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הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך מרחבי
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, 
בנדק  פאול  ד"ר  את  מיניתי  כי  מודיע  אני  התשי"ד-11954, 
וטבריה(  חיפה  )מחוזות  צפון  מרחב   - מרחבי  מוסמך  לרופא 

לעניין התקנה האמורה.

תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.

כ"ב בסיוון התשע"ו )28 ביוני 2016(
)חמ 3-183-ה2(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

1  ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565 ועמ' 1007.

הודעה בדבר ביטול מינוי רופא מוסמך מרחבי
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, 
ד"ר  של  המינוי  את  ביטלתי  כי  מודיע  אני  התשי"ד-11954, 
מרדכי לובוצקי לרופא מוסמך מרחבי - מרחב מרכז )מחוז דן(2 

לעניין התקנה האמורה.

כ"ב בסיוון התשע"ו )28 ביוני 2016(
)חמ 3-183-ה2(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

1  ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565 ועמ' 1007.

2  י"פ התשע"ו, עמ' 7526.

הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך מחוזי
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, 
טייטלר  ז'אק  ד"ר  את  מיניתי  כי  מודיע  אני  התשי"ד-11954, 
לרופא מוסמך מחוזי - מחוז תל אביב לעניין התקנה האמורה.

תוקף המינוי עד יום כ"ד בסיוון התשע"ז )30 ביוני 2016(.

כ"ב בסיוון התשע"ו )28 ביוני 2016(
)חמ 3-183-ה2(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

1  ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565 ועמ' 1007.

מינוי ממלא מקום בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
רכס הכרמל

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–21  19)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לממלא  חלבי  סאיד  את  ממנה  אני  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
רכס  ולבנייה  לתכנון  בוועדה המקומית  חלבי  רפיק  מקום של 

הכרמל.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

י"ג בסיוון התשע"ו )19 ביוני 2016(
)חמ 3-7-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
שרת הפנים  

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

הודעה על מינוי ממלא מקום לנציג שר התשתיות 
 הלאומיות האנרגיה והמים במועצה הארצית 

לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

ו–48א)א(  2)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני 
לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, מיניתי ביום ל' בסיוון 
נציג  מקום  לממלא  שוברט,  נתן  את   ,)2016 ביולי   6( התשע"ו 
הארצית  במועצה  והמים  האנרגיה  הלאומיות  התשתיות  שר 

לתכנון ולבנייה.

המינוי יעמוד בתוקפו בתקופה הקבועה בחוק וכל עוד נתן 
שוברט עובד במשרד התקשורת.

ל' בסיוון התשע"ו )6 ביולי 2016(
)חמ 3-7-ה1(

                                             יובל שטייניץ
                             שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התשל"ו, עמ' 253; 

   התש"ן, עמ' 168.

הודעה על מינוי ממלא מקום לנציגת שר התשתיות 
 הלאומיות האנרגיה והמים במועצה הארצית 

לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

ו–48א)א(  2)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני 
לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, מיניתי ביום ל' בסיוון 
התשע"ו )6 ביולי 2016(, את אוריאל מאיר, לממלא מקום נציגת 
הארצית  במועצה  והמים  האנרגיה  הלאומיות  התשתיות  שר 

לתכנון ולבנייה.

המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד אוריאל מאיר עובד במשרד 
התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

ל' בסיוון התשע"ו )6 ביולי 2016(
)חמ 3-7-ה1(

                                             יובל שטייניץ
                             שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התשל"ו, עמ' 253; 

   התש"ן, עמ' 168.

מינוי ממלאי מקום לנציגי שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)ב()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
ויוסף  והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את מוטי שמואלי 
שפיצר לממלאי מקום נציגת שר התחבורה והבטיחות בדרכים 
שעניינם  דיונים  לעניין  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  במועצה 
בטיחות טיסה, כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם ברשות 

התעופה האזרחית.

ד' בתמוז התשע"ו )10 ביולי 2016(
)חמ 3-7-ה1(

ישראל כ"ץ  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ו, עמ' 253; התש"ן, עמ' 168.
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מינוי ממלאת מקום נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  הראשונה  לתוספת   )2(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, וסעיף 48א)א( לחוק האמור, 
שר  נציגי  מקום  לממלאת  גינזבורג,  אורית  את  ממנה  אני 
החקלאות ופיתוח הכפר2 בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית 
ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  שליד  פתוחים,  ושטחים 

ובלבד שתמלא מקום של חבר אחד בכל פעם.

כעובדת  בתפקידה  משמשת  היא  עוד  כל  בתוקף  המינוי 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"ט בסיוון התשע"ו )5 ביולי 2016(
)חמ 3-7-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ד, עמ' 546; התש"ן, עמ' 168.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 157.

מינוי ממלא מקום לנציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז תל אביב

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  48א)א(  וסעיף  7)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אלכסנדר  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  נציגת  מקום  לממלא  פיינגרש, 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב2 וזאת כל עוד 

הוא משמש בתפקיד כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"ט בסיוון התשע"ו )5 ביולי 2016(
)חמ 3-7-ה2(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשל"ג, עמ' 228; 

   התש"ן, עמ' 168.
2  י"פ התשס"ד, עמ' 3659.

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז חיפה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  48א)א(  וסעיף  7)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אלכסנדר  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  נציג  מקום  לממלא  פיינגרש, 
עוד  כל  וזאת  חיפה2  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  בוועדה 

הוא משמש בתפקיד כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"ט בסיוון התשע"ו )5 ביולי 2016(
)חמ 3-7-ה2(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשל"ג, עמ' 228; 

   התש"ן, עמ' 168.
2  י"פ התשס"ו, עמ' 51.

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה
לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977

לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה,  מודיע  אני 
הממשלה,  ובאישור  התשל"ז-11977,  התעופה,  שדות  רשות 
נציגי  מקרב  הרשות  במועצת  לחבר  דותן  רמי  את  מיניתי 

הציבור, במקומה של אריאלה טרנר2.

ח' בתמוז התשע"ו )14 ביולי 2016(
)חמ 3-421-ה1(

ישראל כ"ץ  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

1  ס"ח התשל"ז, עמ' 182.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 1333; התשע"א, עמ' 2278.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

הלאומי  הביטוח  לחוק  367)ב(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
גייגר  נאוה  את  ממנה  אני  התשנ"ה-21995,  משולב[,  ]נוסח 

לממונה על הגבייה, לעניין פקודת המסים )גבייה(3.

ט"ו בסיוון התשע"ו )21 ביוני 2016(
)חמ 3-229(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

3  חוקי א"י כרך ב', עמ' 1734.

הודעה על מינוי דיין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

אני מודיע בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
 5 סעיף  לפי  סמכותו  בתוקף  המדינה  שנשיא  החוק(,   - )להלן 
הרב  את   )2016 ביוני   7( התשע"ו  בסיוון  א'  ביום  מינה  לחוק, 

אליעזר איגרא לכהונת דיין של בית הדין הרבני הגדול.

ב' בסיוון התשע"ו )8 ביוני 2016(
)חמ 3-403-ה3(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38; י"פ התשע"ה, עמ' 6709.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

התשט"ו-11955  הדיינים,  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, ובהסכמת השר לשירותי דת, אני ממנה את הרב 
דוד לבנון, אב בית הדין הרבני האזורי באשקלון, בהסכמתו, לכהונה 
בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית הדין האזורי.

 )2016 ביולי   5( התשע"ו  בסיוון  כ"ט  מיום  המינוי  תוקף 
עד יום ט' בתמוז התשע"ו )15 ביולי 2016( או עד מינוי דיינים 
חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה לפי סעיף 5 לחוק, 

לפי המוקדם ביניהם.

ט' בסיוון התשע"ו )15 ביוני 2016(
)חמ 3-403-ה3(

יצחק יוסף  
הראשון לציון הרב הראשי לישראל  

נשיא בית הדין הרבני הגדול  
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38.
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האזורית  המועצה  כראש  חנן  גינת  של  כהונתו  תחילת  מועד 
חבל איילות הוא יום י' בסיוון התשע"ו )16 ביוני 2016(.

ח' בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(
)חמ 3-136-ה1(

יוסף ברון  
המפקח הארצי על  

                                                 הבחירות במשרד הפנים

הסמכה
לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962

בתוקף סמכותי לפי סעיף 67ג)א( לחוק הכשרות המשפטית 
מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ב-11962  והאפוטרופסות, 
להלן,  המפורטים  הכללי  האפוטרופוס  משרד  עובדי  את 
שיהיו  למפקחים  לחוק,  67ג)ב(  סעיף  תנאי  בהם  שמתקיימים 

נתונות להם הסמכויות האלה:

סמכויות לפי סעיף 67ג, לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי   .1
פרק שלישי לחוק, מוקנות למפקחים המפורטים להלן:

רותי בן אבו לאה סולומון    

רונית יפרח יצחק אזולאי    

רויטל פלח יפה לוי    

מוטי מרקו מונה גרבויס    

דורית רייקין אמיר דורון    

ברכה ענבר דוד מילס    

ענבל לוי דורית פלד    

ליזה דאוד נוית כהן    

שירלי קלאורה ניסים חן    

סיגל טרבס עפרה ישראל    

רחל עובדיה אורה יצחק    

פאני אלחייני. רעיה חארסט    

סמדר בן משה    

ביצוע  על  פיקוח  לשם  67ג)ג()3(,  סעיף  לפי  סמכויות   .2
למפקחים  מוקנות  לחוק,  השלישי  הפרק  לפי  ההוראות 

המפורטים להלן:

חנה ממן  

שירן לוי  

י"ב בתמוז התשע"ו )18 ביולי 2016(
)חמ 3-5272(

דוד האן  
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי  

1  ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשע"ו, עמ' 798.

הודעה על מדד יוקר הבריאות
לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994

ממלכתי,  בריאות  ביטוח  לחוק  9)ב()1(  סעיף  לפי 
התשנ"ד-11994 )להלן - חוק ביטוח בריאות(, אני מודיע כי -

 
1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשנ"ז, עמ' 22.

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז מרכז

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  48א)א(  וסעיף  7)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני ממנה את אבי שוורץ,  והבנייה, התשכ"ה-11965,  התכנון 
בוועדה  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  נציגת  מקום  לממלא 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז2, וזאת כל עוד הוא משמש 

בתפקיד כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ה' בתמוז התשע"ו )11 ביולי 2016(
)חמ 3-7-ה2(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשל"ג, עמ' 228; 

   התש"ן, עמ' 168.
2  י"פ התשס"ד, עמ' 3659.

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז מרכז

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  48א)א(  וסעיף  7)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אלכס  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  נציגת  מקום  לממלא  פיינגרש, 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז2 וזאת כל עוד הוא 

משמש בתפקיד כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"ט בסיוון התשע"ו )5 ביולי 2016(
)חמ 3-7-ה2(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשל"ג, עמ' 228; 

   התש"ן, עמ' 168.
2  י"פ התשס"ד, עמ' 3659.

הסמכת מנהל
לפי תקנות הגליל )תשלום סובסידיות לבעלי מכסות(, 

התשנ"ח-1998

)תשלום  הגליל  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
סובסידיות לבעלי מכסות(, התשנ"ח-11998 )להלן - התקנות(, 
אני מסמיך את אסף לוי, סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון )גורמי 

ייצור(, למנהל לעניין התקנות.

מינויים קודמים - בטלים.

כ"א בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(
)חמ 3-2826-ה2(

שלמה בן אליהו  
המנהל הכללי של  

משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
1  ק"ת התשנ"ח, עמ' 313; התשע"ב, עמ' 608.

 הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של 
ראש מועצה אזורית

לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-1958

לצו המועצות המקומיות   219 לפי סעיף  בתוקף הסמכות 
)מועצות אזוריות(, התשי"ח-11958, שנאלצה לי2, אני מודיע כי 

 
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 1259; התשנ"ז, עמ' 986.

2  י"פ התשע"א, עמ' 162.
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פקחי  את   ,)2016 ביוני   26( התשע"ו  בסיוון  כ'  ביום  הסמכתי 
לכך,  מתאימה  הכשרה  קיבלו  אשר  להלן,  המפורטים  העירייה 

לפקחי אכיפה סביבתית בתחום עיריית יבנה לפי חוק זה:

יוסף שובל

יוסף עוז.

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם בעיריית יבנה.

כ' בסיוון התשע"ו )26 ביוני 2016(
)חמ 3-4029(

צבי גוב ארי  
                                                      ראש עיריית יבנה

הסמכת פקח - עיריית כפר סבא
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, 

התשס"ח-2008

המקומיות  הרשויות  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 )להלן - 
החוק(, ולאחר שהוכשר כדין, אני מסמיך בזה את עובד העירייה 
דניאל שער, לפקח על ביצוע חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק, 

ומוקנות לו בזה כל הסמכויות כמפורט בחוק.

כ"ב בסיוון התשע"ו )28 ביוני 2016(
)חמ 3-4029(

חי אדיב  
ראש עיריית הוד השרון  

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

הסמכת פקח - מועצה אזורית גלבוע
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, 

התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי בהתאם לסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 )להלן - 
החוק(, אני מסמיך את דוד ביטון, לפקח לגבי העבירות המנויות 
זאת  בתוספת לחוק, שנעברו בתחומה של המועצה האמורה. 

לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף 3 לחוק.

תוקפה של הסמכה זו מיום ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 
עבודתו  הפסקת  מועד  עד  או  ההסמכה  לביטול  עד   )2016

במועצה שבו יחדל לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם.

ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(
)חמ 3-4029(

עובד נור  
ראש המועצה האזורית הגלבוע  

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 

החמישית  בתוספת  שנקבע  התחשיב  לפי  המשוקלל  המדד 
לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בממוצע שנתי ל–2015 עמד על 

198.48 נקודות - על בסיס ממוצע 1995=100.

כ"ד בסיוון התשע"ו )19 ביוני 2016(
)חמ 3-2584-ה1(

יואל פינקל  
                                            המשנה לסטטיסטיקן הממשלתי

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה
לפי חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג( לחוק כבישי אגרה )מנהרות 
הכרמל(, התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ובכפוף לתנאי חוזה 
בע"מ  כרמלטון  לקבוצת  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הזיכיון 

)להלן - בעל הזיכיון(, אני מודיע לאמור:

בהודעה זו -   .1

"הסכם שימוש" - כהגדרתו בחוק;  

"קטע" - כהגדרותו בתקנות כבישי אגרה )מנהרות הכרמל( 
תשלומים(,  ואכיפת  אגרה  בתשלום  החיוב  )אופן 

התש"ע-22010; 

ציבורי"  "רכב  פרטי",  "רכב  עבודה",  "רכב  מסחרי",  "רכב 
חדש[,  ]נוסח  התעבורה  בפקודת  כהגדרתם   -

התשכ"א-31961 )להלן - פקודת התעבורה(;

"משאית" - רכב מסחרי או רכב עבודה כהגדרתם בפקודת 
התעבורה, שמשקלם הכולל המותר עולה על 4,000 ק"ג;

"משאית קלה" - משאית אשר משקלה הכולל המותר אינו 
עולה על 12,000 ק"ג, שיש לגביה הסכם שימוש תקף 

בכביש מנהרות הכרמל במועד ביצוע הנסיעה.

סכומי   ,)2016 ביולי   1( התשע"ו  בסיוון  כ"ה  שישי,  מיום   .2
בכבישי  נסיעה  בעד  הזיכיון  בעל  בידי  שייגבו  האגרה 

מנהרות הכרמל לגבי נסיעה בקטע, הם מפורטים להלן:

ברכב פרטי - 8.58 שקלים חדשים;  )1(

ברכב ציבורי, ברכב אחר המיועד לפי מבנהו להסעת   )2(
10 אנשים או יותר נוסף על הנהג, ובמשאית קלה - 

25.76 שקלים חדשים;

הכולל  שמשקלם  עבודה  ברכב  או  מסחרי  ברכב   )3(
 - קלה  משאית  למעט  ק"ג,   4,000 על  עולה  המותר 

42.94 שקלים חדשים.

כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(
)חמ 3-4170(

                                              ערן בן–ארוש
                                       המנהל הכללי של קבוצת כרמלטון בע"מ

                                       בעל הזיכיון במנהרות הכרמל
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; התשס"ט, עמ' 199; י"פ התשע"ו, עמ' 7586.

2  ק"ת התש"ע, עמ' 1133.

3  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית יבנה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, 

התשס"ח-2008

הרשויות  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008, 

                                       
1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

                                       
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.



ילקוט הפרסומים 7311, כ"ב בתמוז התשע"ו, 28.7.2016  9046

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית מופקדים במשרדי 
בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים,  עיריית  לנכסי  האגף 

בשעות העבודה הרגילות.

ד' בתמוז התשע"ו )10 ביולי 2016(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
958ב  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
והודעת   1765 עמ'  התש"ל,   ,1617 הפרסומים  בילקוט 
 ,7134 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  דפוס  טעות  תיקון 
התשע"ו, עמ' 750, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך קיימת או 

מאושרת, דרך חדשה או הרחבה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בירושלים, שכ' בית ישראל, בין רח' שמואל   
הנביא ובתי ההונגרים, המזוהה כגוש 30088, ח"ח 69, סך 
הכול שטח להפקעה כ–279 מ"ר, והצבועים בצבעים חול, 
אדום, כמסומן בתשריט תכנית 958ב המאושרת ובתשריט 

ההפקעה.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית מופקדים במשרדי 
בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים,  עיריית  לנכסי  האגף 

בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

מינתה המועצה המקומית חצור הגלילית, בישיבתה מיום כ"ח 
התשע"ו )5 ביוני 2016( ועדת ערר לעניין החוק האמור, בהרכב 

המפורט להלן:

עורכת דין מירית אלוש-קבסה - יושבת ראש

מרדכי בוזגלו - חבר

זהבה קדוש - חברה.

כ"ט בסיוון התשע"ו )5 ביולי 2016(
)חמ 3-265-ה1(

                                               שמעון סויסה
                                 ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 4329 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2178 עמ'  התשס"ג,   ,5177
 לתכנון ולבנייה ירושלים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך קיימת ו/או מאושרת, 

דרך חדשה ו/או הרחבת דרך, מעבר ציבורי להולכי רגל.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ורח'  גרוזנברג  רח'  העיר,  מרכז  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
הלני המלכה, בין רח' שבטי ישראל לבין רח' מונבז, המזוהה 
 1 ח"ח  )לשעבר   37  ,36  ,31 חדשות  חלקות   ,30051  כגוש 
 ;1 מס'  ממגרש  כחלק  והמזוהה  בשלמותה(   4  וחלקה 
 ,)123 ח"ח  )לשעבר  בשלמותה   155 חלקה   ,30052 גוש 
שטח  הכול  סך  כ"ז,   ,5  ,1 ממגרשים  כחלק  והמזוהה 
להפקעה כ–4,267 מ"ר, הצבוע בצבעים חול, אדום, ירוק 
עם פסים אלכסוניים בצבע שחור, כמסומן בתכנית 4329 

המאושרת.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, גוש 6213 -  

חלקה
שטח רשום 

במ"ר
שטח הפקעה 
הערותבמ"ר )בקירוב(

הפקעות חלק 131,2111,070
מהחלקה

הפקעות חלק 141,073320
מהחלקה

הפקעות חלק 151,09175
מהחלקה

הפקעות חלק 161,16780
מהחלקה

הפקעות חלק 171,10180
מהחלקה

הפקעות חלק 181,13995
מהחלקה

הייעוד: דרך.  

ג' בסיוון התשע"ו )4 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/1928א, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4901, מוסרת בזה הוועדה המקומית  4675, התשנ"ח, עמ' 
 לתכנון ולבנייה חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך שטח ציבורי פתוח ודרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,2660 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5028, 
התשס"ב, עמ' 294, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
לבנייני  ציבורי של שטח  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, בשטח של 554 מ"ר, המזוהה   
כגוש 9006, חלקה 11 בשלמותה )לשעבר חלקות 143 ו–144 

בגוש שומה 7044(.

י"ד בסיוון התשע"ו )20 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
2988ב,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7062, 
התשע"ה, עמ' 6678, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחיפה, רח' הנוטר, המהווה חלק מחלקה 52   
בגוש 11580.

ז' בסיוון התשע"ו )13 ביולי 2016(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/97,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1875, 
התשל"ג, עמ' 467, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  פרדס–חנה-כרכור  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,10104 כגוש  המזוהה  בפרדס–חנה-כרכור,  קרקע  חטיבת   
חלקה 301 במלואה )לשעבר חלקה 188(.

י"ז בסיוון התשע"ו )23 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

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

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחיפה, המזוהה כח"ח 9 בגוש 11359.  

ז' בסיוון התשע"ו )13 ביולי 2016(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
חפ/62,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי 303, מיום 
שהודעה  חפ/229ד,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,16.3.1932
 ,2262 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
המחוזית  הוועדה  להחלטת  ובהתאם   ,62 עמ'  התשל"ז, 
 ,2016009 מס'  בישיבתה  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,22.6.2011 מיום 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חיפה   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבנימינה גבעת עדה, המזוהה כ-  

גוש 10161, ח"ח 5-2, 35;  

גוש 10215, ח"ח 550.  

ט"ז בניסן התשע"ו )24 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

ארנון גלעדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שומרון  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מד/21,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4775, 
התשנ"ט, עמ' 4307, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מודיעין   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במודיעין, ששטחה 24,722 מ"ר - גוש 5894,   
חלקה 42 )לשעבר גוש 5616, ח"ח 1(; הייעוד: שטח לבנייני 

ציבור.

ב' בסיוון התשע"ו )28 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

חיים ביבס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  )גיליון-5(,  במ/542 
מוסרת   ,3524 עמ'  התשנ"ד,   ,4218 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  שומרון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 
כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  דרכים  סלילת  של  ציבורי 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

לקנות  עדה  גבעת  בנימינה  המקומית  הרשות  בכוונת   .2
חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  חזקתו  את  למסור  האמורה 

הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבנימינה גבעת עדה, המזוהה כגוש 10132, ח"ח   
.29 ,28 ,16-12

ט"ז בניסן התשע"ו )24 באפריל 2016(
)חמ 3-2(

ארנון גלעדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/643,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6080, 
התש"ע, עמ' 2738, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שומרון   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של סלילת דרכים.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון, המזוהה כגוש 3936, ח"ח 73,   
74, 92, זיקת מעבר לתשתיות מדרום לרח' ירושלים, רובע 

השומר.

כ"ב בסיוון התשע"ו )28 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רצ/5/1,  מס'  ובהתאם לתכנית  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2690, 
התשמ"א, עמ' 1054, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

הרחבת רח' עולי הגרדום מצדו הדרומי והצפוני, שכ' רמז.  

חטיבת קרקע בראשון לציון, המזוהה כגוש 3926 -  

הגרדום  עולי  רח'  הרחבת  מ"ר,  כ–55  ששטחה   ,439 ח"ח   
מצדו הדרומי, שכ' רמז;

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/61,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
נס/1/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,1691 עמ'  2545, התשל"ט, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3843, ח"ח 23, 24,   
25; הייעוד: דרך.

ט' בסיוון התשע"ו )25 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
רצ/מק/116/6/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6819, 
התשע"ד, עמ' 6109, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
מעבר  זיקת  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

לתשתיות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/11/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2876, 
התשמ"ג, עמ' 451, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון, המזוהה כגוש 3945 -  

גולומב  אליהו  רח'  הרחבת  מ"ר,  כ–37  ששטחה   ,274 ח"ח   
מצדו הדרומי, שכ' כצנלסון;

עליכם  שלום  רח'  הרחבת  מ"ר,  כ–36  ששטחה   ,323 ח"ח   
מצדו המזרחי, שכ' כצנלסון;

ח"ח 439, ששטחה כ–1,476 מ"ר, רח' גורדון בחלקו הצפוני   
ורח' אליעזר קפלן בחלקו הצפוני והדרומי, שכ' כצנלסון;

מצדו  התקווה  רח'  הרחבת  מ"ר,  כ–32  ששטחה   ,679 ח"ח   
המזרחי, שכ' כצנלסון;

ח"ח 681, ששטחה כ–63 מ"ר, הרחבת רח' קריית ספר מצדו   
הצפוני והרחבת רח' התקווה מצדו המזרחי, שכ' כצנלסון.

כ"ב בסיוון התשע"ו )28 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בר/12/256, 

הגרדום  עולי  רח'  הרחבת  מ"ר,  כ–56  ששטחה   ,441 ח"ח   
מצדו הצפוני, שכ' רמז.

כ"ג בסיוון התשע"ו )29 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
רצ/מק/4/16/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7133, 
התשע"ו, עמ' 709, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון, המזוהה כגוש 3630 -  

ממערב  חקלאית  מדרך  חלק  מ"ר,  כ–847  ששטחה   ,6 ח"ח   
לרח' דוד רמז;

מ"ר, חלק מדרך חקלאית מדרום  כ–114  30, ששטחה  ח"ח   
לכביש מס' 431 וממערב לרח' דוד רמז;

מ"ר, חלק מדרך חקלאית מדרום  כ–360  73, ששטחה  ח"ח   
לכביש מס' 431 וממערב לרח' דוד רמז.

כ"ג בסיוון התשע"ו )29 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במגדל העמק, ששטחה 1,260 מ"ר, המזוהה כ-    
גוש 17456, ח"ח 123;

גוש 17343, ח"ח 45.  

כ"ג בסיוון התשע"ו )26 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/8273,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4714, 
התשנ"ט, עמ' 1398, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באעבלין, ששטחה 6,209 מ"ר, המזוהה כגוש   
12210, ח"ח 15, 22, 23, 24, 25; הייעוד: שטח ציבור.

כ' בסיוון התשע"ו )26 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7014, 
התשע"ה, עמ' 4508, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שורקות   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביד בנימין, המזוהה כגוש 4726 -  

חלקה חדשהחלקה ישנה

ח"ח 71ח"ח 63

הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור.  

כ"ח בסיוון התשע"ו )4 ביולי 2016(
)חמ 3-2(

משה קזולה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/21319, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7225, 
התשע"ו, עמ' 4285, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור - 

בניית מבנה מורשת לעדה האתיופית.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

חטיבת קרקע באעבלין, ששטחה 2,260 מ"ר, המזוהה כ-  

גוש 12209, ח"ח 88, 91;   

גוש 12211, ח"ח 15, 16, 17, 18, 19.  

הפקעת שטח ציבורי.  

כ' בסיוון התשע"ו )26 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/10781  מס' 
עמ'  התש"ב,   ,5073 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2301
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  נפתלי   מעלה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
מבנה  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ושצ"פ  דרך  ציבור, 

והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/11538, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5099, 
התשס"ב, עמ' 2396, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

420 מ"ר, המזוהה כגוש  חטיבת קרקע באעבלין, ששטחה   
12212, ח"ח 71. הפקעת שטח ציבורי.

כ' בסיוון התשע"ו )26 ביוני 2016(
)חמ 3-2(

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/8273,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4714, 
התשנ"ט, עמ' 1398, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך )או לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
שפורסמה  )חדרה(,  חד/780  מס'  תכנית  לעניין   ,1943 ציבור(, 
בילקוט הפרסומים 7044, התשע"ה, עמ' 5996, בסעיף 2, תיאור 
כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  "חטיבת  לשורה  מתחת  הקרקע, 
10041 -", במקום פירוט חלקי החלקות והשטחים, צריך להיות:

"ח"ח 240 - 240 מ"ר  

ח"ח 241 - 63 מ"ר  

ח"ח 67 - 462 מ"ר  

ח"ח 68 - 264 מ"ר  

ח"ח 69 - 264 מ"ר  

ח"ח 126 - 242 מ"ר  

ח"ח 127 - 242 מ"ר  

ח"ח 128 - 273 מ"ר", ולא כפי שפורסם.  

בילקוט  זו  תכנית  לעניין  שפורסם  הטעות  תיקון  הערה:     *
הפרסומים 7305, התשע"ו, עמ' 8804 - מבוטל.

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

פיתוח איתן - עבודות בינוי תשתיות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-514682-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

חברה, מרח' שבזי 4, בית דגן, טל' 052-3212115, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.9.2016, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, רח' הרצל 13, ראשון לציון, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן חברה, מפרק

נ.א.י. 2005 עיבוד שבבי בע"מ
)ח"פ 51-366715-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בג'ש )גוש חלב(, המזוהה כגוש 14130 -  

חלקה
שטח הפקעה 

)דונם(
אחוז 

הייעודהפקעה

מבנה ציבור460.1495.72

מבנה ציבור481.44438.95

שצ"פ480.62516.86

דרך480.48112.98

במשרדי  מופקד  ה/201505  מס'  התכנית  תשריט  העתק 
הוועדה מעלה נפתלי, רח' אורנים 1, מעלות, טל' 04-9978030, 

וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ו' בתמוז התשע"ו )12 ביולי 2016(
)חמ 3-2(

טוביה גלזר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 מס'  לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
תקווה  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
)להלן - הוועדה(, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע 
פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  את 
מיתאר  תכנית  בדבר  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הפרסומים  בילקוט  התכנית(,   - )להלן   57/1268 מס'  מקומית 

התשס"ב, עמ' 5642.

תוספת

מ"ר;   7,320 של  בשטח   ,215 ח"ח   ,6355 גוש  תקווה,  פתח 
הייעוד: דרך.

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

כ"א בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(

)חמ 3-3(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקון טעות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה 
 ,6535 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
התשע"ג, עמ' 2377, לעניין תכנית ג/במ/55 יקנעם דרום - אתר 
לצד  בטבלה,  הקרקע,  תיאור   ,4 בסעיף  עילית(,  )יקנעם  חירום 

גוש 12566 בעמוד 2380, חלקה "104" - צריכה להימחק.

)חמ 3-2(
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 ,29.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה בן ארוש, עו"ד, מפרק

פורמטקסט בע"מ
)ח"פ 51-482406-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.5.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר כץ, מרח' 

מנורה 13, גבעתיים, טל' 052-25616722, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.10.2016, אצל 
גבעתיים, לשם  ורד,  דרך השלום 53, מגדל  רח'  ארז,  עו"ד אביב 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אופיר כץ, מפרק

רי-קוד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-512741-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
איל הורוביץ, מרח' העצמאות 57, פתח תקווה, טל' 054-4399723, 

למפרק החברה.

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

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

 ,10.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  תקווה,  פתח   ,22 שחם  רח'  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

איל הורוביץ, רו"ח, מפרק

שרונה אביקזר, מרח' אמנון ותמר 31/5, נתניה, טל' 054-4453339, 
למפרקת החברה.

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

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

 ,14.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרונה אביקזר, עו"ד, מפרקת

וויט קונטרול בע"מ
)ח"פ 51-347253-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-5635232 טל'  ירושלים,   ,26 אוסישקין  מרח'  בן–שאול,  מתן 

למפרק החברה.

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

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

 ,20.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתן בן–שאול, עו"ד, מפרק

משק שינוע בע"מ
)ח"פ 51-410481-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
משה בן ארוש, משד' החירות 13, חדרה, טל' 04-6228010, למפרק 

החברה.

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

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



ילקוט הפרסומים 7311, כ"ב בתמוז התשע"ו, 28.7.2016  9056

שלומי בחרי, מרח' נחלת יצחק 32א, תל אביב, טל' 03-6324442, 
למפרק החברה.

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

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

 ,14.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי בחרי, עו"ד, מפרק

ארז מתנות לכל אחד בע"מ
)ח"פ 51-478592-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שלומי בחרי, מרח' נחלת יצחק 32א, תל אביב, טל' 03-6324442, 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי בחרי, עו"ד, מפרק

שי עתונות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-292231-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,052-2314484 טל'   ,5647803 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס,  צביקה 

למפרק החברה.

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

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

 ,22.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

בן יוסף לעבודות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-120520-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד ברוך אבוקרט, מרח' זבולון 3, ת"ד 1015, קריית אתא, טל' 

077-7933833, למפרק החברה.

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

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

 ,10.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברוך אבוקרט, עו"ד, מפרק

י. תותחני ניהול ואחזקות )2001( בע"מ
)ח"פ 51-317809-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יהודית תותחני, מרח' משעול סיסם 2, ת"ד 535, עומר 84965, טל' 

052-3208135, למפרקת החברה.

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

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

 ,14.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודית תותחני, מפרקת

באלי בורגר בע"מ
)ח"פ 51-352970-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,30.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק אלרון, מפרק

מ.ס.ד.ל. פיננסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-263634-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרופ' 

דוד לב רן, מרח' ז' חשון 25, רמת השרון, למפרק החברה.

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

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

 ,13.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח' התע"ש 20, כפר סבא,  רו"ח דפנה הכהן,  בשעה 16.00, אצל 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

פרופ' דוד לב רן, מפרק

אס קלו בע"מ
)ח"פ 51-503484-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

איתי הכהן, מרח' היצירה 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,13.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי הכהן, עו"ד, מפרק

דנטל וואיט לבס בע"מ
)ח"פ 51-411453-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,052-2314484 טל'   ,5647803 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס,  צביקה 

למפרק החברה.

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

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

 ,22.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

תשואות נדל"ן )1994( בע"מ
)ח"פ 51-198443-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון 

מקל, מרח' היצירה 3, רמת גן, טל' 03-6134141, למפרק החברה.

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

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

 ,30.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון מקל, מפרק

י. אלרון רואה חשבון
)ח"פ 51-324863-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

אלרון, מרח' תע"ש 3, רמת גן, טל' 03-5755278, למפרק החברה.
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
גמליאל שוהם, מרח' זרובבל 12, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.9.2016, בשעה 
לשם  אביב,  תל   ,26 רח' המסגר  פיין,  אלחנן  עו"ד  במשרד   ,12.00
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
גמליאל שוהם, מפרק

יעדים שרותים משפטיים 
 )ח"פ 513630244(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
החברה,  כוח  בא  אצל   17.00 בשעה   5/09/2016 ביום  תתכנס 
03- טל'  תקווה,  פתח   ,9 גור  מוטה  רח'  חלמיש,  אילן  עו"ד 

9242024, פקס' 03-9190453.

נושה המעוניין להציע מפרק החברה מתבקש לפנות לבא 
לפני  ימים  שבעה  עד  וזאת  הנ"ל,  הפרטים  לפי  החברה  כוח 

מועד כינוס אסיפת הנושים.
אילן חלמיש, עו"ד
בא כוח החברה

אחים שלמה משה ושרלה  
 )ח"פ  512235359(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12/09/2016 בשעה 09:00, אצל עו"ד אוהד אחרק, 
רח' שד' רוטשילד 6  חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שלמה אברהם, מפרק 

ז'נט ודליה אופנה בע''מ 
 )ח"פ 512678582(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11/09/2016 בשעה 10:00, אצל אנגל בקשי 
דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,1 המסגר  רח'  חשבון,  רואי  ושות', 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.
דליה עמיצור, מפרקת

פ.ע. אילת יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-411645-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  אביב,  תל   ,57231 ת"ד   ,37 איילון  נחל  מרח'  צדקוני,  יגאל 

03-6813322, למפרק החברה.

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

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

 25.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל צדקוני, עו"ד, מפרק

א.מ.ס מפעל הים התיכון בע"מ
)ח"פ 51-230793-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
שבתאי בירן, מרח' צה"ל 6, חדר 225, אשקלון, טל' 08-6750119, 

למפרק החברה.

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

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

 ,28.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שבתאי בירן, רו"ח, מפרק

מ.ש.כ. גורג' בע"מ
)ח"פ 51-378050-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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צור, מרח' דיזנגוף 50, תל–אביב-יפו 6433222, טל' 03-6210410, 
למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ערן צור, עו"ד, מפרק 

טימורין )2006( בע"מ 
 )ח"פ 513792242(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/07/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,5268102 גן  רמת   ,7 מנחם  בגין  דרך  מרח'  ברק,   צביקה 

03-6114485, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

צביקה ברק, עו"ד, מפרק 

סופר טק אלקטרוניקה בע''מ 
 )ח"פ 512016403(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/07/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב כהן, מרח' 

בת חן 10, הוד השרון, טל' 09-7461161, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב כהן, מפרק 

ורידיס - ווטר סיסטמס ישראל בע"מ 
 )ח"פ 512837105(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/07/2016 

סי סאט בע"מ 
 )ח"פ 514304922(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' אחוזה 
100, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף מירזאי, עו"ד, מפרק

מוטו פריק בע"מ 
 )ח"פ 513609586(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15/10/2016 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' דליה 
11, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גלעד בנאי, עו"ד, מפרק

מדאינווסט אינטרנשיונל )1985( בע"מ 
 )ח"פ 511050809(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/02/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
זקי דיאב, מרח' קרמניצקי 14, תל–אביב-יפו, טל' 03-6336063, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

זקי דיאב, עו"ד, מפרק 

י.א. טוטי בע"מ 
 )ח"פ 513788638(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/03/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/09/2016 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אופיר נחמני שלום, מפרק 

נסטקון בע"מ 
 )ח"פ 514000082(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   26/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
גל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,08-8477080 טל'  רחובות,   ,10 פלאוט  מנחם  מרח'  הנס,  בעל 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת 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 26/09/2016 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גל בעל הנס, מפרק 

גוש 6625 חלקות 254 255 בע"מ 
 )ח"פ 510270093(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/07/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבשלום 
פלק, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-8477080, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אבשלום פלק, מפרק

 

עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,4672519 הרצליה   ,1 אבן  אבא  שד  מרח'  הראל,   שחר 

09-9520000, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שחר הראל, עו"ד, מפרק 

מישור מערכות אלקטרוניות בע"מ 
 )ח"פ 512716622(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   24/09/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שמואל גולומב, מרח' החרוב 3, ראשון לציון, טל' 09-7441000, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת 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 11/09/2016 
בשעה 12:00, אצל עו"ד עמיר סגל, רח' טשרניחובסקי 24, כפר 
סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

שמואל גולומב, מפרק 

רינאון בע"מ 
 )ח"פ 515335404(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   27/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר 
נחמני שלום, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-8477080, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 
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חן יהב בע"מ
)ח"פ 51-199463-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.9.2016, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' ירמיהו 80, 
בית יהב, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עומר קמחי, עו"ד, מפרק  

רסידו תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-339360-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.9.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בצלאל 33, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

פרדי רובינסון, מפרק  

שירן צור ניהול ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-252152-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
13.00, אצל המפרק, רח' אבני  30.9.2016, בשעה  תתכנס ביום 
החושן 28, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב צור, מפרק  

בת-אור מערכות תכנה בע"מ
)ח"פ 51-268434-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.10.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הנצי"ב 39, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

צחי פלג, עו"ד, מפרק  

גוש 6625 חלקות 254 255 בע"מ 
 )ח"פ 510270093(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26/09/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  רחובות, לשם הגשת   ,10 פלאוט  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אבשלום פלק, מפרק

תעשיות נייר ניצני שלום בע"מ
)ח"פ 51-255358-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.9.2016, בשעה 13.00, במשרד עו"ד פרידמן-נאמן, 
רח' דניאל פריש 3, בניין המגדל, קומה 25, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

קובי פרידמן, עו"ד, מפרק  

התייעלות כלכלית ברת קיימא בע"מ
)ח"פ 51-489357-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,19.00 בשעה   ,25.9.2016 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,13 הפרדס 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמיר וגר, עו"ד, מפרק  

מערכות מצע פתוחות בע"מ
)ח"פ 51-444562-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.30 בשעה   ,25.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,5 העצמאות 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעד חננאל, עו"ד, מפרק  
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אשל )ש.ל.ג( אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-239013-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה   ,10.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים ניר, עו"ד, מפרק  

סספורטס מרום יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-244849-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה   ,10.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים ניר, עו"ד, מפרק  

עצם לעתיד בע"מ
)ח"פ 51-285782-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2016, בשעה 11.00, אצל אילן קנדל, רח' 
הנרקיס 11, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונה קנדל, עו"ד, מפרקת  

פיזור סיכונים בע"מ
)ח"פ 51-285789-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2016, בשעה 11.00, אצל אילן קנדל, רח' 
הנרקיס 11, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונה קנדל, עו"ד, מפרקת  

א.א. מוריאה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-295513-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שניצר,  דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,2.10.2016 ביום  תתכנס 
גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 27, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד גוטליב, עו"ד, מפרק  

האוזן השלישית ניקלאודיאון בע"מ
)ח"פ 51-196871-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.10.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' אברבנאל 29, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל דותן, מפרק  

כ. זוארץ בע"מ
)ח"פ 51-309404-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,6.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
רח' האומן 25, קומה 2, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב גלבוע, עו"ד, מפרק  

ויק שירה נכסים בע"מ
)ח"פ 51-203923-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,10.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלמוג נוריאל, עו"ד, מפרק

בן - מוש הפקות בע"מ
)ח"פ 51-124802-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שד'  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,18.12.2016 ביום  תתכנס 
התמרים, מרכז רכטר 7, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלמוג נוריאל, עו"ד, מפרק  

טריפ טו מד בע"מ
)ח"פ 51-499563-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה, שהתכנסה ביום 19.6.2016, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את ייבגני אורדיאנסקי, מרח' מפעילי 

אגוז 70, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ייבגני אורליאנסקי, מפרק

פינת הפנינים 
)ע"ר 58-048987-0(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,20.3.2016 ביום 
ולמנות את אייל למנצח, מרח' נורוק 3, בני ברק, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אייל למנצח, מפרק

סבן חסויות בע"מ
)ח"פ 51-256523-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
במשרדי   ,10.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס 
המפרק, בניין D, רח' ראול ולנברג 18, קומה 6, רמת החייל, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דורון לוי, מפרק  

א.ד.ר. אינטר קול 26 בע"מ
)ח"פ 51-541702-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.7.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לוי,  דובריש  רקפת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' קויפמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

א.ד.ר. אינטר קול 26 בע"מ
)ח"פ 51-541702-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,9.10.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
קויפמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת  

בן - מוש הפקות בע"מ
)ח"פ 51-124802-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.7.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלמוג נוריאל, ממרכז 

רכטר 7, אילת, טל' 08-6371114, למפרק החברה.
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מפעלי מלט הר טוב
)ש"מ 55-026121-8(

הודעה על שינויים בפרטי שותפות מוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי השותף המוגבל  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
חלק  העביר   ,51-476816-7 ח"פ  בע"מ,  השקעות  מאיה  מירב 
מזכויותיו בשותפות לשותף המוגבל שמשון הובלות ואספקת 

חומרי בניין בע"מ, ח"פ 51-051529-9.
יעל קלינמן, עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד לעובדי החברה

 ,60999-07-14 פר"ק  בתיק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בבית 
תיק פ"ח 54669

שם החייבת: אקסטריקום בע"מ )בפירוק(, ח"פ 51-324061-4.

עיסוק: חברה בתחום הטכנולוגיה.

שם המפרק ומענו: עו"ד שי בר–ניר, מרח' השלושה 2, תל אביב.

סוג הדיבידנד: חלוקת דיבידנד לעובדי החברה בהתאם לאישור 
בית המשפט מיום 16.6.2016.

שי בר–ניר, עו"ד, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 45397-02-14

שם החייב: צבי בר בירו.

שם הנאמן ומענו: עו"ד חיים ינאי ינקולוביץ, רח' בן גוריון 14, 
הרצליה 46785.

סוג הדיבידנד: נושים בדין קדימה ונושים רגילים.

בדין  החוב  מתביעות   100% קדימה:  בדין  הדיבידנד  אחוז 
קדימה שאושרו על ידי הנאמן.

אחוז הדיבידנד בדין רגיל: 19.5% מתביעות החוב שאושרו על 
ידי הנאמן.

חיים ינאי ינקולוביץ, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 53380-09-12

שם החייב: אורון אליהו.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

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

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

אונקיה - ניירות ערך בע"מ
)ח"פ 51-108355-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
באסיפה  כי  הפקודה(,   - )להלן  התשמ"ג-1983  חדש[,  ]נוסח 
כללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.7.2016, התקבלה 
לפי  נושים  ידי  על  מרצון  החברה  את  לפרק  מיוחדת  החלטה 
מרח'  סימון,  שמואלי  שלומית  את  ולמנות  לפקודה   323 סעיף 

מכבי 16/7, רעננה, טל' 050-3401511, למפרקת החברה.

ביום  שהתקיימה  החברה  של  נושים  שבאסיפת  היות 
10.7.2016, אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק 
מטעם הנושים, לא הופיע אף נושה אחד של החברה, מונתה 
שלומית שמואלי סימון למפרקת החברה לפי החלטת האסיפה 

הכללית הנ"ל מכוח סעיף 325)ב( לפקודה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שלומית שמואלי סימון, מפרקת

ספרקל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-366480-5(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, 
שהתכנסה ביום 10.7.2016, התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל 
את פירוק החברה מרצון ולבטל את מינוי המפרק, עו"ד אמיר 

סאבא, מרח' חורי 2, חיפה, טל' 04-8662025.

נסרין אסחק, דירקטור

דינמיק אינטרנשיונל קורפ הודו בע"מ
)ח"פ 51-382206-4(

הודעה על הפסקת הליכי פירוק

המניות  בעלי  כללית של  באסיפה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.7.2016, התקבלה החלטה 
ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 

את מינויו של המפרק.
יעקב קטן, מפרק

מ. גפן יוזמה בע"מ
)ח"פ 51-334247-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על מינוי מפרקת

לפקודת החברות   332 לסעיף  הודעה בהתאם  בזה  ניתנת 
החברה  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.6.2016, התקבלה החלטה למנות את 
למפרקת  מכבים-רעות,   ,10 ספיר  מרח'  גפן,  הרצליה  אורנית 

החברה במקום המפרק הקודם מאיר גפן המנוח.
אורנית הרצליה גפן, מפרקת




