.00במשרד גולדמן,
ארליך ,גבר ,אדלשטיין ושות' ,רח' אבא הלל סילבר  ,14רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

גדעון ברקסמאיר ,עו"ד ,מפרק

ירון גבר ,עו"ד ,מפרק

ביטסנטר מערכות מחשבים בע"מ
(ח"פ )51-233397-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.9.2011בשעה  ,12.00ברח' הבנקים ,3
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון ברקסמאיר ,עו"ד ,מפרק

הוביט בע"מ
(ח"פ )51-131309-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.9.2011בשעה  ,12.00ברח' הבנקים ,3
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון ברקסמאיר ,עו"ד ,מפרק

ריינבו יועצים בע"מ
(ח"פ )51-327878-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.9.2011בשעה  ,10.00אצל עו"ד יובל ינאי,
רח' ז'בוטינסקי  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל ינאי ,עו"ד ,מפרק
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האומנים מוטורס (אשדוד) בע"מ
(ח"פ )51-227669-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.9.2011בשעה  ,9.00במשרדי המפרקת,
רח' הרצל  ,1בניין יוניטרייד ,קומת קרקע צמוד לבנק לאומי,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי אורן פריאנטי ,עו"ד ,מפרקת

טכדיאם יצירות בע"מ
(ח"פ )51-262499-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.10.2011בשעה  ,14.00ברח' תובל  ,21רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עמוס רז ,מפרק

עמוס רז יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-121684-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.10.2011בשעה  ,13.00ברח' תובל  ,21רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עמוס רז ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

טכדיאם נכסים ( )1998בע"מ

יעלים מיכל בע"מ

(ח"פ )51-263035-1

(ח"פ )51-326932-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.10.2011בשעה  ,15.00ברח' תובל  ,21רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עמוס רז ,מפרק

אינוסנד בע"מ
(ח"פ )51-248206-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.11.2011בשעה  ,11.00במשרד עורכי דין
צלרמאיר ,פילוסוף ,רוזובסקי ,צפריר ,טולידאנו ושות' ,רח'
לינקולן  ,20קומה  ,11בית רובינשטיין ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אילן בן דוד ,מפרק

מ.ד ייזום שיווק והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-112734-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.5.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם כרמון ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.11.2011
בשעה  ,12.00במשרד עו"ד עמי סביר ,ברח' אחוזת בית  ,3תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מנחם כרמון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה אוהד ,מרח'
רש"י  ,6רמת גן ,טל'  ,03-6120424למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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  ,5.12.2011בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה אוהד ,עו"ד ,מפרק

תאטרון הכרכרה בע"מ
(ח"פ )51-402094-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל קופרמן ,מרח' יפו
 ,97/822ירושלים ,טל'  ,02-6234587למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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 ,6.11.2011
בשעה  ,10.00במשרד חברתון בע"מ ,רח' יפו  ,97מרכז כלל ,משרד
 ,822ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רחל קופרמן ,מפרקת

י.א .צוות גור ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-302111-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק גור ,מרח' החצב ,4
רמות השבים ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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  ,4.12.2011בשעה
 ,9.00אצל משפחת גור ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק גור ,מפרק

גרינגרטן חברת סחר ( )1991בע"מ
(ח"פ )51-159566-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על ביטול פירוק והחלפת מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2011התקבלה החלטה
על הפסקת משרתו של יוסף קרימולובסקי ,ת"ז ,50227446
למפרק החברה ומונה במקומו חגי גרינגרטן ,ת"ז ,54035258
מרח' ערוגות הבושם  ,4כפר סבא ,למפרק החברה.
חגי גרינגרטן ,מפרק

קרן יפה  -מפעלי רווחה וחינוך בישראל
(ע"ר )58-003567-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,22.6.2011התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד משה בוגט ,מרח' ההגנה  ,8ירושלים
 ,97852למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,עד יום .31.8.2011
משה בוגט ,עו"ד ,מפרק

אלסטיק וויבס שווק ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-287303-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מועלם ,מרח' הגלגל
 ,25רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף מועלם ,מפרק

י.ש.מ .טקסטיל מסחר והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-246776-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מועלם ,מרח' הגלגל
 ,25רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף מועלם ,מפרק

ג'י.אי .אקס סחר בע"מ
(ח"פ )51-318844-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר גוטמן ,מרח' התזמורת
 ,34ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
עופר גוטמן ,מפרק

מאיה (חנ) חיפושי נפט בע"מ
(ח"פ )51-442378-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי ימין ,מרח' הלל יפה
 ,26חדרה  ,38242למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורי ימין ,מפרק
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מ .ל .מניעת זיהום אויר וחסכון בדלק בע"מ

אביב ריצ'רדסון בע"מ

(ח"פ )51-413855-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי רחמים ,אצל רו"ח
הטיס ,גרינבאום ושות' ,רח' אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,למפרק
החברה.

(ח"פ )51-315357-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה שכטר ,מרח' אבא
הלל סילבר  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורי רחמים ,מפרק

סלולרי ישיר בע"מ
(ח"פ )51-282383-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי ארבל ,מרח' שטרן ,31
קרית אונו  ,55602למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
		
			

שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

טכניקל ליסינג בע"מ
(ח"פ )51-352652-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי סלומון ,מרח' יונק
הדבש  ,9בצרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
			
			

שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

ילקוט הפרסומים  ,6269י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה שכטר ,מפרק

עדי לוגיסטיקה ושרותים בע"מ
(ח"פ )51-348501-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טילי ליברמן ,מרח' סירקין
 ,5חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  20ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טילי ליברמן ,מפרק

אדאמד מוצרי טבע בע"מ
(ח"פ )51-281237-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד יער ,מרח' ז'בוטינסקי
 ,33רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהוד יער ,מפרק
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קבוצת סטרטיביטי בע"מ

וי.או.די.נט בע"מ

(ח"פ )51-221983-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עזרא ערוסי ,ת"ז
 ,041475732מרח' ארלוזורוב  ,1רמת גן ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-422754-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל זהר,
מרח' ההסתדרות  ,160חולון  ,58413טל'  ,072-2555350למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עזרא ערוסי ,רו"ח ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל זהר ,עו"ד ,מפרק

י.ג .הדרכה בע"מ
(ח"פ )51-430273-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל ינאי ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,5רמת גן  ,52520למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יובל ינאי ,עו"ד ,מפרק

מטליין השקעות בע"מ
(ח"פ )51-247107-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גפן אטיאס פסטרנק,
מ"ר  ,35310מרח' סוקולוב  ,10רחובות ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גפן אטיאס פסטרנק ,מפרקת

אדוונטג' קפיטל בע"מ
(ח"פ )51-427907-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.4.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל לייבוביץ ,מרח'
בורוכוב 55א ,גבעתיים  ,53222למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לת"ד  ,373גבעתיים .53103
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל לייבוביץ ,עו"ד ,מפרק
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גבעת הילדים  -בן דרור בע"מ
(ח"פ )51-272257-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיוה בן דרור ,ת"ז
 ,003141785מרח' הקשת  ,11אבן יהודה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  10ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זיוה בן דרור ,מפרקת
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אקספנדיס בע"מ

דורון אריזות בע"מ

(ח"פ )51-318352-5

(ח"פ )51-348855-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור ציבר ,מרח' הזמיר ,21
קרית אונו ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שלמה זכאי ,מרח'
אנילביץ  ,62תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דרור ציבר ,מפרק

שלמה זכאי ,רו"ח ,מפרק

טללינק בע"מ
(ח"פ )51-203181-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן עמית ,ת"ז
 ,057345423מרח' ה' באייר  ,12תל אביב ,למפרק החברה.

אינטרפגרו ישראל בע"מ
(ח"פ )51-148192-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הנריק לוינסקי ,משד' דוד
המלך  ,36תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

איתן עמית ,עו"ד ,מפרק

הנריק לוינסקי ,מפרק

ראנאי שירותי יעוץ בע"מ

אחים דוידוף קבלנים בע"מ

(ח"פ )51-327142-9

(ח"פ )51-053841-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד דוידוף ,מרח' רמב"ם
 ,11גבעת שמואל ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי דישי בן ציון ,ת"ז
 ,13687058מרח' איינשטיין  ,40תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד דוידוף ,מפרק

אורלי דישי בן ציון ,מפרקת
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ספורטולאק בע"מ

ס.פ.ע .שיווק ציוד לבריאות בע"מ

(ח"פ )51-324781-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן עמרני ,מרח' פלטין ,3
ראשון לציון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-258888-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד עגנון ,מרח' הדס ,28
כרמיאל ,למפרק החברה.

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

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

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

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

ערן עמרני ,מפרק

נמרוד עגנון ,מפרק

עדי חברה לדיג בע"מ

מאי שיווק תוויות בע"מ

(ח"פ )51-355158-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מזל יחזקאל ,מרח' וינגייט
 ,5קרית אתא ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-260057-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מועלם ,מרח' הגלגל
 ,25רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

מזל יחזקאל ,מפרקת

יוסף מועלם ,מפרק

פראנה יוגה בע"מ
(ח"פ )51-425351-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראם הראובני ,מרח'
העבודה  ,10תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר ביטול הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בדבר ביטול הודעה בדבר אישור
תכנית פת/מק ,6/2004/אשר פורסמה למתן תוקף בילקוט
הפרסומים  ,6264התשע"א ,עמ' .5406
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' הרב
מלכה ,גוש  ,6366ח"ח .6
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

ראם הראובני ,מפרק
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