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אצילת סמכויות
סעיף בחוק

לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "המנהל" שבסעיף  1לפקודת
הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א ,11981-אני אוצל לעובדי משרד
הבריאות המפורטים להלן את סמכויותיי לפי הפקודה האמורה,
למעט סמכויותיי להתקין תקנות:

(8ב)

תרומה לסיעה ,למפלגה
או לרשימת מועמדים

1,000

(8ג)

תרומה לסיעה ,למפלגה
או לרשימת מועמדים
בשנת בחירות

2,300

8ג

תרומה במקרה של ויתור
על מימון

127,000

9א(א)()5

ענישה למבצע פעילות
בחירות

508,5
00

10ג(א)

גוף פעיל בבחירות

101,700

10ג(ו)()2

תרומה לגוף פעיל
בבחירות

15,300

10ג(ו)()4

תרומות לגוף פעיל
בבחירות שקיבל
תרומה מחוץ לארץ

610,200

( )1מנהל מערך הרוקחות והאכיפה;
( )2סגן מנהל מערך הרוקחות והאכיפה;
( )3מנהלת המכון לביקורות ותקינה של חומרי רפואה וסגנית
מנהל מערך הרוקחות והאכיפה;
( )4מנהל המחלקה לייבוא פרמצבטיקה וסמים ,מערך
הרוקחות והאכיפה;
( )5סגן מנהל האגף ומנהל גידול ,ייצור והפצה ,האגף לפיקוח
והסדרת מערך הקנביס בישראל ,למעט סעיפים 47א
ו–47ד(ב).
אצילת סמכויות מנהל קודמות לבעלי תפקיד אלה בטלות.
כ"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2018
(חמ -3-1655ה)2
משה בר–סימן טוב
המנהל הכללי של משרד הבריאות
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694

הנושא

סכום מעודכן
בשקלים חדשים

י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
(חמכ)2001033-
חיים אבידור
חשב הכנסת

הודעה על עדכון סכום
לפי חוק–יסוד :משק המדינה

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון

בהתאם לסעיף 3ג(ה) לחוק–יסוד :משק המדינה( 1להלן
 חוק היסוד) ,ולסעיף (93ו) לתקנון הכנסת ,2מתפרסמתבזה הודעה על עדכון הסכום הנקוב בהגדרות "הצעת חוק
תקציבית" ו"הסתייגות תקציבית" בסעיף 3ג(ד) לחוק–היסוד,
עקב שינוי במדד המחירים לצרכן ,ומיום כ"ד בטבת התשע"ט
( 1בינואר  )2019הוא  6,117,719שקלים חדשים.

לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-

י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
(חמכ)2000049-

1

2

חיים אבידור
חשב הכנסת
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשס"ג ,עמ'  ;498י"פ התשע"ח,
עמ' .4704
י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התשע"ב ,עמ' .5730

בהתאם לסעיף 1ג(ב)( )3לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג,11973-
מתפרסמת בזה הודעה על עדכון סכום יחידת המימון עקב עליית
מדד המחירים לצרכן ,ומיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר )2019
סכום יחידת המימון הוא  1,384,400שקלים חדשים.
י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
(חמכ)2001033-

1

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעורי הריבית
ודרך חישובה) ,התשס"ג2003-

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיף 1ג(ג) לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
(להלן  -החוק) ,מתפרסמת בזה הודעה על עדכון סכומים עקב
עליית מדד המחירים לצרכן ,ומיום כ"ד בטבת התשע"ט (1
בינואר  )2019הם כלהלן:

1

סעיף בחוק
3א
1

הנושא
מימון תשלומים
לצוות הפרלמנטרי

סכום מעודכן
בשקלים חדשים

בהתאם לתקנה  6לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת
שיעור הריבית ודרך חישובה) ,התשס"ג ,12003-שיעורי הריבית
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,21961-לתקופה
שמיום ט"ז בניסן התשע"ח ( 1באפריל  )2018עד יום י"ז בתמוז
התשע"ח ( 30ביוני  ,)2018יהיו כדלהלן:
( )1ריבית צמודה
שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על  1.0%לשנה.

7,426,500

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשע"ז ,עמ'  ;520י"פ התשע"ח ,עמ'
.4704

6 512

חיים אבידור
חשב הכנסת
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשע"ז ,עמ'  ;520י"פ התשע"ח,
עמ' .4704

1
2

ק"ת התשס"ג ,עמ' .588
ס"ח התשכ"א ,עמ' .192
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( )2ריבית שקלית

( )3ריבית במטבע חוץ (דולר)

שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על  2.1%לשנה.
( )3ריבית במטבע חוץ (דולר)

שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על  3.33438%לשנה.
( )4ריבית הפיגורים הצמודה

שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על  3.302%לשנה.
( )4ריבית הפיגורים הצמודה
שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על  7.5%לשנה.
כ"ט בתשרי התשע"ט ( 8באוקטובר )2018
(חמ )3-3220
גיל כהן
סגן בכיר לחשב הכללי

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעורי הריבית
ודרך חישובה) ,התשס"ג2003-
בהתאם לתקנה  6לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת
שיעור הריבית ודרך חישובה) ,התשס"ג ,12003-שיעורי הריבית
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,21961-לתקופה
שמיום כ"ב בתשרי התשע"ט ( 1באוקטובר  )2018עד יום כ"ג
בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר  ,)2018יהיו כדלהלן:
( )1ריבית צמודה

שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על  7.5%לשנה.
כ"ט בתשרי התשע"ט ( 8באוקטובר )2018
(חמ )3-3220
גיל כהן
סגן בכיר לחשב הכללי

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעורי הריבית
ודרך חישובה) ,התשס"ג2003-
בהתאם לתקנה  6לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת
שיעור הריבית ודרך חישובה) ,התשס"ג ,12003-שיעורי הריבית
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,21961-לתקופה שמיום
כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר  )2019עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ט
( 31במרס  ,)2019יהיו כדלהלן:
( )1ריבית צמודה
שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על  1.0%לשנה.
( )2ריבית שקלית
שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על  2.4%לשנה.

שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על  1.0%לשנה.
( )2ריבית שקלית

( )3ריבית במטבע חוץ (דולר)
שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על  3.80300%לשנה.

שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על  2.2%לשנה.
( )3ריבית במטבע חוץ (דולר)

( )4ריבית הפיגורים הצמודה
שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על  7.5%לשנה.

שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על  3.38613%לשנה.
( )4ריבית הפיגורים הצמודה
שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על  7.5%לשנה.
כ"ט בתשרי התשע"ט ( 8באוקטובר )2018
(חמ )3-3220
גיל כהן
סגן בכיר לחשב הכללי
__________
 1ק"ת התשס"ג ,עמ' .588
 2ס"ח התשכ"א ,עמ' .192

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעורי הריבית
ודרך חישובה) ,התשס"ג2003-
בהתאם לתקנה  6לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת
שיעור הריבית ודרך חישובה) ,התשס"ג ,12003-שיעורי הריבית
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,21961-לתקופה
שמיום י"ח בתמוז התשע"ח ( 1ביולי  )2018עד יום כ"א בתשרי
התשע"ט ( 30בספטמבר  ,)2018יהיו כדלהלן:
( )1ריבית צמודה
שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על  1.0%לשנה.
( )2ריבית שקלית
שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על  2.1%לשנה.
1
2

ק"ת התשס"ג ,עמ' .588
ס"ח התשכ"א ,עמ' .192
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כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר )2019
(חמ )3-3220
__________
 1ק"ת התשס"ג ,עמ' .588
 2ס"ח התשכ"א ,עמ' .192

גיל כהן
סגן בכיר לחשב הכללי

הסמכת מפקחות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצלה לי ,2ולאחר
שעברו הכשרה מתאימה כאמור בסעיף  205לחוק ,אני מסמיך
את הנשים המנויות להלן למפקחות לצורך ביצוע החוק והפעלת
הסמכויות לפי כל דין:
תחום הסמכה (מרחב תכנון)
השם והמחוז
מחוז דרום
באר שבע
קרין זיינוטדינוב
באר שבע
אפרת בוקריס
תוקף הסמכה זו לשנתיים וכל עוד המוסמכת משמשת
במשרתה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במרחב התכנון
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ח ,עמ' .212
י"פ התשע"ח ,עמ' .922

6513
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שצוין .הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמכת
למפקחת במרחב תכנון כלשהו ,אם קיימת כזו.
ח' באלול התשע"ח ( 19באוגוסט )2018
(חמ -3-715ה)3
אברהם ברון כהן
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת דיני התכנון והבנייה

הסמכה

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
1
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו1976-
(להלן  -החוק) ,מינתה עיריית גבעת שמואל בישיבתה מס' ,2
מיום כ"ז בכסלו התשע"ט ( 5בדצמבר  ,)2018ועדות ערר בהרכב
של שלושה חברים כמפורט להלן:
הרכב א':

לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ד(ה)( )3לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,11968-אני מסמיך את המנהלים במשרד להגנת הסביבה
של המחוזות המפורטים להלן לגורם מוסמך מחוזי ,אשר יהיו להם
הסמכויות המפורטות בסעיף האמור ובסעיף 8ד(ח) לחוק האמור:

הרכב ב':

( )1מחוז הצפון;

ניסים שתיבי  -יושב ראש

חגי אדורם  -יושב ראש
אילן טורם  -חבר
עודד ים  -חבר

( )2מחוז חיפה;

שלמה זכאי  -חבר

( )3מחוז המרכז;

יחיאל ספיאן  -חבר.

( )4מחוז תל אביב;
( )5מחוז ירושלים;
( )6מחוז הדרום.
כ"ו בטבת התשע"ט ( 3בינואר )2019
(חמ -3-2495ה)1

1

גיא סמט
גורם מוסמך ארצי
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשע"ט ,עמ' .778

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית דרום השרון ,בישיבתה מיום כ"ד
בטבת התשע"ט ( 1בינואר  ,)2019ועדת ערר לעניין החוק האמור,
בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:
עורך דין מנשה מלמוד  -יושב ראש
עורך דין גבי דור  -חבר

כ"ט בטבת התשע"ט ( 6בינואר )2019
(חמ -3-265ה)1
יוסי ברודני
ראש עיריית גבעת שמואל
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
שינתה מועצת עיריית בית שאן ,בישיבתה מיום י"ז בטבת
התשע"ט ( 25בדצמבר  )2018את הרכב ועדת הערר לעניין החוק
האמור כך שעידן אזולאי  -מונה לחבר במקומו של אבי פחימה;2
עורך דין משה גרמה (יושב ראש) וניסים בדוס ימשיכו לכהן
כחברי ועדת ערר.
י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר )2018
(חמ -3-265ה)1
ז'קי לוי
ראש עיריית בית שאן
1
2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ז ,עמ' .1782

עורך דין מוטי האן מרקוביץ  -חבר

אצילת סמכויות

עורכת דין זמירה שחר  -חברה ,ממלאת מקום
ורדה שפיר  -חברה ,ממלאת מקום.

לפי חוק העיצובים ,התשע"ז2017-

כ"ה בטבת התשע"ט ( 2בינואר )2019
(חמ -3-265ה)1

בתוקף סמכותי לפי סעיף  95לחוק העיצובים ,התשע"ז2017-
(להלן  -החוק) ,אני אוצל בזה את סמכויותי לפי החוק ,למעט
סמכויות לפי סעיפים (12ב)(34 ,25 ,ב) 46 ,43 ,עד (98 ,96 ,48ב)
ו–(ג) 99 ,ו–(103ב) לחוק ,לעובדי הרשות.

1

אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון
ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

1

ז' בשבט התשע"ט ( 13בינואר )2019
(חמ )3-5789
אופיר אלון
רשם העיצובים
1

6 514

ס"ח התשע"ז ,עמ' .1176
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ביטול הכרזה בדבר קיום מונופולין  -טחנת קמח יפו
( )1972בע"מ

ת"י  62368חלק  - 3ציוד שמע /חוזי ,ציוד טכנולוגיית המידע
וציוד תקשורת :היבטי בטיחות של העברת הספק זרם ישר
דרך כבלי תקשורת ויציאות ( )portsתקשורת ,מדצמבר
 2018בא במקום ת"י  60950חלק  21מפברואר ;2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף (26א) לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח ,11988-אני מודיעה על ביטול ההכרזה הקיימת של
חברת טחנת קמח יפו ( )1972בע"מ כבעלת מונופולין בייצור
קמח כשר לפסח ,וזאת לאחר שבדיקה שנערכה ברשות להגבלים
עסקיים העלתה כי החברה אינה מהווה עוד מונופולין בייצור
קמח כשר לפסח.

ת"י  - 6422חומרים אטימי-מים משחתיים להשמה מתחת
לאריחי קרמיקה המודבקים בדבקים  -דרישות ,שיטות
בדיקה ,מיון וכינוי ,מדצמבר ;2018

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ה1988-

תוקף ביטול ההכרזה  -ממועד הודעתי זו.
תיק המונופולין שמספרו  5880פתוח לעיון הציבור במשרד
רשות ההגבלים העסקיים ,רח' כנפי נשרים  ,22ירושלים ובאתר
האינטרנט של רשות ההגבלים העסקיים שכתובתוwww. :
.antitrust.gov.il

ת"י  - 45001מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה -
דרישות והנחיות לשימוש ,מדצמבר  2018בא במקום ת"י
 18001בפברואר .2010
כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר )2018
(חמ -3-96ה)1
אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי

כ"ה בטבת התשע"ט ( 2בינואר )2019
(חמ )3-1844

הודעה בדבר שינויים בתקנים

מיכל הלפרין
הממונה על הגבלים עסקיים
1

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראלים שלהלן:

ס"ח התשמ"ח ,עמ' .128

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב, 1952-
על הארכת תוקפו של רישיון "/399רועי" ,2עד יום ב' באב
התשע"ח ( 14ביולי  ,)2018לפי סעיף (18ב)( )1לחוק הנפט.
1

י"ד באייר התשע"ח ( 29באפריל )2018
(חמ -3-629ה)1
יוסי וירצבורגר
הממונה על ענייני הנפט
1
2

ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
י"פ התשע"ג ,עמ'  ;4644התשע"ז ,עמ' .6146

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב,11952-
על הארכת תוקפו של רישיון "/399רועי" ,2עד יום ה' בתשרי
התשע"ט ( 14בספטמבר  ,)2018לפי סעיף (18ב)( )1לחוק הנפט.
כ"א באב התשע"ח ( 2באוגוסט )2018
(חמ -3-629ה)1
יוסי וירצבורגר
הממונה על ענייני הנפט
1
2

ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
י"פ התשע"ג ,עמ'  ;4644התשע"ז ,עמ' .6146

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראלים שלהלן:
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,8087י"ח בשבט התשע"ט24.1.2019 ,

ת"י  1045חלק  - 1בידוד תרמי של בניינים :בתי מגורים,
גיליון תיקון מס'  ,10מדצמבר  2018למהדורה מיולי 2011
ולגיליונות התיקון מינואר  ,2013מיולי  ,2014מפברואר
 ,2015מדצמבר  ,2015מאפריל  ,2016ממרס  ,2017מיוני ,2017
מאוגוסט  2017וממרס ;2018
ת"י  - 16709דלק לרכב מנועי  -דלק דיזל בעל ריכוז גבוה
של אסטרים מתיליים של חומצות שומניות ( B20ו–)B30
( - )FAMEדרישות ושיטות בדיקה תיקון טעות מדצמבר
 2018למהדורה מאוגוסט .2018
כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר )2018
(חמ -3-96ה)5
אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראלים שלהלן:
ת"י  1368חלק  - 2תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק :ארובה,
גיליון תיקון מס'  ,1מדצמבר  2018למהדורה ממאי ;2012
ת"י  - 5281בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות כלליות,
גיליון תיקון מס'  ,1מדצמבר  2018למהדורה ממאי ;2016
ת"י  5281חלק  - 1בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
לבניינים שאינם בנייני מגורים ,גיליון תיקון מס'  ,1מדצמבר
 2018למהדורה ממאי ;2016
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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ת"י  5281חלק  - 2בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות לבנייני
מגורים ,גיליון תיקון מס'  ,1מדצמבר  2018למהדורה ממאי
;2016
ת"י  5281חלק  - 3.3בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
לבנייני גרעין ומעטפת  -בנייני משרדים ,גיליון תיקון מס'
 ,1מדצמבר  2018למהדורה מאוגוסט ;2016

צד ההכנסות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

ת"י  5281חלק  - 9.2בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
למתחמי תעשייה קיימים ,גיליון תיקון מס'  ,2מדצמבר
 2018למהדורה מדצמבר  2014ומגיליון התיקון מדצמבר
.2015

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

82,600,000
803,017,000

ג' בטבת התשע"ט ( 11בדצמבר )2018
(חמ -3-96ה)5

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

78,525,000
881,542,000
881,542,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול כלליות

בשקלים חדשים
226,753,000
140,442,000
367,195,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

144,085,000
99,227,000
243,312,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

25,458,000
133,541,000
158,999,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

937,000
29,674,000
30,611,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

2,900,000
500,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

803,017,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

78,525,000
881,542,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

881,542,000

ת"י  5281חלק  - 9.1בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
לבנייני תעשייה ,גיליון תיקון מס'  ,2מדצמבר  2018למהדורה
ממאי  2014ולגיליון התיקון מדצמבר ;2015

אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ב) לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשפט המחוזי
בירושלים ,בשבתו ביום י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר
 ,)2018בתיק עמל"ע ( 26643-08-17בד"א  ,)19/17החליט להטיל
על עורך דין צבי רוזנטל ,רישיון מס'  ,57566עונש של השעיה
זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין ,מיום י' בשבט התשע"ט
( 16בינואר .)2019
י' בשבט התשע"ט ( 16בינואר )2019
(חמ )3-94

1

אורי קינן
ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

תמצית תקציב רגיל של עיריית בת ים
לשנת הכספים 2018
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה לפי סעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה,שנאצלה לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית קריית
אונו לשנת התקציב  ,2018שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות
1

2

בשקלים חדשים
321,295,000
200,000
13,728,000
4,325,000
66,242,000
405,790,000

סך הכול פירעון-מילוות

בשקלים חדשים
150,647,000
110,901,000
3,837,000
45,773,000
3,469,000
314,627,000

ט"ו באלול התשע"ח ( 26באוגוסט )2018
(חמ -3-360ה)1
כרמית פנטון
הממונה על מחוז תל אביב

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשע"ד,
עמ' .296
י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 101-0209593
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7423התשע"ז ,עמ'  ,2349מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (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 מאושרת ,דרך מוצעת ,דרך ו/או טיפול נופי ,שטח
ציבורי פתוח ,מרכז תחבורה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
ירושלים ,רכבת קלה ,הקו הירוק ,קטעים  12ו– .14תחום
ההפקעה משתרע על פני הרחובות :מרח' הגננת במזרח,
רח' צביה ויצחק ועד רח' מרגלית במערב ,המזוהה כ-
גוש  ,28049ח"ח  ;17גוש  ,28050ח"ח  ;8 ,2גוש  ,28051ח"ח
( 80 ,13 ,10 ,9 ,6לשעבר ח"ח  78בגוש  ;)28051גוש ,28052
ח"ח  ;80 ,73גוש  ,28053ח"ח  ;43 ,13 ,7 ,6 ,4גוש  ,28054ח"ח
 ;31 ,27 ,18גוש  ,28055ח"ח  ;15 ,13 ,3גוש  ,28109ח"ח ,4 ,3
 ;7 ,6 ,5גוש  ,28113ח"ח  ;3גוש  ,30933ח"ח  ;5 ,3גוש ,30942
ח"ח ( 5לשעבר ח"ח  1בגוש ( 7 ,)30943לשעבר ח"ח  1בגוש
 30942וח"ח  1בגוש ( 8 ,)30943לשעבר ח"ח  1בגוש ,)30942
( 9לשעבר ח"ח  1בגוש  30942וח"ח  1בגוש  ;)30943גוש
 ,30943ח"ח ( 3 ,2לשעבר ח"ח  1בגוש  ;)30943גוש ,30962
חלקות במלואן  ,102 ,99 ,98ח"ח  ;96 ,82 ,80 ,37 ,34 ,33גוש
 ,30964ח"ח  ;40 ,20 ,9גוש ( 2לא מוסדר) ,ח"ח ( 999לא
מוסדר).

תשריט ההפקעה נמצא במשרדי האגף לנכסי העירייה,
עיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה
הרגילות.
ב' באלול התשע"ח ( 13באוגוסט )2018
(חמ )3-2
יוסף דייטש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
\

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' מי/350/י,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5432
התשס"ה ,עמ'  ,3986ותכנית מס' מק/350/י ,1/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6577התשע"ג,
עמ'  ,4206מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מטה יהודה (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  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
לפי הרשימה שלהלן:

2
3

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

29632

1

לא

302

2.694

דרך

1

לא

303

0.383

דרך

4 ,2 ,1

לא

304

6.682

דרך

4 ,2 ,1

לא

305

0.728

דרך

1

לא

306

1.398

דרך

1

לא

307

0.984

דרך

חלקה

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3

ילקוט הפרסומים  ,8087י"ח בשבט התשע"ט24.1.2019 ,

29627

6

לא

301

1.422

דרך

גוש

סך הכול שטח להפקעה כ– 32,128מ"ר הצבועים בצבע חול,
אדום ,אדום וירוק ,ירוק ,אדום ואפור כמסומן בתשריט
ההפקעה.
1

בשלמות

מגרש

שטח
במ"ר

הייעוד

6517
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גוש

מגרש

שטח
במ"ר

הייעוד

1

לא

308

5.462

דרך

1

לא

309

0.378

דרך

חלקה בשלמות

1

לא

310

1

לא

311

4.063

דרך

0.056

דרך

1

לא

401

1.373

שצ"פ

1

לא

402

8.363

שצ"פ

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' רג,340/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2591
התש"ם ,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.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

ח' בטבת התשע"ט ( 16בדצמבר )2018
(חמ )3-2
ניב ויזל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה יהודה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' גב,586/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7320
התשע"ו ,עמ'  ,9035מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 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  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6145ח"ח ,781
בשטח של כ– 99מ"ר; הייעוד :דרך.
י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר )2018
(חמ )3-2
אדם קניגסברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

חטיבת קרקע בגבעתיים ,ששטחה  94מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6154ח"ח  ;260הייעוד :דרך.
כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר )2018
(חמ )3-2
רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג,340/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2591
התש"ם ,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.

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

ילקוט הפרסומים  ,8087י"ח בשבט התשע"ט24.1.2019 ,
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.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6157ח"ח  ,217בשטח
של כ– 46מ"ר; הייעוד :דרך.

י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר )2018
(חמ )3-2
אדם קניגסברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' מר8/165/
 נוף קדומים-מודיעין (להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבראישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4568התשנ"ז ,עמ'
 ,5543מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מודיעין-מכבים-רעות (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.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

עותק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,עיריית מודיעין,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט' בשבט התשע"ט ( 15בינואר )2019
(חמ )3-2
חיים ביבס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מודיעין-מכבים-רעות

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' מש ,1005/1-8/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7213התשע"ו,
עמ'  ,3838מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מזרח
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 שב"צ.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

1
2
3

ילקוט הפרסומים  ,8087י"ח בשבט התשע"ט24.1.2019 ,

8652

8649

גוש  ,5313ח"ח  ,74בשטח של  3.556דונם; הייעוד :מוסד
מיוחד.

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

גוש

ח"ח

שטח
בדונם

1
2
3

הייעוד

32

3.532

דרך

32

1.790

שטח בנייני ציבור

18

0.362

שטח ציבורי פתוח

18

0.330

דרך

1

0.261

דרך

10

0.356

דרך

11

0.971

דרך

11

0.954

שטח לבנייני ציבור

15

0.202

דרך

13

2.730

שטח לבנייני ציבור

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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גוש

ח"ח

שטח
בדונם

8649

12

0.840

19

0.020

הייעוד
שטח לבנייני ציבור

גוש

ח"ח

שטח
בדונם

8649

18

2.205

דרך

23

0.050

דרך

דרך

הייעוד

א' בכסלו התשע"ט ( 6בדצמבר )2018

1

0.243

דרך

(חמ )3-2

19

0.036

דרך

10

0.701

דרך

11

0.066

דרך

15

0.223

דרך

13

2.730

שטח ציבורי פתוח

ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון

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'
הצ/במ ,1002/1-8/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4970התשס"א ,עמ'  ,1963מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מזרח 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 שב"צ.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

1
2
3

גוש

ח"ח

שטח
בדונם

8652

32

1.269

דרך

32

0.172

שביל

18

2.575

דרך

18

3.195

שטח בנייני ציבור

19

0.375

שטח בנייני ציבור

21

0.438

דרך

21

0.292

שטח ציבורי פתוח

20

0.477

שביל

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

6 520

הייעוד

8649

א' בכסלו התשע"ט ( 6בדצמבר )2018
(חמ )3-2
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון

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'
מש ,1005/1-8/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7213התשע"ו ,עמ'  ,3838מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מזרח 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 שב"צ.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
גוש - 8657
חלקה
 9בשלמות

18.794

 8בשלמות

26.597

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3

שטח בדונם

ילקוט הפרסומים  ,8087י"ח בשבט התשע"ט24.1.2019 ,
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שטח בדונם

חלקה
 10ח"ח

49.389

 26ח"ח

3.622

 7ח"ח

0.670

 5ח"ח

0.089

 11ח"ח

0.018

ששטחה  1,250מ"ר ,המזוהה כגוש - 18639
ח"ח

שטח
הפקעה

אחוז
הפקעה

45

1.882

99

מבני ציבור

45

0.022

1

דרך

ג' בשבט התשע"ט ( 9בינואר )2018
(חמ )3-2

הייעוד :פארק ציבורי.

מהא אבו סמרה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי

א' בכסלו התשע"ט ( 6בדצמבר )2018
(חמ )3-2
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון

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,6296/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4386
התשנ"ו ,עמ'  ,2027מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלה נפתלי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור ודרך.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעיליא -
ששטחה  1,250מ"ר ,המזוהה כגוש - 18639

1

הייעוד

ח"ח

שטח
הפקעה

אחוז
הפקעה

162

1.012

81

מבני ציבור

162

0.238

19

דרך

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' 632-0439711
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7979התשע"ט ,עמ'  ,2450מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יואב (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(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  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במועצה המקומית יואב ,המסומנת בתכנית מס'
 632-0439711הרחבת דרך קיימת למעגל תנועה סגולה/ורדון.
גוש  ,1698מחלקה  153עד  153חלקי ( 1001כמסומן בתשריט).
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה ,צומת מסמיה,
ד"נ שקמים .7983500
כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר )2019
(חמ )3-2

הייעוד

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

מטי צרפתי הרכבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יואב

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,8087י"ח בשבט התשע"ט24.1.2019 ,
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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-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא/מק2657/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5789התשס"ח,
עמ'  ,2521מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-
יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7545התשע"ז ,עמ'  ,7641ובילקוט
הפרסומים  ,7937התשע"ט ,עמ'  ,6תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גב,332/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2710
התשמ"א ,עמ'  ,1747מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7661התשע"ח ,עמ'  ,3832תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית גבעתיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  454מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,7093חלקה .19
ז' בשבט התשע"ט ( 13בינואר )2019
(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

חטיבת קרקע בגבעתיים ,ששטחה  438מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6168חלקה ( 807לשעבר חלקה .)293
כ"ה בטבת התשע"ט ( 2בינואר )2019
(חמ )3-4

__________
 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-

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' גב,418/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7531
התשע"ז ,עמ'  ,7026מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7977התשע"ט ,עמ'  ,2405תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית גבעתיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גב,586/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7320
התשע"ו ,עמ'  ,9035מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7974התשע"ט ,עמ'  ,2277תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית גבעתיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בגבעתיים ,ששטחה  1,159מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6156חלקה  ;499הייעוד :שצ"פ.

חטיבת קרקע בגבעתיים -

כ"ה בטבת התשע"ט ( 2בינואר )2019
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים

רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים
1

הייעוד

גוש

חלקה

שטח במ"ר

6156

489

11,935

שצ"פ

6161

352

15,614

שצ"פ

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8087י"ח בשבט התשע"ט24.1.2019 ,
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גוש

חלקה

שטח במ"ר

הייעוד

6156

422

8,411

שצ"פ

6164

328

2,699

שצ"פ

6162

120

10,961

שב"צ

כ"ה בטבת התשע"ט ( 2בינואר )2019
(חמ )3-4
רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים

גוש  ,6045חלקה .352
ט' בשבט התשע"ט ( 15בינואר )2019
(חמ )3-3
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 14

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

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בשוהם ,המזוהה כגוש  ,6847חלקה  12בשלמות,
בשטח של כ– 1,052מ"ר (לשעבר ח"ח  4עד  8בגוש ;)4615
הייעוד :חניה ציבורית.

כ"ה בטבת התשע"ט ( 2בינואר )2019
(חמ )3-4

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

איתן פטיגרו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שוהם

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף מס'  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון (להלן
 הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את2

תוספת

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' גז/
במ ,10/69/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4211התשנ"ד ,עמ'  ,3177מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שוהם (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף
 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7877התשע"ח ,עמ'  ,9711תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית שוהם מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

1

הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים  ,3678התשמ"ט,
עמ'  ,3625בדבר תכנית ח ,1/שינוי מס' .3

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

ילקוט הפרסומים  ,8087י"ח בשבט התשע"ט24.1.2019 ,

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף מס'  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית טבעון
(להלן  -הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מרכישת הקרקע
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים  ,6497התשע"ג,
עמ' ( 922ביום  15בנובמבר .)2012
תוספת
גוש  ,10607ח"ח ( 189בדבר חלק ממגרש  301בהתאם לתשריט
תכנית .)306-0089052
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ )3-3

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

עידו גרינבלום
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית טבעון

תיקוני טעויות
( )1בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,4178התשנ"ד,
עמ'  ,1387בדבר תכנית ח - 1/שינוי מס' ( 3חולון) ,חלקה - 352
תימחק;
( )2בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6578התשע"ג,
עמ'  ,4227בהתאם לתכנית טב 34/ותכנית טב85/א ,בסעיף
 ,2בדבר גוש - 10607
( )1במקום " "190 ,189 ,149 ,147צריך להיות ",149 ,147
;"190
( )2אחרי " "150 ,148 ,146צריך להיות "."189
(חמ )3-4
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אמירירון ייזום פיתוח וטכנולוגיה מתקדמת בע"מ
(ח"פ )51-496741-3

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.
רביב רז ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.3.2019בשעה  ,11.00במשרדי החברה ,רח'
החרובים  ,104ציפורי ,ובאמצעות שיחת ועידה בטל' ,03-9180699
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אמיר נדן ,מפרק

ו.א להב אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-458006-7

סייקיק מעבדות בע"מ
(ח"פ )51-452359-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.3.2019בשעה  ,10.00במשרדו של עו"ד ראסל
ד' מאיר ,הגן הטכנולוגי ,בניין  ,9קומה  ,2מלחה ,ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רביב רז ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.3.2019בשעה  ,10.30במשרד המפרק ,רח'
בוסתנאי  ,52רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אוריאל להב ,רו"ח ,מפרק

דימבו ניהול בע"מ
(ח"פ )51-271326-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.2.2019בשעה  ,11.00אצל יהושע שפונדר ,רח'
המייסדים  ,41אבן יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור לנדאו ,עו"ד ,מפרק

סייקיק מעבדות בע"מ
(ח"פ )51-452359-6

רסיג אינטרנשיונל ( )1994סחר בע"מ
(ח"פ )51-202141-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דורית פילו ,מרח' אגוז  ,6בניין כנרת זמורה דביר ,ת"ד  ,204פארק
התעשייה חבל מודיעין  ,7319900למפרקת 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 ,3.5.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דורית פילו ,עו"ד ,מפרקת

חיים שורץ ובניו בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-117593-7

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

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  ,13.1.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רביב רז ,מרח'
חברה חדשה  ,4תל–אביב-יפו  ,6299813למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.1.2019התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,8087י"ח בשבט התשע"ט24.1.2019 ,
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אמיר רשף ,מרח' דולב  ,88שניר  ,1225000למפרק 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 ,6.5.2019
בשעה  ,10.00אצל 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.
אמיר רשף ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

אלי חסדאי ייעוץ הנדסי בע"מ
(ח"פ )51-487339-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי וייס ,מרח'
דרך בר יהודה  ,53נשר ,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 ,11.5.2019
בשעה  ,15.00במשרד 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.
שלומי וייס ,מפרק

י.ל לביא בע"מ
(ח"פ )51-570306-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זוהר ישרים,
מרח' בר כוכבא  ,4מגדל קבוצת חגג ,קומה  ,4בני ברק ,5126101
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.

ילקוט הפרסומים  ,8087י"ח בשבט התשע"ט24.1.2019 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.5.2019
בשעה  ,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.
זוהר ישרים ,עו"ד ,מפרק

דניאל ביג גלרי בע"מ
(ח"פ )51-409801-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תאמר תלחמי,
מרח' העצמאות  ,45חיפה ,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 ,14.5.2019
בשעה  ,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.
תאמר תלחמי ,מפרק

א.ש.ע .עמית סחר בע"מ
(ח"פ )51-364688-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלרן אנטמן ,מרח'
מסקין  ,13פתח תקווה  ,4965157למפרק 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 ,16.5.2019
בשעה  ,16.00אצל 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.
אלרן אנטמן ,מפרק
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אינסנטיב יזמות שיווקית ( )2005בע"מ
(ח"פ )51-371697-7

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאור פרי ,מרח' התעשייה  ,5רעננה ,למפרק החברה.

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

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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד יהודית שמיר ,מרח' זימן  ,3תל אביב,
למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.6.2019
בשעה  ,10.30אצל 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.

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.

ליאור פרי ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.5.2019
בשעה  ,16.30במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יהודית שמיר ,עו"ד ,מפרקת

סיטונאות המזל בע"מ
(ח"פ )51-396407-2

עדי ברייר החזקות בע"מ
(ח"פ )51-542796-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עדי ברייר ,מרח' גוש חלב  ,19ראשון לציון,
למפרק החברה.

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

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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שלומי זיגדון ,מרח' ההסתדרות  ,26פתח תקווה ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.2.2019
בשעה  ,11.30אצל 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.

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.

עדי ברייר ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.5.2019
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.
שלומי זיגדון ,עו"ד ,מפרק

עתידים (א.ש ).בגרות ופסיכומטרי בע"מ
(ח"פ )51-307007-8

י.א.ה פסגה בע"מ
(ח"פ )51-427672-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.3.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אריק מימון ,מרח' כצנלסון  ,13אשקלון ,למפרק החברה.

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

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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.1.2019התקבלה

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.2.2019
בשעה  ,15.00במשרד מימון את שוורץ רואי חשבון ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל

(בפירוק מרצון)
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אריק מימון ,מפרק

החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את מרינה ווק ,מרח' נויפלד  ,21/11בני ברק,
למפרקת 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.

מאסטר קטלבלס בע"מ
(ח"פ )51-518235-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.1.2019לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את אבי לוי ,מרח' אנה פרנק  ,8רמת גן ,למפרק החברה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.3.2019
בשעה  ,10.00אצל 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.
אבי לוי ,מפרק

ס.ל.א .סחר והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-514827-4

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.4.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מרינה ווק ,מפרקת

הקרחון האוסטרי בע"מ
(ח"פ )51-476167-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
גרוסמן ,למפרק החברה.

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

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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.11.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נסיב
איוב ,מרח' הנפח  ,10ת"ד  ,574כרמיאל  ,2161402למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.4.2019
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' המגינים  ,3פתח תקווה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של 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.

מרדכי גרוסמן ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.3.2019
בשעה  ,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.
נסיב איוב ,עו"ד ,מפרק

מנדרינה שירותי נקיון ואספקת עובדים בע"מ
(ח"פ )51-561929-4

א.א .יסודות איתן בע"מ
(ח"פ )51-523704-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ברק אונגר ,מרח' הרצל  ,7נתניה ,למפרק החברה.

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

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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.5.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

(בפירוק מרצון)
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ברק אונגר ,עו"ד ,מפרק

ר.צ .אורומיטק סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-415927-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ברק אונגר ,מרח' הרצל  ,7נתניה ,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 ,12.5.2019
בשעה  ,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.
ברק אונגר ,עו"ד ,מפרק

דייברס איילנד בע"מ
(ח"פ )51-265836-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
רן סימון ,מרח' דרך בר יהודה  ,147נשר ,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 ,15.5.2019
בשעה  ,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.

גל אדנון מדבקות בע"מ
(ח"פ )51-379863-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טובה
דנון ,מרח' פיכמן  ,3חולון ,למפרקת 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 ,15.5.2019
בשעה  ,10.30במשרדי אקסלרוד ,יוסף ,עורכי דין ,רח' דרך בן
גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טובה דנון ,מפרקת

גליק דנט בע"מ
(ח"פ )51-567355-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רובן בן טובים ,משד' שאול המלך  ,35תל אביב  ,6133101למפרק
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 ,30.5.2019
בשעה  ,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.
רובן בן טובים ,עו"ד ,מפרק

רן סימון ,רו"ח ,מפרק
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אדם סילק בע"מ

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.9.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביב גבע ,מרח'
החשמונאים  ,119ת"ד  ,52606תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-551680-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שי אהרון ,מרח' קויפמן  ,4בית שרבט ,קומה  ,5תל אביב ,6801296
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 ,11.6.2019
בשעה  ,15.00במשרדי 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.
שי אהרון ,עו"ד ,מפרק

פוקס יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-410254-0

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.
אביב גבע ,עו"ד ,מפרק

ח.ח .חביב יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-189641-7
(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  ,16.11.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,מרח' בגין ,5/3
יהוד  ,56478למפרק החברה .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.

(בפירוק מרצון)

צביקה גרוס ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה ,מרח'
יגאל אלון  ,159תל 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.

ס.ר אנרג'י קול בע"מ
(ח"פ )51-498373-3
(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  ,31.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לטיסיה אביטבול-
דנה ,מרח' ויצמן  ,72תל 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2019
בשעה  ,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.

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

יוסי סרנגה ,מפרק

לטיסיה אביטבול-דנה ,עו"ד ,מפרקת

אחים שבע שיווק וסחר פירות וירקות בע"מ
(ח"פ )51-318101-6
(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

ילקוט הפרסומים  ,8087י"ח בשבט התשע"ט24.1.2019 ,

רמואט בע"מ
(ח"פ )51-546975-7
(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  ,7.1.2019התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'קי ממן ,מרח' שושנה
דמארי  ,8/25רמלה  ,7230108למפרק 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.
ג'קי ממן ,מפרק

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.1.2019התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה ,מרח' יגאל אלון ,159
תל 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.
יוסי סרנגה ,מפרק

פיש אנד פסט בע"מ
(ח"פ )51-390537-2

גור עמוס בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-211082-6

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

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  ,9.1.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל כרמי ,מרח'
י"ד הבנים  ,57פתח תקווה ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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.
טל כרמי ,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  ,21.1.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס גור ,מרח' כנפי נשרים
 ,10ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  10ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמוס גור ,מפרק

טל-גל חברה לשיווק וממכר מוצרי מזון לחיות
( )1993בע"מ

גומאקספו בע"מ

(ח"פ )51-177059-6

(ח"פ )51-078848-2

(בפירוק מרצון)

(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  ,9.1.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל כרמי ,מרח'
י"ד הבנים  ,57פתח תקווה ,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.
טל כרמי ,מפרק

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  ,12.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל הירשמן ,מרח'
ברקוביץ  ,4תל אביב ,מרח'  ,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.
גיל הירשמן ,עו"ד ,מפרק

בי.בי.בי .שער העיר בע"מ
(ח"פ )51-460605-2
(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
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