רשומות

ילקוט הפרסומים
י"א בניסן התשע"ט

8205
עמוד

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם10014.......................................
מינוי מפקח לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים 10014..........
מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים לפי
פקודת מחלות בעלי חיים 10014.................................................
אצילת סמכות המנהל לפי תקנות בריאות העם
(טיפול בפסולת במוסדות רפואיים) 10014..............................

 16באפריל 2019
עמוד

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (גבעתיים)10014.......
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון
טעות דפוס בהודעה כאמור10014..............................................
הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות 10020............................
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 10020.........................
הודעות מאת הציבור 10024...................................................................
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 10028..............................
תיקוני טעויות
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הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית

(להלן  -תקנות טיפול בפסולת) ,אני אוצל לעובדי משרד
הבריאות המנוים בטור א' שלהלן את הסמכויות לפי התקנות
המנויות בטור ב' לצדם:

לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ"ו1996-
לפי סעיף (10ג)( )3לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2018לעומת מדד
המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2017התעדכן סכום
האגרה השנתית שבסעיף (10ג)( )1לחוק ובמקום הסכום הנקוב
בו יבוא "."12,271
כ"ה באדר ב' התשע"ט ( 1באפריל )2019
(חמ -3-3038ה)1
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התשס"ה ,עמ'  ;364י"פ התשע"ז,
עמ' .6200

טור ב'
התקנות

טור א'
תואר התפקיד

כל התקנות

משנה למנהל הכללי

(9א)

מנהל תחום נוהלי מינהל ומשק
וסגן מנהלת המעבדה הארצית
לבריאות הציבור  -תל אביב ,יחד

י"ח באדר ב' התשע"ט ( 25במרס )2019
(חמ )3-5836
משה בר סימן–טוב
המנהל הכללי של משרד הבריאות

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

מינוי מפקח
לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (25א) לחוק הפיקוח על מזון לבעלי
חיים ,התשע"ד ,12014-אני ממנה בזה את עובד משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,חאזם חוסין ,למפקח לעניין החוק האמור.
תוקף המינוי כל עוד המתמנה מכהן בתפקידו במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר.
כ"ח באדר ב' התשע"ט ( 4באפריל )2019
(חמ )3-5837

ד' בשבט התשע"ט ( 10בינואר )2019
(חמ -3-265ה)1
רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית גבעתיים ,בישיבתה מיום ג' בשבט
התשע"ט ( 9בינואר  ,)2019את עורך הדין דורון אגוזי לחבר ועדת
ערר.

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

1

ס"ח התשע"ד ,עמ' .306

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני ממנה את ד"ר שלמה גראזי
למנהל השירותים הווטרינריים ,מיום ו' בניסן התשע"ט (11
באפריל  )2019עד יום ט' בניסן התשע"ט ( 14באפריל )2019
ומיום י"א בניסן התשע"ט ( 16באפריל  )2019עד יום י"ד בניסן
התשע"ט ( 19באפריל .)2019

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' גב,53/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,761
התש"ך ,עמ'  ,1377ובהתאם לתכנית מס' גב ,191/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1750התשל"א,
עמ'  ,2512מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גבעתיים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

י"ח באדר ב' התשע"ט ( 25במרס )2019
(חמ -3-1469ה)1
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

אצילת סמכות המנהל
לפי תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים),
התשנ"ז1997-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "המנהל" שבסעיף  1לתקנות
בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים) ,התשנ"ז1997-

1

1

ס"ח התשנ"ז ,עמ' .1101

1 0014

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

ילקוט הפרסומים  ,8205י"א בניסן התשע"ט16.4.2019 ,
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.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 בגבעתיים ,ששטחה  62מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6161חלקה  ;621הייעוד :דרך.

כ' באדר ב' התשע"ט ( 27במרס )2019

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי
אגף הנכסים ו– ,GISעיריית רמת השרון ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בהם בשעות העבודה הרגילות.
י' באדר ב' התשע"ט ( 17במרס )2019
(חמ )3-2
אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון

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

(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,3/383/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5397
התשס"ה ,עמ'  ,2678מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (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 -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רש,685/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4037
התשנ"ב ,עמ' ( 4485להלן -התכנית) ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמת 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
שטח ציבורי פתוח (שצ"פ).

.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 השרון ,רח' משה סנה ,פינת רח' דרך
ראשונים -
גוש  ,6614ח"ח ( 454לשעבר  ,)12השטח במ"ר ;2,176 :הייעוד:
שצ"פ.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

ילקוט הפרסומים  ,8205י"א בניסן התשע"ט16.4.2019 ,

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' הנרייטה סולד ,גוש ,6388
ח"ח  ,385בשטח של  116מ"ר; הייעוד :דרך.
י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
			
(חמ )3-2
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  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' פת,593/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

10015
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1097
התשכ"ד ,עמ'  ,1700מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (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 בפתח תקווה ,רח' קלישר ,גוש  ,6384ח"ח ,13
בשטח של  91מ"ר; הייעוד :דרך.

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

ט' באדר א' התשע"ט ( 14בפברואר )2019
(חמ )3-2
רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1237/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2027
התשל"ד ,עמ'  ,1907ותכנית מס' פת ,17/1237/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א,
עמ'  ,6495מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח תקווה (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 -

י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
(חמ )3-2

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

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1211/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2522
התשל"ט ,עמ'  ,1200מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (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.

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

1 0016

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' עין גנים פינת רח' קיבוץ
גלויות ,גוש  ,6406ח"ח  ,118בשטח של  102מ"ר; הייעוד:
דרך.

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' חיים ויצמן ,גוש ,6713
ח"ח  ,126בשטח של  14מ"ר; הייעוד :דרך.
י' באדר ב' התשע"ט ( 17במרס )2019
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

ילקוט הפרסומים  ,8205י"א בניסן התשע"ט16.4.2019 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000324 :התקבל ב 16/04/2019 -

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 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' פת/מק,17/1237/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6292
התשע"א ,עמ'  ,6495מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (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 בפתח תקווה ,רח' שלמה מיכאליס ,גוש
 ,6194ח"ח  ,51בשטח של  52מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"א באדר א' התשע"ט ( 26בפברואר )2019
(חמ )3-2
רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 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' פת ,1255/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3076התשמ"ד,
עמ'  ,2915מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח
תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  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 בפתח תקווה ,רח' היבנר ,גוש  ,6713ח"ח ,135
בשטח של  7מ"ר; הייעוד :דרך.
י' באדר ב' התשע"ט ( 17במרס )2019
			
(חמ )3-2
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  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' פת ,47/1241/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4843התש"ס ,עמ'
 ,2290מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח
תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

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

ילקוט הפרסומים  ,8205י"א בניסן התשע"ט16.4.2019 ,

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' שבט יששכר ,גוש ,6320
חלקה  222בשלמות; הייעוד :שב"צ.
י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

10017

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000324 :התקבל ב 16/04/2019 -

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' פת ,1255/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3076התשמ"ד,
עמ'  ,2915מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח
תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  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 בפתח תקווה ,רח' עזרא ונחמיה ,גוש ,6320
חלקה  167בשלמות; הייעוד :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 -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' דרך מנחם בגין ,גוש ,6320
חלקה  270בשלמות (לשעבר ח"ח  ;)227הייעוד :שב"צ ודרך.

ט' באדר א' התשע"ט ( 14בפברואר )2019
		
(חמ )3-2
__________
 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' פת ,2000/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4004התשנ"ב,
עמ'  ,3167מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח
תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  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 -

י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  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' פת/במ8/1255/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4075
התשנ"ג ,עמ'  ,1229מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (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.

__________

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' אורלוב ,גוש  ,6362ח"ח ,86
בשטח של  65מ"ר; הייעוד :דרך.
י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
		
(חמ )3-2
__________
1

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3

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

1 0018

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

ילקוט הפרסומים  ,8205י"א בניסן התשע"ט16.4.2019 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000324 :התקבל ב 16/04/2019 -

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' ,410-0318626
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7944
התשע"ט ,עמ'  ,298מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (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 בפתח תקווה ,רח' יצחק בן דוד ,גוש ,6406
ח"ח  ,47בשטח של  147מ"ר; הייעוד :דרך.

.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 בפתח תקווה ,רח' טרומפלדור ,גוש  ,6373ח"ח
 ,129בשטח של  61מ"ר; הייעוד :דרך.

ז' באדר ב' התשע"ט ( 14במרס )2019
רמי גרינברג
(חמ 		 )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 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' ש/1107/ג ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7459התשע"ז ,עמ'
 ,3998מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס–
חנה-כרכור (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  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 -

ה' באדר ב' התשע"ט ( 12במרס )2019
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  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' ,410-0243022
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7668
התשע"ח ,עמ'  ,4086מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (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.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8205י"א בניסן התשע"ט16.4.2019 ,

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10101
ח"ח .22-20
י"ב באדר ב' התשע"ט ( 19במרס )2019
(חמ )3-2
הגר פרי יגור
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

10019

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000324 :התקבל ב 16/04/2019 -

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

.3

העירייה 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 העירייה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

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' כ ,222/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4706התשנ"ט ,עמ' ,959
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  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 בקריית אתא ,המזוהה כגוש  ,11051ח"ח ,19
 ;99 ,88הייעוד :דרך משולבת וחניה.

כ"ז באדר ב' התשע"ט ( 3באפריל )2019
(חמ )3-2
יעקב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית אתא
__________
 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),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג5424/
"תעשיה קלה ביוקנעם עילית" ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5588התשס"ז ,עמ'  ,242מוסרת
בזה עיריית יוקנעם עילית (להלן  -העירייה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך (לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה).

 .2בכוונת העירייה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
__________ימים מיום פרסום הודעה זו.
בתוך 60
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1 0020

חטיבת קרקע ביוקנעם עילית-
גוש חלקה חדש
גוש
12330

גוש חלקה  -לשעבר

חלקה
בשלמות

גוש

חלקה

חלקי/שלם

32

11495

2

ח

11495

3

ח

11495

4

ח

כ' באדר ב' התשע"ט ( 27במרס )2019
(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

סימון אלפסי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יוקנעם עילית

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,7964
התשע"ט ,עמ'  ,854לעניין תכנית מס' זמ( 300/זמורה) ,בסעיף
 ,4במקום "ח"ח  "22צריך להיות "חלקות.",22 :
(חמ )3-2

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום  5.12.2018ניתן צו לפירוק האגודה דגי ישראל
 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה ,57-004662-3וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,8067התשע"ט ,עמ' ,5009
והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,14.4.2019ניתנת בזה
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
ט' בניסן התשע"ט ( 14באפריל )2019
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 8706-12-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ס.א.ד.ר חברה לעבודות בניין בע"מ,
ח"פ ,51-123220-9

ילקוט הפרסומים  ,8205י"א בניסן התשע"ט16.4.2019 ,
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והמבקשת :ארץ הצבי חברה לעבודות בניין בע"מ ,ע"י
ב"כ עו"ד ירון רבינוביץ ,מרח' המלך ג'ורג'  ,35ירושלים
 ,9426113טל'  ,02-6255995פקס' .02-6253584
נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום ,22.5.2019
בשעה .08.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.2.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,22.5.2019בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

את ההודעה יש למסור למבקשים או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  18.00ביום
.21.5.2019

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

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

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

הדס גרניט ,עו"ד
רעות צומעי ,עו"ד
באות כוח המבקשים

ירון רבינוביץ ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 23755-03-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 19201-04-19

ובעניין פירוק חברת קבוצת מחצבות משה וחלי בע"מ,
ח"פ ,51-570811-3

ובעניין פירוק חברת אתר בידור בע"מ ,ח"פ ,51-432207-2
מדרך מנחם בגין  ,74תל אביב,

והמבקש :אהרון כהן ,ע"י ב"כ עו"ד גדי גליצקי ,מרח'
אמיל בריג  ,8תל אביב ,טל'  ,052-4503073פקס' .03-6444381

והמבקשים :עובדי החברה ,רן קוהוט ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד
גלעד עידו קוצר ,מרח' גיבורי ישראל  ,24אזור תעשייה פולג,
ת"ד  ,8793נתניה ,טל'  ,09-8656595פקס' .09-8866065

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.3.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.6.2019בשעה .08.30

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.4.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.9.2019בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.4.9.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גלעד עידו קוצר ,עו"ד
בא כוח המבקשים

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .19.6.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גדי גליצקי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 23694-03-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ש.ת יהודה בע"מ ,ח"פ ,51-371865-0

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 43493-02-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דפס כל בע"מ ,ח"פ ,51-141913-7
והמבקשים :שמשון צדיקיאן וצדוק עודי ,ע"י ב"כ עו"ד
רעות צומעי ועו"ד הדס גרניט ,מרח' היצירה  ,3רמת גן ,טל'
 ,03-7429288פקס' .077-3183813

ילקוט הפרסומים  ,8205י"א בניסן התשע"ט16.4.2019 ,

והמבקשת :מרגריטה סבנקו ,ע"י ב"כ עו"ד גדי גליצקי ,מרח'
אמיל בריג  ,8תל אביב ,טל'  ,052-4503073פקס' .03-6444381
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.3.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.6.2019בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
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הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .19.6.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גדי גליצקי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

אברהם סרוסי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 47180-03-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אנג'ויין ריסארץ בע"מ ,ח"פ ,51-502586-4

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 34525-03-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

והמבקשים :אלקנה פורג ,ערן לוין ויוסף שרון ,ע"י ב"כ עו"ד
משה פרדס ,מרח' אבא הלל  ,12רמת גן ,טל' .03-7538338

והמבקשת :חיה יוקר ,ע"י ב"כ עו"ד נדב מונסליזה ,מרח'
הגלבוע  ,18תל אביב .6522342

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.3.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.6.2019בשעה .10.45

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.3.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.5.2019בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,16.00
ביום .27.5.2019

ובעניין פירוק חברת ח .מ .אדלר בע"מ ,ח"פ ,51-233208-1

את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,13.00ביום
.20.5.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נדב מונסליזה ,עו"ד
בא כוח המבקשת

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
משה פרדס ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 56234-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מעונצ'יק ש.ב.מ בע"מ ,ח"פ ,51-486991-6

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 45536-02-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

והמבקשת :דורית פיטרו ,ע"י ב"כ עו"ד יאיר ארן ,מרח'
הנביאים  ,24חיפה.

והמבקש :סולומון ברהנה דסלה ,ע"י ב"כ עו"ד אברהם
סרוסי ,מרח' יצחק שדה  ,17מגדל נצבא ,תל אביב .6777517

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.3.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.6.2019בשעה .09.45

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.2.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.5.2019בשעה .08.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,16.00ביום
.12.5.2019

ובעניין פירוק חברת אדון שיפון בע"מ ,ח"פ ,51-497027-6

את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,12.00ביום
.12.5.2019
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יאיר ארן ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,8205י"א בניסן התשע"ט16.4.2019 ,
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 0870553-03-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ספרטה בטחון בע"מ ,ח"פ ,51-505224-9
והמבקש :חי מצליח ,מרח' הרדוף  ,1עפולה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.3.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.6.2019בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,14.00ביום
.20.5.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חי מצליח ,המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 30196-03-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג.ע.ש מסעדות בע"מ ,ח"פ ,51-393900-9
מרח' אחוזה  ,81רעננה ,4360016
והמבקש ,YONAS FSAHYE :מס' דרכון - 1509/501230
אריתראה ,ע"י ב"כ עו"ד דניאל ועקנין ואח' ,מת"ד  ,59434תל אביב
 ,6159302טל'  ,03-5044047פקס' .03-6700456
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.3.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.5.2019בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  14.00ביום
.8.5.2019

והמבקשים :ודים ויסמן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד לב שניידר ,מרח'
אחד העם  ,27תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.4.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.6.2019בשעה .09.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.6.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
לב שניידר ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 38867-03-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אפיקי אשקלון חברה להסעות בע"מ,
ח"פ ,51-308206-5
והמבקשים :חיים זגורי ,אהוד בן יששכר ,יעקב אביסדריס
וסלמי בן ציון ,ע"י ב"כ עו"ד חי מכלוף ,ממשרד אוריין-מכלוף
ושות' ,רח' העבודה  ,1אשקלון.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.3.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.5.2019בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חי מכלוף ,עו"ד
בא כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דניאל ועקנין ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 16413-03-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 22126-04-19

ובעניין פירוק חברת לב דיאגנוסטיקה בע"מ ,ח"פ 51-
,497272-8

ובעניין פירוק חברת פחה קונסטרוקציות וצנרת בע"מ ,ח"פ
,51-446810-7

והמבקש :מחייאדין אלריאטי ,ע"י ב"כ עו"ד יאיר לוין ,מרח'
הנרייטה סולד  ,1באר שבע .8489428

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

ילקוט הפרסומים  ,8205י"א בניסן התשע"ט16.4.2019 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.3.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
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וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.5.2019בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,9.30ביום
.16.5.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .16.5.2019
יאיר לוין ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 17957-04-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אסייג את כהן חשמל ישראלי בע"מ,
ח"פ ,51-516143-8
והמבקשים :אבו סריחאן חסאם ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אהוד
שמואל ,מרח' בן צבי  ,11באר שבע ,טל'  ,077-5084009פקס'
.077-5084010
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.4.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.6.2019בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד שמואל ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אטלס א.נ .גלובל בע"מ
(ח"פ )51-577713-4

מן המניין של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,26.3.2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן
גאנוניאן ,מרח' לילך  ,1מודיעין-מכבים-רעות ,למפרק החברה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,12.5.2019בשעה
 ,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.
אהרן גאנוניאן ,מפרק

שיאים קרנות נאמנות בע"מ
(ח"פ )51-578379-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,26.3.2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן
גאנוניאן ,מרח' לילך  ,1מודיעין-מכבים-רעות ,למפרק החברה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,12.5.2019בשעה
 ,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.
אהרן גאנוניאן ,מפרק

אדם אמריקה בע"מ
(ח"פ )51-432188-4
(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  20.3.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק כהן-חושן,
מרח' פרישמן  ,46דירה  ,2403תל אביב  ,6439513למפרק 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  ,10.15אצל רו"ח בלום ,רח' המסילה  ,17נשר ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יצחק כהן-חושן ,מפרק

(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 שלא
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א.א.ס טורנדו בע"מ
(ח"פ )51-554254-6

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף זיו ,מרח' עמק
חפר  ,92/8נתניה ,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  ,27.1.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי מנקובסקי שר,
מרח' אריאל  ,22אשקלון ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.5.2019
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.

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.

יוסף זיו ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.5.2019
במשרדי 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.
איתי מנקובסקי שר ,מפרק

כ.ל.ו מדיקל גרופ בע"מ
(ח"פ )51-484097-4

ח.פ.י .חברה לייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-305578-0
(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  ,19.2.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר רשף,
מרח' דולב  ,88שניר  ,1225000למפרק 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  ,1.10.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון לסובוי,
מרח' מנחם בגין  ,132תל אביב ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.6.2019
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.

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.

אמיר רשף ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.5.2019
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.
אהרון לסובוי ,עו"ד ,מפרק

אורניוס סחר וייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-368812-7

א .גרוס תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-220569-1
(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  ,14.3.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר רשף,
מרח' דולב  ,88שניר  ,1225000למפרק 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  ,12.2.2018התקבלה

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.7.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,8205י"א בניסן התשע"ט16.4.2019 ,
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בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אמיר רשף ,עו"ד ,מפרק

או.וי .תכשיטים כחול לבן בע"מ
(ח"פ )51-415369-1
(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  ,19.2.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רובי רוקח,
מרח' זד"ל  ,1ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2019
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.
רובי רוקח ,רו"ח ,מפרק

ד.י.ברוקס פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-426425-8
(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  ,19.2.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רובי רוקח,
מרח' זד"ל  ,1ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2019
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.
רובי רוקח ,רו"ח ,מפרק

לוי את שיכווגר שרותי מזון והסעדה בע"מ
(ח"פ )51-293829-1
(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  ,8.4.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים (יפים) שיכווגר ,מרח'
קריית שמונה  ,26חולון ,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 ,1.7.2019
בשעה  ,10.00אצל עו"ד משה אהרוני ,רח' המלך ג'ורג' 16ג,
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים (יפים) שיכווגר ,מפרק

ר.ח.נ .אלנור להובלות בע"מ
(ח"פ )51-540966-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.3.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טאהא חמזה ,מכפר
קאסם ,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 ,28.7.2019
בשעה  ,17.00אצל עו"ד אחמד אלמאלק ,מת"ד  ,95מעלה
עירון-מוסמוס  ,309200לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טאהא חמזה ,מפרק

ל.ג.ל.ב מיזמים בע"מ
(ח"פ )51-544461-0
(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  ,26.3.2019התקבלה
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החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבירם מלמד,
מרח' אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

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.

ערן דרוקר ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.7.2019
בשעה  ,15.00אצל 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.
אבירם מלמד ,רו"ח ,מפרק

בי-סייט בע"מ
(ח"פ )51-334443-2

עמי ב .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-565600-7
(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 ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עמי בשירי ,אצל משרד מיכאל הנטר ושות' ,עורכי דין ,שד'
רוטשילד  ,46מגדל אלרום ,קומה  ,2תל אביב ,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  ,27.3.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר במני ,מרח'
האלון  ,16ת"ד  ,2735אבן יהודה  ,4050043למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.8.2019
במשרד עורכי דין מיכאל הנטר ושות' ,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.

עמי בשירי ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.7.2019
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.
אופיר במני ,מפרק

ערן ד .ים השקעות בע"מ
(ח"פ )51-402541-0

חדרה צפון בע"מ
(ח"פ )51-177880-5
(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  ,14.4.1996התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחמים קנזן ,מרח'
ביל"ו  ,11תל אביב ,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 ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ערן דרוקר ,מרח' השייטת  ,8ראשון לציון  ,7582483למפרק
החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.8.2019
בשעה  ,12.00אצל עו"ד פיני רובינשטיין ,רח' כנרת ,5
בני ברק ,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.

רחמים קנזן ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.7.2019
בשעה  ,14.00אצל מונוסביץ ,ושות' ,עורכי דין ,רח' בגין  ,52תל
אביב  ,9713701לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

שם החייב
ראזי עיסא

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
לשכת ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל בה
לפועל בה מתקיים
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל מסלול
הדיון
הדיון
לחוק
מספר התיק
הפטר
תל אביב
09/09/2019
14/07/2019 0197034125
תל אביב

כתובת
כפר קאסם

אחמד עבידייה מחנה פליטים
שועפט 143
אחד העם  ,3אזור
מזל אלגריסי
דרך השלום ,42
יצחק שוקרון
נשר
אפרסק  ,6אשדוד
מיכאל פטמן
בלום ליאון ,58
אריק ויזל
חיפה
ג'ובראן חליל ,26
רגדה געסוס
לוד
ליאורה בוסקילה הציונות ,133
אשדוד
פרי מגדים ,104
יבגניה רובין
אופקים

שעת
הדיון
11:00

תל אביב

14/07/2019 5280221118

12/11/2019

תל אביב

11:30

תל אביב
תל אביב

14/07/2019 5050420618
16/07/2019 0196656582

10/09/2019
16/09/2019

תל אביב
תל אביב

11:00
09:00

תל אביב
תל אביב

18/07/2019 5333221214
21/07/2019 0197899119

16/09/2019
16/09/2019

תל אביב
תל אביב

10:00
11:00

תל אביב

21/07/2019 0197718140

17/09/2019

תל אביב

09:00

תל אביב

21/07/2019 0199771099

12/11/2019

תל אביב

10:30

תל אביב

21/07/2019 0197658145

18/11/2019

תל אביב

09:30

			
				

תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל

___________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"ה ,עמ' .204
___________________

תיקון טעות
בהארכת תוקפה של הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים,
התשע"ג ,2013-שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,8197התשע"ט ,עמ'  ,9870במקום "( 24באפריל  ")2012יבוא "( 24באפריל .")2018
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