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הסמכת רשות מוסמכת
לפי חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007

אני  התשס"ז-12007,  ביטחוני,  ייצוא  על  הפיקוח  לחוק   2 בסעיף  המוסמכת"  "הרשות  ההגדרה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך את בעלי התפקידים המנויים בטור א' בטבלה שלהלן, לרשות מוסמכת לעניין רישיון העברה לשטחי האחריות 

האזרחית הפלסטינית ביחס לאזורים המפורטים בטור ב' שלצדם ולפרטים המנויים בצו והמפורטים בטור ג' שלצידם:

טור ג' טור ב'טור א'

כל הפרטים בתוספת הראשונה לצואזור יהודה ושומרון ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

כל הפרטים כל האזוריםראש מחלקת מבצעים ותיאום ביחידת המתאם

כל הפרטים רצועת עזהראש מינהלת התיאום והקישור

כל הפרטים רצועת עזהראש מדור כלכלה במינהלת התיאום והקישור

קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי 
לאזור יהודה ושומרון

פרטים 25-1 ו–55 לתוספת הראשונה לצוכל האזורים

קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי 
לאזור יהודה ושומרון

פרטים 3-1, 5, 17-10, 29, 30, 43, 59-54 ו–62 רצועת עזה
לתוספת השנייה לצו

קצין מטה לתקשורת במינהל האזרחי לאזור 
יהודה ושומרון 

פרטים 27 עד 29 ו–55 לתוספת הראשונה לצוכל האזורים

קצין מטה לתקשורת במינהל האזרחי לאזור 
יהודה ושומרון

פרטים 35, 50 ו–52 לתוספת השנייה לצורצועת עזה

לאזור  האזרחי  במנהל  למסו"ת  מטה  קצין 
יהודה ושומרון במשרד הכלכלה והתעשייה 

פרטים 26 ו–56-30 לתוספת הראשונה לצואזור יהודה ושומרון

הקישור  התיאום  במינהלת  מסו"ת  מתאם 
לרצועת עזה

פרטים 26 ו–30 עד 56 לתוספת הראשונה לצו, רצועת עזה

פרטים 9-5, 33-17, 49-36, 51 ו–61 לתוספת 
השנייה לצו

לעניין הסמכה זו - 

"המתאם" - מתאם פעולות הממשלה בשטחים;

הפלסטינית(,  האזרחית  האחריות  לשטחי  המועבר  מפוקח  דו–שימושי  )ציוד  ביטחוני  יצוא  על  הפיקוח  צו   - "צו" 
התשס"ט-22008;

"מסו"ת" - מסחר ותעסוקה, כלכלה ותעשייה;

"רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" - כמשמעותו בסעיף 20 לחוק;

הסמכת רשות מוסמכת קודמת3 - בטלה  

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-3791(                              אודי אדם

___________           המנהל הכללי של משרד הביטחון
1  ס"ח התשס"ז, עמ' 398 

2  ק"ת התשס"ט, עמ' 55 

3  י"פ התשע"ג, עמ' 2375 

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, אני ממנה בזה ועדת אתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים וממלאי 

מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

___________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574 

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80 
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)א(
יושבי ראש

ברשימת שר 
המשפטים

)ב(
רופאים מומחים

)שם - ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים ועובדים 

סוציאליים

)ד(
 נציגי ציבור 

ואנשי דת
)ה(

אחות

המרכז הרפואי ברזילי3

עורך הדין 
דוד גולן, 
וממלאת 

מקומו 
עורכת דין 

נעמה ויצנר

פרופ' גיל לוגסי - 
המטולוגיה; פרופ' מנחם 

שלזינגר - רפואת ילדים, 
אלרגולוגיה ואימונולגיה 

קלינית ואלרגולוגיה 
ילדים; וממלאי מקומם, 
ד"ר אפרים זהב - יילוד 

וגניקולוגיה; ד"ר יניב 
שרר - רפואה פנימית 

ומינהל רפואי

רות נתנאל 
- עובדת 

סוציאלית, 
וממלאי מקומה, 

נורית טמסוט 
- עובדת 

סוציאלית, וטל 
עובדיה - עובד 

סוציאלי

תמי דוד 
וממלא 

מקומה הרב 
יעקב אביטן

לימור שיימן - 
אחות מוסמכת, 

וממלאת מקומה 
אסתר פאר - 

אחות מוסמכת

תוקף המינוי לארבע שנים 

כ"א באייר התשע"ז )17 במאי 2017(
משה בר סימן טוב )חמ 3-2753(     

___________         המנהל הכללי של משרד הבריאות
3  י"פ התשס"ח, עמ' 3874; התשע"ו, עמ' 8589 

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, אני ממנה בזה ועדת אתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים וממלאי 

מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

)א(
יושבי ראש

ברשימת שר 
המשפטים

)ב(
רופאים מומחים

)שם - ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים ועובדים 

סוציאליים

)ד(
 נציגי ציבור 

ואנשי דת
)ה(

אחות

המרכז הרפואי הלל יפה3

עורך דין 
שלמה 

נשר - יושב 
ראש, וממלא 

מקומו עורך 
דין ברוך 
אברהמי

ד"ר עדי קרמר קליין - 
רפואת ילדים, וממלא 
מקומה, פרופ' מוחמד 

מחאג'נה - נוירולוגיית 
ילדים והתפתחות הילד

ד"ר גלאל אשנר - 
רפואה פנימית ורפואה 
דחופה, וממלא מקומו, 

ד"ר יעקב ירחובסקי  
רפואה פנימית

גליה בן ארי - 
עובדת סוציאלית, 
וממלאות מקומה, 
אלינה פישנזון - 

עובדת סוציאלית, 
נירית קריבצקי - 

עובדת סוציאלית, 
וקרן חליבה - 

עובדת סוציאלית

גלוריה רוט 
וממלא 

מקומה עמי 
ארגוב

אלונה קרול - 
אחות מוסמכת, 

וממלאת 
מקומה ורד 

כהן - אחות 
מוסמכת

תוקף המינוי לארבע שנים 

י"א באייר התשע"ז )7 במאי 2017(
משה בר סימן טוב )חמ 3-2753(     

___________         המנהל הכללי של משרד הבריאות
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574 

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80 

3  י"פ התשע"ב, עמ' 5481; התשע"ו, עמ' 9884 
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מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, אני ממנה בזה ועדת אתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים וממלאי 

מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

)א(
יושבי ראש

ברשימת שר 
המשפטים

)ב(
רופאים מומחים

)שם - ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים ועובדים 

סוציאליים

)ד(
 נציגי ציבור 

ואנשי דת
)ה(

אחות

המרכז הרפואי אסף הרופא3

עורכת דין 
קרני מור - 

יושבת ראש, 
וממלאת 

מקומה עורכת 
דין עופרה גולן

ד"ר תמר קרני - 
כירורגיה כללית, 

וממלא מקומה, 
פרופ' עודד זמורה 
- כירורגיה כללית

ד"ר אליהו שלוח 
- רפואה פנימית 

וממלא מקומו, 
ד"ר יצחק זיסמן 

- רפואה פנימית 
וקרדיולוגיה

טלי פרנק - עובדת 
סוציאלית, 

וממלאת מקומה, 
ורד שנער - עובדת 

סוציאלית

מנחם לרר 
וממלא מקומו 

בעז לב

אמירה מלכה כהן 
- אחות מוסמכת, 

וממלאת מקומה 
ד"ר מיכל רסין - 

אחות מוסמכת

תוקף המינוי לארבע שנים 

י"א באייר התשע"ז )7 במאי 2017(
משה בר סימן טוב )חמ 3-2753(     

___________         המנהל הכללי של משרד הבריאות
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574 

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80 

3  י"פ התשע"ב, עמ' 5359; התשע"ה, עמ' 2355 

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, אני ממנה בזה ועדת אתיקה כמפורט להלן, שבהרכבה חברים וממלאי 

מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

)א(
יושבי ראש

ברשימת שר 
המשפטים

)ב(
רופאים מומחים

)שם - ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים ועובדים 

סוציאליים

)ד(
 נציגי ציבור 

ואנשי דת
)ה(

אחות

קופת חולים לאומית

עורך דין דן 
שפי - יושב 

ראש

פרופ' אליעזר קיטאי 
- רפואה פנימית

ד"ר יולנדה פרידריך 
- מחלות עיניים

טובה כץ - עובדת 
סוציאלית ארצית

תלמה פאר - אברהם מנלה
אחות מוסמכת

תוקף המינוי לארבע שנים 

כ"ז בניסן התשע"ז )23 באפריל 2017(
משה בר סימן טוב )חמ 3-2753(     

___________         המנהל הכללי של משרד הבריאות
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574 

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80 
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הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף 6)א()1( 
לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התש"ע-32010, אני מאשר כי בניניים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה 
או ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום  כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או נכללו בתכנית 
שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה לפני יום 

ה' בטבת התשס"א )31 בדצמבר 2000( על המקרקעין המפורטים להלן הם שיכונים ציבוריים:

מס' תכניתחלק מחלקותחלקות בשלמותגוש המקום

3030275/30/13מבשרת ציון

3023421

155/32/24, 19, 520521בית שמש

520671 ,51 ,19 ,18

243/62/46, 516825יבנה

993/60/41, 4585103109גדרה

3663/204/1, 37, 46, 836347אלישיב

143, 40009219אילת

30415135ירושלים

3000251

3019319

6134399תל אביב 

1146731יוגב

110 תת חלקה 194142אשקלון

1816238נהריה

1814987

395158דימונה

146957בירייה

633485רמת השרון

י"ג בסיוון התשע"ז )7 ביוני 2017(
)חמ 3-74(                          איברהים טאטור

סגן מנהל אגף בעלות ורישום      
______________________                 רשות מקרקעי ישראל

1  י"פ התשע"ד, עמ' 3612 

2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414 

3  ס"ח התש"ע, עמ' 414 

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

הודעה למעוניינים והזמנתם
לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה(, התשכ"ד-1964

בהתאם לתקנה 3)א( לתקנות רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה(, 
התשכ"ד-11964, אני מודיע כי ועדת התיאום תדון בתכניות שיכון ציבורי המפורטות בתוספת, במשרד הבינוי והשיכון, קריית 
בין   ,)2017 ביולי   19( התשע"ז  בתמוז  כ"ה  רביעי,  ביום  הראשית(,  האדריכלית  אצל  ישיבות  )בחדר  ירושלים  מזרח   - הממשלה 

השעות 15:30-12:30 
__________

1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 1671 
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המעוניינים בתכנית רשאים להופיע בישיבה האמורה ולהשמיע את טענותיהם לגביה כשהם מיוצגים כלהלן:

משתכנים בבניין שנכלל בתכנית - על ידי נציג אחד שהודיעו עליו לוועדת התיאום בכתב מראש, המייצג את המספר הגדול   )1(
של המשתכנים באותו בניין, הרוצים להשמיע את טענותיהם;

מעוניינים אחרים - אישית, או על ידי בא כוח שהודיעו עליו לוועדת התיאום בכתב מראש   )2(

הודעות לוועדה יש לשלוח ליחידה לתכניות שיכונים ציבוריים, משרד הבינוי והשיכון, קריית הממשלה, מזרח ירושלים, בניין 
א' 

תוספת

יזם התכניתחלקי חלקותחלקות בשלמותגושיםמס' התכניתהשכונההמקום

189, 200, 245, 247, 1/18/5118987הפרסה- ויניקכרמיאל
249

 ,271 ,262 ,121
275 ,273

יחידת רישום 
מקרקעין - משרד 

הבינוי והשיכון

אגף רישום והסדר 15, 19, 5/32/24520521בית שמש
מקרקעין - רשות 

מקרקעי ישראל
520671 ,51 ,19 ,18

אגף רישום והסדר 99, 108, 3/62/414585103109גדרה
מקרקעין - רשות 

מקרקעי ישראל

חברת דיור לעולה2/42/1710426693קריית מוצקין

10428473 ,416 , 407

אגף רישום והסדר 3540, 37, 46, 63/204/1836347הגבעהאלישיב
מקרקעין - רשות 

מקרקעי ישראל

יחידת רישום 2/12/1011145284337גבעת החרוביםרכסים
מקרקעין - משרד 

הבינוי והשיכון
1039321

יחידת רישום 28, 29, 2/34/101118331רמת ישי
מקרקעין - משרד 

הבינוי והשיכון

יחידת רישום 2/34/111118172רמת ישי
מקרקעין - משרד 

הבינוי והשיכון

יחידת רישום 1/4021/12000012גבעת יואב
מקרקעין - משרד 

הבינוי והשיכון

4, 16, 18, 76, 4/12/2239556מרכז מסחריאופקים
81 , 79

יחידת רישום 
מקרקעין - משרד 

הבינוי והשיכון

3/62/46יבנה

)24(

אגף רישום והסדר 24, 516825
מקרקעין - רשות 

מקרקעי ישראל

א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 2017(
ורד סולומון ממן )חמ 3-287-ה1(       

                 יושבת ראש ועדת התיאום
                                      לרישום שיכונים ציבוריים
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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 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 431 - מצליח, נצר סירני 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי הקרקע    1
המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית 

ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה 

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות    2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור    3
את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני    4
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, 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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי 
ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רחוב אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת 

זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה:  

יישוב/השתייכות מוניציפליתשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

מועצה מקומית באר יעקב47237554919

מועצה אזורית גזר4367321754910

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט רכישה מס' כ/2/7786 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית   *
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה 

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

ישראל כ"ץ      
שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

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

2   ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 431 - מצליח, נצר סירני    

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, ובהמשך 
להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7533, מיום ה' בתמוז התשע"ז )29 ביוני 2017(, הרשיתי את חברת 
נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי או 
ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, למעט 

הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

יישוב/השתייכות מוניציפליתשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

מועצה מקומית באר יעקב47237554919

מועצה אזורית גזר4367321754910

                    __________
1   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור 

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות 

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(
)חמ 3-5(

ישראל כ"ץ      
שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 22 - עוקף קריות
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי הקרקע    1
המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית 

ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה 

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות    2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור    3
את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני    4
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, 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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי 
ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רחוב אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת 

זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה:  

יישוב/השתייכות מוניציפליתשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

קריית ביאליק115521219215

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט רכישה מס' כ/1/7796 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית   *
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה 

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

ישראל כ"ץ      
שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

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

2   ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 22 - עוקף קריות   
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, ובהמשך 
להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7533, מיום ה' בתמוז התשע"ז )29 ביוני 2017(, הרשיתי את חברת 
נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי או 

__________
1   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, למעט 
הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

יישוב/השתייכות מוניציפליתשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

קריית ביאליק115521219215

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו, ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור 
הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות 

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(
)חמ 3-5(

ישראל כ"ץ      
שר התחבורה והבטיחות בדרכים      

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 79 - השלמת דרכים חקלאיות סומך-המוביל 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי הקרקע    1
המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית 

ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה 

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות    2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור    3
את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני    4
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, 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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי 
ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רחוב אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת 

זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה:  

יישוב/השתייכות מוניציפליתשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

שפרעם1031925,603190

שפרעם1031935,815208

שפרעם10319413,258558

שפרעם1031954,323185

שפרעם103192214,866230

שפרעם10319236,34694

שפרעם103192419,416196

שפרעם103192511,162283

שפרעם103192719,296190

שפרעם10319287,23947

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

2   ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 
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יישוב/השתייכות מוניציפליתשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

שפרעם10319299,94443

שפרעם103193011,50440

שפרעם103193858,42341

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט רכישה מס' פק/1/55 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית   *
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה 

כ"ח באייר התשע"ז )24 במאי 2017(
)חמ 3-2(

ישראל כ"ץ      
שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

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

2   ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 79 - השלמת דרכים חקלאיות סומך-המוביל    

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, ובהמשך 
להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7533, מיום ה' בתמוז התשע"ז )29 ביוני 2017(, הרשיתי את חברת 
נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי או 
ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, למעט 

הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

יישוב/השתייכות מוניציפליתשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

שפרעם1031925,603190

שפרעם1031935,815208

שפרעם10319413,258558

שפרעם1031954,323185

שפרעם103192214,866230

שפרעם10319236,34694

שפרעם103192419,416196

שפרעם1031925111,62283

שפרעם103192719,296190

שפרעם10319287,23947

שפרעם10319299,94443

שפרעם103193011,50440

שפרעם103193858,42341

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור 

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות 

כ"ח באייר התשע"ז )24 במאי 2017(
)חמ 3-5(

ישראל כ"ץ      
שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

                    __________
1   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: הסתעפות דרכים 431/1 - מחלף ענבה 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי הקרקע    1
המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית 

ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה 

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות    2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור    3
את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני    4
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, 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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי 
ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רחוב אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת 

זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה:  

יישוב/השתייכות מוניציפליתשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

עיריית מודיעין-מכבים-רעות4645979,29613

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט רכישה מס' כ/2/7797 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית   *
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה 

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

ישראל כ"ץ      
שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

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

2   ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: הסתעפות דרכים 431/1 - מחלף ענבה    

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, ובהמשך 
להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7533, מיום ה' בתמוז התשע"ז )29 ביוני 2017(, הרשיתי את חברת 
נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי או 
ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, למעט 

הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

יישוב/השתייכות מוניציפליתשטח לרכישה במ"רשטח חלקה רשום במ"רחלקהגוש

עיריית מודיעין-מכבים-רעות4645979,29613

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור 

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות 

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-5(

ישראל כ"ץ      
שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

                    __________
1   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 ,102-0073593 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3027 עמ'  התשע"ה,   ,6973 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
21943 )להלן -  5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,  ולבנייה בית שמש )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, 

שביל, דרך משולבת, מבנים ומוסדות ציבור 

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים    2
מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,    3
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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 389,426 מ"ר, המזוהה לפי הרשימה הזו:  

לשעבר גוש 
לשעבר חלקי 

גוש רשוםשטח במ"רחלקות
חלקה 
ייעודשטח רשום במ"ררשומה

דרך5,171  5,8713429592  342956

דרך700  3429575

דרך1,027  1,0273428196  342812

דרך3,067  3,0673428196  342812

דרך8,795  8,7953428196  342812

דרך7,923  7,9233428196  342812

דרך2,794  2,7943428196  342812

דרך3,845  3,8453428196  342812

דרך2,484  2,4843428196  342812

דרך5,907  5,9073428196  342812

דרך2,777  2,7773428196  342812

דרך1,170  1,2963429576  342956

דרך126  3429566

דרך1,975  1,9753429576  342956

דרך1,392  1,3923428196  342812

דרך3,774  3,7743429588  342956

דרך1,135  1,4343429577  342956

דרך300  3429588

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 
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לשעבר גוש 
לשעבר חלקי 

גוש רשוםשטח במ"רחלקות
חלקה 
ייעודשטח רשום במ"ררשומה

דרך4,002  4,4823429594  342956

דרך480  3429577

דרך358  3583429590  342956

דרך700  1,6303428195  342812

דרך930  3428196

דרך760  8503429576  342956

דרך90  3429590

דרך1,076  1,0763428196  342812

דרך1,112  1,1123428196  342812

דרך62  623429576  342956

דרך6,760  10,2703428195  342812

דרך3,510  3428196

דרך4,872  4,8693428196  342812

דרך1,770  1,77034295108  342956

דרך372  37234295108  342956

דרך14,170  14,17034281107  342812

דרך1,300  1,30034295108  342956

דרך1,306  1,30634281107  342812

דרך1,280  2,9083428194  342812

דרך1,500  3428195

דרך128  3428196

דרך21  21734281107  342812

דרך419  41934281108  342956

דרך60  1,3753428195  342812

דרך1,315  3428196

דרך1,017  1,5173428195  342812

דרך500  3428196

דרך3,147  3,1473428196  342812

דרך5,451  5,4513428196  342812

דרך7,151  7,15134281107  342812

דרך2,433  2,4333428196  342812

דרך2,693  2,6933428196  342812

דרך2,325  2,3253428196  342812
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לשעבר גוש 
לשעבר חלקי 

גוש רשוםשטח במ"רחלקות
חלקה 
ייעודשטח רשום במ"ררשומה

דרך5,606  5,6063428196  342812

דרך924  92434281107  342812

דרך2,807  2,80734281107  342812

דרך3,595  3,59534281107  342812

דרך3,963  3,96334295108  342956

דרך60  6034281107  342812

דרך4,569  4,56934295108  342956

דרך1,112  1,11234281108  342812

דרך6,668  8,85834281108  342812

דרך1,560  3428179

דרך630  3428191

דרך512  51234295108  342956

דרך864  86434281107  342812

דרך2,558  2,55834295108  342956

דרך6,005  6,00534281107  342812

דרך1,260  1,26034295108  342956

דרך2,524  2,5233428196  342812

דרך300  7873428194  342812

דרך587  3428295

דרך110  1103429590  342956

דרך739  7393428196  342812

דרך12  123429598  342956

דרך744  7443429588  342956

דרך2,196  2,19634281107  342812

דרך2,184  2,1843428198  342812

דרך2,335  2,3353429572  342956

דרך1,051  1,0513429572  342956

דרך1,343  2,4073429572  342956

דרך956  3429598

דרך128  3429570

דרך661  6613428170  342812

דרך2,689  2,6893429570  342956

דרך3,133  3,1333429598  342956

דרך3,451  3,4513428196  342812

דרך778  7783428199  342812

דרך 1,565 34281107 1,565 342812
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לשעבר גוש 
לשעבר חלקי 

גוש רשוםשטח במ"רחלקות
חלקה 
ייעודשטח רשום במ"ררשומה

דרך 1,021 3428199 1,021 342812

שטח ציבורי פתוח 9,048 34295108 2,200 342956

שטח ציבורי פתוח 6,848 34281107 6,848 342812

שטח ציבורי פתוח 1,848 3428196 1,848 342812

שטח ציבורי פתוח 957 34281107 957 342812

שטח ציבורי פתוח 2,205 34295108 2,205 342956

שטח ציבורי פתוח 2,385 34281107 2,385 342812

שטח ציבורי פתוח 3,693 34281107 3,693 342812

שטח ציבורי פתוח 607 34281107 2,527 342812

שטח ציבורי פתוח 1,620 3428199

שטח ציבורי פתוח 300 3428196

שטח ציבורי פתוח 2,314 34281107 2,564 342812

שטח ציבורי פתוח 258 3428199

שטח ציבורי פתוח 11,597 3428196 11,597 342812

שטח ציבורי פתוח 360 3428177 1,166 342812

שטח ציבורי פתוח 806 3428170

שטח ציבורי פתוח 5,805 3428196 5,805 342812

שטח ציבורי פתוח 3,632 342813 450 342813

שטח ציבורי פתוח 3,182 3428196 3,182 342812

שטח ציבורי פתוח 1,667 3428196 1,667 342812

שביל 450 3429572 917 342956

שביל 467 34295108

שביל 253 34295108 253 342956

שביל 718 34281107 718 342812

שביל 235 34281107 235 342812

שביל 3,185 34281107 3,197 342812

שביל 12 3428199

שביל 622 34281107 622 342812

שביל 103 34281107 295 342812

שביל 192 3428199

שביל 664 3428196 664 342812

שביל 392 3428196 392 342812

שביל 200 3429590 660 342956

שביל 460 3429570

שביל 140 3428194 266 342812

שביל 126 3428195
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לשעבר גוש 
לשעבר חלקי 

גוש רשוםשטח במ"רחלקות
חלקה 
ייעודשטח רשום במ"ררשומה

שביל 525 3428196 525 342812

שביל 720 3428196 720 342812

שביל 585 3428196 865 342812

שביל 280 3428198

שביל 560 3428196 560 342812

דרך משולבת 350 3428196 350 342812

דרך משולבת 350 3428196 350 342812

דרך משולבת 660 3428196 660 342812

דרך משולבת 1,158 3428196 1,158 342812

דרך משולבת 525 34281107 525 342812

דרך משולבת 926 34281107 926 342812

דרך משולבת 1,142 34295108 1,142 342956

דרך משולבת 100 3428199 220 342812

דרך משולבת 120 3428196

מבנים ומוסדות ציבור 660 34281107 660 342812

מבנים ומוסדות ציבור 350 34295108 350 342956

מבנים ומוסדות ציבור 1,225 34281107 1,225 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,437 34281107 1,437 342812

מבנים ומוסדות ציבור 558 3429588 943 342956

מבנים ומוסדות ציבור 385 3429570

מבנים ומוסדות ציבור 2,921 34281107 2,921 342812

מבנים ומוסדות ציבור 699 34281107 699 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,066 34295108 1,066 342956

מבנים ומוסדות ציבור 5,356 34281107 5,356 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,245 34281107 1,245 342812

מבנים ומוסדות ציבור 3,536 34281107 3,536 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,797 34281107 1,797 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,510 34281107 1,510 342812

מבנים ומוסדות ציבור 224 3428196 791 342812

מבנים ומוסדות ציבור 567 3428199

מבנים ומוסדות ציבור 5,796 34281107 12,652 342812

מבנים ומוסדות ציבור 5,576 3428199

מבנים ומוסדות ציבור 1,280 3428194

מבנים ומוסדות ציבור 546 34281107 1,240 342812

מבנים ומוסדות ציבור 694 3428199
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לשעבר גוש 
לשעבר חלקי 

גוש רשוםשטח במ"רחלקות
חלקה 
ייעודשטח רשום במ"ררשומה

מבנים ומוסדות ציבור 551 34295108 551 342956

מבנים ומוסדות ציבור 538 34295108 556 342956

מבנים ומוסדות ציבור 18 3429598

מבנים ומוסדות ציבור 1,200 3429570 8,842 342956

מבנים ומוסדות ציבור 1,500 3429590

מבנים ומוסדות ציבור 1,984 3429598

מבנים ומוסדות ציבור 4,158 34295108

מבנים ומוסדות ציבור 900 3428194 2,700 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,500 3428199

מבנים ומוסדות ציבור 300 34281107

מבנים ומוסדות ציבור 6,889 3428196 6,889 342812

מבנים ומוסדות ציבור 8,992 3428196 8,992 342812

מבנים ומוסדות ציבור 8,174 3428196 8,174 342812

מבנים ומוסדות ציבור 9,143 3428196 10,343 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,200 3428199

מבנים ומוסדות ציבור 744 34281107 744 342812

מבנים ומוסדות ציבור 974 3428196 974 342812

מבנים ומוסדות ציבור 3,856 3428196 3,856 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,259 3428196 1,259 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,504 3428196 1,504 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,219 3428196 1,219 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,042 3428196 1,042 342812

מבנים ומוסדות ציבור 814 3428196 814 342812

מבנים ומוסדות ציבור 783 3428196 783 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,137 3428196 1,137 342812

מבנים ומוסדות ציבור 7,921 3428196 7,921 342812

מבנים ומוסדות ציבור 5,224 3428196 5,224 342812

מבנים ומוסדות ציבור 980 3428196 980 342812

מבנים ומוסדות ציבור 518 3428196 518 342812

מבנים ומוסדות ציבור 502 3428196 502 342812

מבנים ומוסדות ציבור 564 3428196 564 342812

מבנים ומוסדות ציבור 1,327 34295108 1,327 342956

מבנים ומוסדות ציבור 599 34295108 599 342956

ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(
משה אבוטבול )חמ 3-2(        

           יושב ראש הוועדה המקומית
             לתכנון ולבנייה בית שמש
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 ,102-0054791 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1991 עמ'  התשע"ה,   ,6944 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
21943 )להלן -  5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,  ולבנייה בית שמש )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים, שביל, שטחים פתוחים, 

מרכז תחבורה, שטחים ציבוריים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור 

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים    2
מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,    3
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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 577,474 מ"ר, המזוהה כגושים וחלקות אלה:  

לשעבר גוש 
לשעבר חלקי 

גוש רשוםשטח במ"רחלקות
חלקה 
ייעודשטח רשום במ"ררשומה

מבנים ומוסדות ציבור 16,902  16,90234294104  342943

מבנים ומוסדות ציבור 5,945  5,94534294104  342943

מבנים ומוסדות ציבור 10,783 13,75534294104  342943

מבנים ומוסדות ציבור 1,000  3429283429233

מבנים ומוסדות ציבור 1,972 34292183429248

מבנים ומוסדות ציבור 1,985 1,98534294104  342943

מבנים ומוסדות ציבור 2,182 2,1823429248  3429218

מבנים ומוסדות ציבור 17,982  18,3523429248  3429218

מבנים ומוסדות ציבור 250  3429283429233

מבנים ומוסדות ציבור 120  34294334294104

מבנים ומוסדות ציבור 5,189  5,1893429248  3429218

מבנים ומוסדות ציבור 1,924  1,92434294104  342943

מבנים ומוסדות ציבור 998  99834294104  342943

מבנים ומוסדות ציבור 2,968  2,96834294104  342943

מבנים ומוסדות ציבור 3,921  3,92134294104  342943

מבנים ומוסדות ציבור 2,063  2,06334294104  342943

מבנים ומוסדות ציבור 3,031  3,03134294104  342943

שביל396  39634294104  342943

שביל761  76134294104  342943

שביל708  70834294104  342943

שביל264  26434294104  342943

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 
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לשעבר גוש 
לשעבר חלקי 

גוש רשוםשטח במ"רחלקות
חלקה 
ייעודשטח רשום במ"ררשומה

שביל468  46834294104  342943

שביל189  1893429248  3429218

שטח ציבורי פתוח15,530  15,5303429248  3429218

שטח ציבורי פתוח1,800  34292183,2933429248

שטח ציבורי פתוח993  34294334294104

שטח ציבורי פתוח18,248  18,2483429248 3429218

שטח ציבורי פתוח2,402  2,40234294104 342943

שטח ציבורי פתוח1,198  1,19834294104  342943

שטח ציבורי פתוח3,632  3,63234294104 342943

שטח ציבורי פתוח2,625  2,62534294104 342943

שטח ציבורי פתוח2,819  2,8193429248 3429218

שטח ציבורי פתוח976  97634294104  342943

שטח ציבורי פתוח2,257  2,25734294104  342943

שטחים פתוחים2,825  2,82534294104  342943

מרכז תחבורה1,858  1,85834294104  342943

דרך49,161  49,16134294104  342943

דרך32,666  34,16634294104  342943

דרך300  3429283429233

דרך1,200  34292183429248

דרך22,514  22,51434294104  342943

דרך640  7,1243429233  342928

דרך160  34292183429248

דרך6,324  34294334294104

דרך1,920  9,5943429233  342928

דרך160  34292183429248

דרך7,514  34294334294104

דרך360  35,3083429233  342928

דרך21,628  34292183429248

דרך13,320  34294334294104

מבנים ומוסדות ציבור 9,227  9,2273429414  3429414

מבנים ומוסדות ציבור 11,089  11,0893429414  3429414

מבנים ומוסדות ציבור 12,096  12,0963429414  3429414

מבנים ומוסדות ציבור 10,907  13,4433429414  3429414

מבנים ומוסדות ציבור 560  3429283429233

מבנים ומוסדות ציבור 1,976  34292183429248
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לשעבר גוש 
לשעבר חלקי 

גוש רשוםשטח במ"רחלקות
חלקה 
ייעודשטח רשום במ"ררשומה

מבנים ומוסדות ציבור 21,142  21,1423429414  3429414

מבנים ומוסדות ציבור 1,510  1,5103429414  3429414

מבנים ומוסדות ציבור 1,952  1,9523429414  3429414

מבנים ומוסדות ציבור 1,254  1,2543429414  3429414

מבנים ומוסדות ציבור 587  5873429414  3429414

מבנים ומוסדות ציבור 977  9773429414  3429414

שביל565  5653429414  3429414

שביל365  3653429414  3429414

שביל312  3123429414  3429414

שביל412  4123429414  3429414

שטח ציבורי פתוח10,373  19,69334294104  342943

שטח ציבורי פתוח1,760  34294103429410

שטח ציבורי פתוח7,560  34294143429414

שטח ציבורי פתוח5,250  37,74734294104  342943

שטח ציבורי פתוח5,080  34294103429410

שטח ציבורי פתוח25,617  34294143429414

שטח ציבורי פתוח500  3429283429233

שטח ציבורי פתוח1,300  34292183429248

שטח ציבורי פתוח1,445  1,4453429414  3429414

שטח ציבורי פתוח1,597  1,5973429414  3429414

שטחים פתוחים2,000  11,1813429414  3429414

שטחים פתוחים8,461  34294334294104

שטחים פתוחים720  34294103429410

שטחים פתוחים1,354  1,3543429414  3429414

שטחים פתוחים3,527  3,5273429414  3429414

שטחים פתוחים1,183  1,1833429414  3429414

שטחים פתוחים1,824  1,8243429414  3429414

שטחים פתוחים1,522  1,5223429414  3429414

שטחים פתוחים53,211  53,2113429414  3429414

שטח ציבורי פתוח12,261  12,2613429414  3429414

דרך55,731  58,9673429414  3429414

דרך176  34294103429410

דרך1,200  34294334294104
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לשעבר גוש 
לשעבר חלקי 

גוש רשוםשטח במ"רחלקות
חלקה 
ייעודשטח רשום במ"ררשומה

דרך420  58,9673429233 342928

דרך1,440  34292183429248

ז' בניסן התשע"ו )3 באפריל 2016(
משה אבוטבול )חמ 3-2(        

           יושב ראש הוועדה המקומית
             לתכנון ולבנייה בית שמש

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בש/מק/138ה',  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4868, התש"ס, עמ' 3112, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
בית שמש )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, מבני ציבור 

ושטח נוף פתוח 

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים    2
מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,    3
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 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 21,296 מ"ר, המזוהה לפי הרשימה הזו:  

לשעבר גוש 
לשעבר חלקי 

גוש רשוםשטח במ"רחלקות
חלוקה 
ייעודשטח רשום במ"ררשומה

דרך540520747540)חלק( 520730

דרך72425207477247)חלק( 520730

דרך12935207471293)חלק( 520730

שמורת נוף555520747555)חלק( 520730

שמורת נוף49025207474902)חלק( 520730

שטח ציבורי פתוח9852074798)חלק( 520730

שטח ציבורי פתוח788520747788)חלק( 520730

דרך52073720065207471430

דרך52073723075207552307

שמורת נוף520737384520755384

בנין ציבורי520737422520755422

דרך133052082021330)חלק( 5208131

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
משה אבוטבול )חמ 3-2(        

           יושב ראש הוועדה המקומית
__________             לתכנון ולבנייה בית שמש

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 
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הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 102-0082552, שהודעה    1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6959, התשע"ה, עמ' 2502, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית 
שמש, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7432, התשע"ז, עמ' 

2652, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בית שמש מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 281,128 מ"ר, המזוהה לפי הרשימה שלהלן:  

גוש מקור
חלק מחלקת 

 שטח במ"רמקור
גוש 
חלקה רשומהרשום

שטח רשום
ייעודבמ"ר 

תחבורה ומבנים ומוסדות ציבור2,920 540345796 342956

תחבורה ומבנים ומוסדות ציבור2,380 341503

מבנים ומוסדות ציבור1,323 1,323345798 342956

מבנים ומוסדות ציבור7,467 7,467345799 342956

מבנים ומוסדות ציבור11,692 11,6923457910 342956

מבנים ומוסדות ציבור679 6793457913 342956

מבנים ומוסדות ציבור1,539 1,5393457914 342956

מבנים ומוסדות ציבור1,837 1,8373457915 342956

מבנים ומוסדות ציבור1,205 1,2053457916 342956

שצ"פ2,420 2,4203457917 342956

שצ"פ4,209 4,2093457918 342956

שצ"פ2,762 2,7503457919 342956

שצ"פ12 342812

שצ"פ1,745 1,7453457920 342956

שצ"פ586 5863457921 342956

שצ"פ662 6623457922 342956

שצ"פ693 6933457923 341503

שביל351 3513457924 342956

שצ"פ246 2403457925 342956

שצ"פ6 342812

שצ"פ88 883457926 341503

טיילת3,360 6003457931 342956

טיילת810 341503

טיילת1,950 342812

טיילת835 1253457932 341503

טיילת710 342956

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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גוש מקור
חלק מחלקת 

 שטח במ"רמקור
גוש 
חלקה רשומהרשום

שטח רשום
ייעודבמ"ר 

דרך287 2873457933 341503

דרך16,797 12,7413457984 342956

דדך4,056 341503

דרך10,295 8,4953457985 342956

דרך1,800 341503

דרך7,018 6,7933457986 342956

דרך225 342812

דרך1,219 1,2193457987 342956

דרך5,191 4,1253457988 342956

דרך1,066 342812

מבנים ומוסדות ציבור2,462 2,462345804 342956

מבנים ומוסדות ציבור1,550 1,550345805 342956

מבנים ומוסדות ציבור 5,331 5,331345806 342956

מבנים ומוסדות ציבור3,811 2,326345807 342956

מבנים ומוסדות ציבור1,485 342812

מבנים ומוסדות ציבור594 299345808 342956

מבנים ומוסדות ציבור295 342812

מבנים ומוסדות ציבור997 997345809 342956

מבנים ומוסדות ציבור2,068 2,0683458010 342956

שצ"פ20,885 20,8853458011 342956

שצ"פ3,009 3458012 3,009 342956

שצ"פ8,042 2803458013 342956

שצ"פ7,762 342812

שצ"פ818 8183458014 342956

שצ"פ1,740 1,7403458015 342956

שצ"פ3,087 3458016 3,087 342956

שביל356 3563458017 342956

שביל323 403458018 342956

שביל 283 342812

שביל330 3303458019 342956

שצ"פ218 2183458020 342812

כיכר עירונית2,543 3458021 2,543 342956

טיילת1,669 1,6693458031 342956

טיילת2,157 2,1573458032 342812

דרך763 3458033 763 342812

דרך11,384 11,3843458072 342956
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גוש מקור
חלק מחלקת 

 שטח במ"רמקור
גוש 
חלקה רשומהרשום

שטח רשום
ייעודבמ"ר 

דרך34580737,612 1,498 342956

דרך 5,114 342812

דרך6,62834580746,628 342956

דרך34580754,193 1,080 342956

דרך 3,113 342812

דרך954 9543458076 342812

דרך3,953 3458077 3,953 342956

דרך 1,075 3458078 1,075 342812

דרך1,358 3458079 1,358 342812

דרך 53 3458080  53 342956

מבנים ומוסדות ציבור8,944 8,944345785 341503

מבנים ומוסדות ציבור1,3193457867,860 341503

מבנים ומוסדות ציבור 6,541 342956

מבנים ומוסדות ציבור8,699 8,699345787 342956

מבנים ומוסדות ציבור1,117 1,117345788 342956

מבנים ומוסדות ציבור6,319 5203457810 342956

מבנים ומוסדות ציבור 5,584 341503

מבנים ומוסדות ציבור 215 3414911

מבנים ומוסדות ציבור1,002 3457811 1,002 342956

מבנים ומוסדות ציבור4,440 3457812 4,440 341503

מבנים ומוסדות ציבור1,979 3457813 1,979 342956

שצ"פ146,996 6,74034578 342956

שצ"פ 256 341503

שצ"פ2,474 2,4743457815 342956

שצ"פ1,320 1,3203457816 342956

שצ"פ1,332 1,3323457817 341503

שצ"פ1,185 1,1853457818 341503

שצ"פ221 2213457819 341503

שביל548 5483457820 342956

שצ"פ1,103 3457821 1,103 341503

שצ"פ34578236,118 3415036,053

שצ"פ 65 342956

טיילת1,46334578314,328 341503

טיילת 2,325 342956

טיילת 540 3414911
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גוש מקור
חלק מחלקת 

 שטח במ"רמקור
גוש 
חלקה רשומהרשום

שטח רשום
ייעודבמ"ר 

341503 10,918 34578

 

דרך5317,104

דרך6,185 342956

דרך34578541,245 1,245 341503

דרך1,24534578559,405 341503

דרך 5,388 342956

דרך 4,017 341503

י"ג בניסן התשע"ז )9 באפריל 2017(
משה אבוטבול )חמ 3-4(        

           יושב ראש הוועדה המקומית
             לתכנון ולבנייה בית שמש

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 102-0062257, שהודעה    1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6998, התשע"ה, עמ' 3852, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית 
שמש )להלן - התכנית(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7432, 

התשע"ז, עמ' 2650, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בית שמש מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 186,524 מ"ר, המזוהה לפי הרשימה שלהלן:  

גוש מקור
חלק מחלקת

חלקה רשומהגוש רשוםשטח במ"רמקור
שטח רשום

ייעודבמ"ר

מבנים ומוסדות ציבור3415037,43534581217,435

מבנים ומוסדות ציבור34150312,070345812212,070

מבנים ומוסדות ציבור3415038,13234581238,132

מבנים ומוסדות ציבור3415031,29234581241,292

מבנים ומוסדות ציבור3415035023458127502

מבנים ומוסדות ציבור3415031,59734581281,597

דרך3415032,08134581312,081

דרך3415031,37034581321,370

דרך3415037,77734581337,777

דרך3415039,31234581349,312

דרך3415037,89634581357,896

דרך34150312,506345813612,506

כיכר עירונית3415035,52834581375,528

פארק/גן ציבורי34150321,120345813821,120

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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גוש מקור
חלק מחלקת

חלקה רשומהגוש רשוםשטח במ"רמקור
שטח רשום

ייעודבמ"ר

שצ"פ3415033,55534581393,555

דרך משולבת3415031,31334581401,313

שצ"פ ומבנים ומוסדות ציבור3415038123458141812

שצ"פ ומבנים ומוסדות ציבור3415039353458143935

שביל3415031273458144127

שצ"פ34150311,014345814611,014

טיילת3415035753458147575

טיילת3415031,10434581481,104

טיילת3415034363458153436

מבנים ומוסדות ציבור3415035083458251508

מבנים ומוסדות ציבור3415031,11034582521,110

מבנים ומוסדות ציבור3415031,19234582531,192

מבנים ומוסדות ציבור3415131,36134582541,361

מבנים ומוסדות ציבור3415135923458255592

מבנים ומוסדות ציבור3415033,04034582563,040

מבנים ומוסדות ציבור3415032,28534582572,285

מבנים ומוסדות ציבור3415035143458258514

מבנים ומוסדות ציבור3415035,53334582595,533

דרך3415034203458262420

דרך341502240345826311,710

דרך341503930

דרך34150310,901345826410,901

דרך3415031,88034582651,880

דרך3415031,51334582661,513

שצ"פ3415037243458267724

דרך3415035053458268505

שביל3415031,21934582691,219

שביל3415031,21134582701,211

שביל3415032753458271513

שביל341502238

שביל3415031,20234582721,202

שביל3415031,05234582731,052

שביל3415134013458274401

שצ"פ3415033,04034582753,040

שצ"פ3415032,28534582762,285

שביל3415035143458277514
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גוש מקור
חלק מחלקת

חלקה רשומהגוש רשוםשטח במ"רמקור
שטח רשום

ייעודבמ"ר

שצ"פ3415035,53334582785,533

שביל3415034203458280420

שביל3415032343458281234

טיילת34151338534582861,908

טיילת3415031,523

טיילת3415132,52234582872,955

טיילת341502133

טיילת341503300

טיילת3415031,76034582881,760

י' בניסן התשע"ז )6 באפריל 2017(
משה אבוטבול )חמ 3-4(        

           יושב ראש הוועדה המקומית
             לתכנון ולבנייה בית שמש

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 102-0074732, שהודעה    1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6838, התשע"ד, עמ' 6753, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית 
שמש )להלן - התכנית(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7432, 

התשע"ז, עמ' 2655, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בית שמש מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 613,016 מ"ר, המזוהה לפי הרשימה שלהלן:  

גוש מקור
חלק מחלקת

חלקה ארעיתגוש רשוםשטח במ"רמקור
שטח רשום 

ייעודבמ"ר 

דרך46,224 34294919,60034292117

דרך34295636,624

דרך10,312 3429568,53734292123

דרך34281225

דרך31,500 )במלואה(34281

דרך3428133250

דרך ו/או טיפול נופי378 34295637834292127

דרך ו/או טיפול נופי342949113734292841341

דרך ו/או טיפול נופי342956204

דרך ו/או טיפול נופי2,746 34297172,74634279130

דרך ו/או טיפול נופי711 34295357113414910

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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גוש מקור
חלק מחלקת

חלקה ארעיתגוש רשוםשטח במ"רמקור
שטח רשום 

ייעודבמ"ר 

דרך ו/או טיפול נופי19,859 342951560034295125

דרך ו/או טיפול נופי342952719,259

דרך18,371 34295618,37134295112

דרך3,999 3429563,99934295113

דרך90,077 34295575034295114

דרך34295689,327

דרך ו/או טיפול נופי7,025 3429567,02534295116

דרך2,258 3429562,25834295118

דרך ו/או טיפול נופי986 34295698634295119

דרך ו/או טיפול נופי42,536 342953540034295120

דרך ו/או טיפול נופי342958400

דרך ו/או טיפול נופי34295541,736

דרך8,377 3429568,37734295121

דרך ו/או טיפול נופי3,431 3429563,43134295128

מבנים ומוסדות ציבור 12,116 34295612,11634295712

פארק/גן ציבורי 135,685 342956135,68534295834

דרך ו/או טיפול נופי23,643 342953591034295126

דרך ו/או טיפול נופי342958910

דרך ו/או טיפול נופי34295516,525

דרך ו/או טיפול נופי3429565,298

דרך3,162 3429563,16234295132

דרך33,835 34295633,83534583101

דרך22,784 34295622,78434583102

דרך6,881 3429566,88134583103

דרך323 34295632334583104

דרך7,937 3429567,93734583105

דרך3,935 3429563,93534583106

דרך2,825 3429562,82534583108

דרך1,308 3429561,30834583109

דרך465 34295646534583110

דרך400 34295640034583111

דרך286 34295628634583124

דרך2,085 3429562,08534583133

מבנים ומוסדות ציבור 8,568 3429568,56834583701

מבנים ומוסדות ציבור 7,251 3429567,25134583702

מבנים ומוסדות ציבור 1,088 3429561,08834583703
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גוש מקור
חלק מחלקת

חלקה ארעיתגוש רשוםשטח במ"רמקור
שטח רשום 

ייעודבמ"ר 

מבנים ומוסדות ציבור 1,564 3429561,56434583704

מבנים ומוסדות ציבור 19,869 34295619,86934583705

מבנים ומוסדות ציבור 1,365 3429561,36534583707

מבנים ומוסדות ציבור 1,006 3429561,00634583708

מבנים ומוסדות ציבור 1,309 3429561,30934583709

מבנים ומוסדות ציבור 982 34295698234583710

מבנים ומוסדות ציבור 1,440 3429561,44034583711

מבנים ומוסדות ציבור 1,947 3429561,94734583713

מבנים ומוסדות ציבור 630 34295663034583715

מבנים ומוסדות ציבור 1,137 3429561,13734583718

שצ"פ1,780 3429561,78034583802

שצ"פ728 34295672834583803

שצ"פ2,371 3429562,37134583804

שצ"פ2,221 3429562,22134583805

שביל892 34295689234583807

שביל155 34295615534583808

שצ"פ2,807 3429562,80734583809

שצ"פ2,847 3429562,84734583810

שביל601 34295660134583811

שביל294 34295629434583812

שביל240 34295624034583813

שצ"פ1,559 3429561,55934583814

שצ"פ1,515 3429561,51534583815

שביל470 34295647034583816

שביל1,209 3429561,20934583817

שצ"פ2,175 3429562,17534583818

שצ"פ2,839 3429562,83934583819

שביל766 34295676634583820

שצ"פ508 34295650834583821

שביל620 34295662034583822

שצ"פ1,145 3429561,14534583823

שצ"פ14,289 34295614,28934583824

שצ"פ6,742 3429566,74234583825

שצ"פ786 34295678634583826

שצ"פ693 6933457923 341503

שביל351 3513457924 342956
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גוש מקור
חלק מחלקת

חלקה ארעיתגוש רשוםשטח במ"רמקור
שטח רשום 

ייעודבמ"ר 

שצ"פ246 2403457925 342956

שצ"פ6 342812

שצ"פ88 883457926 341503

טיילת3,360 6003457931 342956

טיילת810 341503

טיילת1,950 342812

טיילת835 1253457932 341503

טיילת710 342956

דרך287 2873457933 341503

דרך16,797 12,7413457984 342956

דדך4,056 341503

דרך10,295 8,4953457985 342956

דרך1,800 341503

דרך7,018 6,7933457986 342956

דרך225 342812

דרך1,219 1,2193457987 342956

דרך5,191 4,1253457988 342956

דרך1,066 342812

מבנים ומוסדות ציבור2,462 2,462345804 342956

מבנים ומוסדות ציבור1,550 1,550345805 342956

מבנים ומוסדות ציבור 5,331 5,331345806 342956

מבנים ומוסדות ציבור3,811 2,326345807 342956

מבנים ומוסדות ציבור1,485 342812

מבנים ומוסדות ציבור594 299345808 342956

מבנים ומוסדות ציבור295 342812

מבנים ומוסדות ציבור997 997345809 342956

מבנים ומוסדות ציבור2,068 2,0683458010 342956

שצ"פ20,885 20,8853458011 342956

שצ"פ3,009 3458012 3,009 342956

שצ"פ8,042 2803458013 342956

שצ"פ7,762 342812

שצ"פ818 8183458014 342956

שצ"פ1,740 1,7403458015 342956

שצ"פ3,087 3458016 3,087 342956

שביל356 3563458017 342956

שביל323 403458018 342956
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גוש מקור
חלק מחלקת

חלקה ארעיתגוש רשוםשטח במ"רמקור
שטח רשום 

ייעודבמ"ר 

שביל 283 342812

שביל330 3303458019 342956

שצ"פ218 2183458020 342812

כיכר עירונית2,543 3458021 2,543 342956

טיילת1,669 1,6693458031 342956

טיילת2,157 2,1573458032 342812

דרך763 3458033 763 342812

דרך11,384 11,3843458072 342956

דרך34580737,612 1,498 342956

דרך 5,114 342812

דרך6,62834580746,628 342956

דרך34580754,193 1,080 342956

דרך 3,113 342812

דרך954 9543458076 342812

דרך3,953 3458077 3,953 342956

דרך 1,075 3458078 1,075 342812

דרך1,358 3458079 1,358 342812

דרך 53 3458080  53 342956

מבנים ומוסדות ציבור8,944 8,944345785 341503

מבנים ומוסדות ציבור1,3193457867,860 341503

מבנים ומוסדות ציבור 6,541 342956

מבנים ומוסדות ציבור8,699 8,699345787 342956

מבנים ומוסדות ציבור1,117 1,117345788 342956

מבנים ומוסדות ציבור6,319 5203457810 342956

מבנים ומוסדות ציבור 5,584 341503

מבנים ומוסדות ציבור 215 3414911

מבנים ומוסדות ציבור1,002 3457811 1,002 342956

מבנים ומוסדות ציבור4,440 3457812 4,440 341503

מבנים ומוסדות ציבור1,979 3457813 1,979 342956

שצ"פ146,996 6,74034578 342956

שצ"פ 256 341503

שצ"פ2,474 2,4743457815 342956

שצ"פ1,320 1,3203457816 342956

שצ"פ1,332 1,3323457817 341503

שצ"פ1,185 1,1853457818 341503

שצ"פ221 2213457819 341503
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גוש מקור
חלק מחלקת

חלקה ארעיתגוש רשוםשטח במ"רמקור
שטח רשום 

ייעודבמ"ר 

שביל548 5483457820 342956

שצ"פ1,103 3457821 1,103 341503

שצ"פ34578236,118 3415036,053

שצ"פ 65 342956

טיילת1,46334578314,328 341503

טיילת 2,325 342956

טיילת 540 3414911

דרך345785317,104 10,918 341503

דרך6,185 342956

דרך34578541,245 1,245 341503

דרך1,24534578559,405 341503

דרך 5,388 342956

דרך 4,017 341503

י' בניסן התשע"ז )6 באפריל 2017(
משה אבוטבול )חמ 3-4(        

           יושב ראש הוועדה המקומית
             לתכנון ולבנייה בית שמש

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בש/164, שהודעה בדבר    1
2431, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש  4847, התש"ס, עמ'  אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה   - )להלן 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7451, 

התשע"ז, עמ' 3653, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 3,802 מ"ר, המזוהה לפי הרשימה שלהלן:  

ייעודשטח רשום במ"ר חלקה רשומהגוש רשוםשטח במ"רחלק מחלקת מקורגוש מקור

שצ"פ5230121,8115934321,991

520730180

שצ"פ5230101,6735935241,985

523011144

523012168

י"ב באייר התשע"ז )8 במאי 2017(
משה אבוטבול )חמ 3-4(        

           יושב ראש הוועדה המקומית
__________             לתכנון ולבנייה בית שמש

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

שהודעה  ג/7382,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4176, התשנ"ד, עמ' 1199, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה צפת 
)להלן - התכנית(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7328, 
התשע"ו, עמ' 9359, ותיקון טעות שפורסם בילקוט הפרסומים 7335, התשע"ו, עמ' 9537, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית צפת מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בצפת, גוש 13936 )לשעבר גושים 13698, 13702, 13737( -   

ייעודשטח במ"רח"ח לשעברגוש לשעברחלקה

דרך1363,072, 139, 140, 306, 12013698308

13702110 ,109 ,91-88

דרך משולבת133-1302,072, 135, 136, 11713698265

דרך משולבת1161370288-86900

דרך משולבת892,763, 108-106, 123-116, 13813702125

דרך משולבת94-912,761, 13513702104-99

דרך משולבת134136981402,040

1373714-12

דרך משולבת1401,539, 144-142, 146, 13313698306

1373712 ,11

דרך משולבת307495, 11913698308

13213698 ,135 ,133-130 ,120 ,118 ,116
 146 ,145 ,142

שצ"פ3,241

13702110 ,87-85

שצ"פ1091,843, 116-114, 12113702131-126

שצ"פ139765, 307, 11813698308

דרך להולכי רגל117196, 118, 129, 12413702130

דרך להולכי רגל103495, 104, 12513702118

דרך להולכי רגל94469, 95, 12613702103

דרך להולכי רגל31275, 99, 12713702123

דרך להולכי רגל97284, 1281370298

דרך להולכי רגל12913698144302

דרך להולכי רגל140527, 13013698142

דרך להולכי רגל13113698142286

מבנה ציבור1401,206, 142, 13613698306

ד' בכסלו התשע"ז )4 בדצמבר 2017(
)חמ 3-4(           אילן שוחט

           יושב ראש הוועדה המקומית
__________                 לתכנון ולבנייה צפת

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 38427-03-17

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

 ,51-391074-5 ח"פ  בע"מ,  טכניקובק  חברת  פירוק  ובעניין 
מרח' הרצל 9/8, נהריה 

והמבקשים: ג'מיל מסאלחה ואח', ע"י ב"כ עו"ד ג'ואד סקס, 
מרח' ז'בוטינסקי 14/15, עכו 2413302 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 3 19 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 9 11 בשעה 00 11 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 10 

ביום 2017 9 1 

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

ג'ואד סקס, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 17197-04-17

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

 )2010( מתקדמת  לבניה  הצפון  מ ר   חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, 

והמבקשים: 1  האיל בשיר  2  אייסר בדארנה, ע"י ב"כ עו"ד 
 וסאם בדארנה, ת"ד 2132, סח'נין 30810, נייד 050-5667326, פקס'

 WSMB76ֲ GMAIL COM :04-9040482, מייל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 4 9 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 9 13 בשעה 00 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 14 

ביום 2017 8 30 

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

ויסאם בדארנה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 45922-05-17

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

ובעניין פירוק חברת מעגל פתוח בע"מ, ח"פ 51-342475-4, 
מרח' תל מאנה 34, חיפה 3436629,

מת"ד  הדרי,  דוד  עו"ד  ב"כ  ע"י  ולטמן,  אלכסיי  והמבקש: 
2320, קריית מוצקין 2612301 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 5 22 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 9 7 בשעה 00 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 25 8 2017

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

דוד הדרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 52670-05-17

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

ובעניין פירוק חברת כרומטק בע"מ, ח"פ 51-443489-3,

דמיטרי  עו"ד  ב"כ  ע"י  מיז'ריצקי,  מיכאל  והמבקש: 
בקסנסקי, רישיון מס' 30059, מרח' תרמ"ב 5, ראשון לציון, טל' 

03-9563676, פקס' 03-9500929 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 5 24 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 9 6 בשעה 30 8 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 31 8 2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2017 8 23 

דמיטרי בקסנסקי, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 12750-06-17

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

גמר  עבודות  וביצוע  ניהול  אן וי אן   חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-484291-3,

והמבקש: BERAHNE ARAYA, מס' דרכון 4628/134694, 
ע"י ב"כ עו"ד חן דיין שלום, מרח' י"ל פרץ 8, תל אביב 6685308 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 6 6 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 9 10 בשעה 00 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 15 7 2017

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

חן דיין שלום, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 14709-06-17

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

ובעניין פירוק חברת כח חדיש בע"מ, ח"פ 51-417116-4,

לב  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ירוסלבסקי  בוריס  והמבקשים: 
שניידר, מרח' אחד העם 27, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 6 7 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 9 12 בשעה 30 8 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 12 

ביום 2017 9 11 

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

לב שניידר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 14742-06-17

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

ובעניין פירוק חברת גלי צאנז בע"מ, ח"פ 51-500345-7,

והמבקשת: אורית טובה אברג'יל, ע"י ב"כ עו"ד לב שניידר, 
מרח' אחד העם 27, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 6 7 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 9 12 בשעה 30 8 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2017 9 11 

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

לב שניידר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 14786-06-17

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

בע"מ,  ובניה  גמר  פרוייקטים  י א ל   חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-155118-3,

לב  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ירוסלבסקי  בוריס  והמבקשים: 
שניידר, מרח' אחד העם 27, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 6 7 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 9 12 בשעה 30 8 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 12 

ביום 2017 9 11 

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

לב שניידר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 2361-06-17

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

ח"פ בע"מ,  יאמי  יאמי  סופר  חברת  פירוק   ובעניין 
 51-374850-9

והמבקשים: 1  זויה חלפמן  2  סבטלנה ליפשיץ 3  ולנטינה 
זינובייב  4  דימיטרי ציביאן  5  ויקטוריה סוקורוריד  6  אלפיה 
סבטלנה    9 קונסטנטינוב   לובוב    8 וירוביץ   נדז'יה    7 ציביאן  
קבשניקוב  10  איגור פלדמן, ע"י ב"כ עו"ד אליעזר רפלד, מרח' 

צה"ל 3, ת"ד 167, אשקלון, טל' 08-6722245, 08-6750033 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 6 1 הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2017 9 7 בשעה 00 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה 

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

אליעזר רפלד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 7499-06-17

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

ובעניין פירוק חברת אקסקלוסיב שירותי הובלה מתקדמת 
בע"מ, ח"פ 51-473833-5 

מרח'  מסורי,  רז  עו"ד  ב"כ  ע"י  ריקוב,  אלכסנדר  והמבקש: 
ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון 75218 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 6 5 הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2017 9 7 בשעה 00 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 6 9 2017

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

רז מסורי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 20627-06-17

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

ח"פ בע"מ,  דיאגנוסטיקס  ספרינג  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-264078-0

קריית   - טכנולוגית  ליזמות  חממה  חברת  והמבקשת: 
מרח'  לבנת,  רז  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-160939-8 ח"פ  בע"מ,  ויצמן 

ז'בוטינסקי 33, רמת גן, טל' 03-6132777, פקס' 03-6131076 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 6 11 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2017 9 12 בשעה 30 8 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 8 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2017 8 28 

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

רז לבנת, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 63849-05-17

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

ח"פ בע"מ,  אילת  כהן  טל  הגלריה  חברת  פירוק   ובעניין 
51-485860-4, מען המשרד הרשום: קאמפן 4, אילת 

והמבקשת: לינוי עמירה, ע"י ב"כ עו"ד יואל כהן סולאל, 
פקס'   ,077-3301025 טל'   ,9426302 ירושלים   ,2 המעלות  מרח' 

 077-3301026

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2017 5 29 הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2017 9 14 בשעה 00 9 

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה 

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

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

יואל כהן סולאל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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קוואנטום ליף טלקום בע"מ 
 )ח"פ 514208859(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   26/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

פלי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

יוסף פלי, מפרק 

פלי יוסף בע"מ 
 )ח"פ 513008276(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   26/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

פלי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה  

יוסף פלי, מפרק

 

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 45106-06-17

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

ובעניין פירוק חברת ביו-פיד בע"מ, ח"פ 51-226134-8,

קריית   - טכנולוגית  ליזמות  חממה  חברת  והמבקשת: 
מרח'  לבנת,  רז  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-160939-8 ח"פ  בע"מ,  ויצמן 

ז'בוטינסקי 33, רמת גן, טל' 03-6132777, פקס' 03-6131076 

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק 
זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 2017 9 14 בשעה 

 10 00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 8 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2017 8 30 

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

רז לבנת, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

טופ סי פורט 
 )ח"פ 513641183(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   26/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם 

קירשבלום, מרח' הרא"ה 44, רמת גן, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

מנחם קירשבלום, מפרק
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אורי - זהר בן בקר בע"מ 
 )ח"פ 514207679(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   26/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

שוחט, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה  

אורי שוחט, מפרק 

אדמיט שגב בע"מ 
 )ח"פ 513088757(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   26/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אריאל נסים, מרח' בית הדפוס 12, ירושלים, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/08/2017 
בשעה 12:00, אצל נסים-דאר, משרד עורכי דין, 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  

אריאל נסים, עו"ד, מפרק

 

"למשפחה" תקשורת הפקה והוצאה לאור בע"מ 
 )ח"פ 513099283(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   26/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

פלי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה  

יוסף פלי, מפרק

סאלבר אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514043652(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   26/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

פלי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה  

יוסף פלי, מפרק
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ע.י.פ.א עבודות מתכת בע"מ 
 )ח"פ 514237031(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אושרת קובי ווקנין, מרח' כצנלסון 34, אזור 5801617, למפרקת 

החברה 

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל 

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

אושרת קובי ווקנין, עו"ד, מפרקת 

פיננ-שיא מימון בע"מ 
 )ח"פ 514264134(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  חיפה,   ,104 העצמאות  דרך  מרח'  ויינשטיין,  אדוארד 

החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

אדוארד ויינשטיין, עו"ד, מפרק 

התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל בע"מ 
 )ח"פ 515471142(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  חיפה,   ,104 העצמאות  דרך  מרח'  ויינשטיין,  אדוארד 

החברה 

לורי חננאל בע"מ 
 )ח"פ 514050152(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   26/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אריאל נסים, מרח' בית הדפוס 12, ירושלים, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/08/2017 
בשעה 12:00, אצל נסים-דאר, משרד עורכי דין, 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  

אריאל נסים, עו"ד, מפרק 

ג'י. פי. אמ. ג'רוזלם פרופטי מנג'מנט בע"מ 
 )ח"פ 514024280(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   25/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 
למפרק   ,97242 ירושלים   ,10 דוד  יעקב  קמזון  מרח'  פרלשטיין, 

החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/10/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

עמרי אפלבאום, עו"ד, מפרק 

מגן רום בע"מ 
 )ח"פ 515059129(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-יפו,   ,132 בגין  דרך  מרח'  אברמוביץ,  יצחק  אברהם 

למפרק החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

אברהם יצחק אברמוביץ, עו"ד, מפרק 

גמלא נכסים בע"מ 
 )ח"פ 512627589(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

דורון לנגה, מרח' רמב"ן 32, ירושלים 9226840, למפרק החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

דורון לנגה, עו"ד, מפרק 

א.ד.י. )חד נס( בע"מ 
 )ח"פ 513064816(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/06/2017 
ניצה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

דדון, מרח' חד-נס 3, חד-נס, למפרקת החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

אדוארד ויינשטיין, עו"ד, מפרק 

נחמיאס פיננסים בע"מ 
 )ח"פ 514984020(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/06/2017 
גל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נחמיאס, מרח' ג'ורג' אליוט 14, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

גל נחמיאס, מפרק 

גרינר מחסני ריהוט בע"מ 
 )ח"פ 511926701(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,8415001 שבע  באר   ,36 ההגנה  מרח'  קראוס,  עמירם 

החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

עמירם קראוס, עו"ד, מפרק 

תקשורת 24 
 )ח"פ 514584606(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עמרי אפלבאום, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, למפרק 

החברה 
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ברנע, מרח' בנימין מטודלה 33, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה 

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל 

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

ענת ברנע, מפרקת 

ים תוכנה )א.נ( בע"מ 
 )ח"פ 512386822(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/06/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל 

פלד, מרח' הוברמן 10, תל–אביב-יפו 6407509, למפרק החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

גיל פלד, עו"ד, מפרק 

תפוז כתום בע"מ 
 )ח"פ 511065047(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 13/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
סוקולוב 48, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

גילה קונפינו, עו"ד, מפרקת

סלוצקי ודומינגז בע"מ 
 )ח"פ 514102730(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה   10/08/2017 ביום  תתכנס 
העצמאות 40, יהוד-מונוסון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

ליאור קלוגמן, עו"ד, מפרק

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל 

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

ניצה דדון, מפרקת 

טעמן לבית בע"מ 
 )ח"פ 513553693(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
מיכל אזולאי גביש, מרח' החילזון 5, רמת גן 5213601, למפרקת 

החברה 

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל 

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

מיכל אזולאי גביש, עו"ד, מפרקת 

ה.ל.ה המכון לקידום האריזה והעיצוב בע"מ 
 )ח"פ 512111279(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/06/2017 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יצחק יוקל, מרח' דרך בגין 88, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

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

יצחק יוקל, רו"ח, מפרק 

ברנע שרותי מוזיקה בע"מ 
 )ח"פ 513204297(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/06/2017 
ענת  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
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בי.או.טים בע"מ 
 )ח"פ 512966896(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10/08/2017 בשעה 12:00, אצל א  חפץ ושות' בע"מ, 
רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

אברהם חפץ, מפרק

אכסף השקעות בע"מ
 )ח"פ 510844368(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12/08/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' אורנים 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שמואל,  גבעת   ,1
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

מתי שמחוביץ, עו"ד, מפרק 

נט איי אל סחר בע"מ 
 )ח"פ 514820455(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14/08/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
איכילוב יצחק 10, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

יעקב פינקוביץ, עו"ד, מפרק 

הראל רפי וגל השקעות בע"מ 
 )ח"פ 515276616(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
מוהליבר 35, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

רפאל הראל, מפרק

 

יהודה שטאנג השקעות )1993( בע"מ 
 )ח"פ 511878514(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
סופי  דוח  הגשת  לשם  מודיעין-מכבים-רעות,   ,39 דוד  מגדל 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 

איתי דוד גרינשפן, מפרק

שטאנג יזום ופיתוח פרוייקטים )1993( בע"מ 
 )ח"פ 511875759(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
סופי  דוח  הגשת  לשם  מודיעין-מכבים-רעות,   ,39 דוד  מגדל 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 

איתי דוד גרינשפן, מפרק

ניהול ויזמות פרויקטי אצות בע"מ 
 )ח"פ 514672187(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10/08/2017 בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' השחר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,87
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

מיכאל אטאלי, מפרק

כרמלים הוצאה לאור )ירושלים( בע"מ 
 )ח"פ 511840571(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ששת 
הימים 18, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

ישראל כרמל, מפרק 
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פוליוייז בע"מ
)ח"פ 51-367435-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2017 8 12, בשעה 00 16, אצל המפרקת, רח' דובנוב 8/6, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

ליליה אברבוך, מפרקת  

או. טי. אלקטריקל אנד דיגיטל סלושנס בע"מ
)ח"פ 51-453005-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2017 8 13, בשעה 00 9, אצל המפרק, רח' חיים יחיל 3, 
באר שבע 84896, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ניר קרץ, עו"ד, מפרק  

בילד אפ ייבוא בע"מ
)ח"פ 51-489227-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2017 8 13, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' חיים יחיל 3, 
באר שבע 84896, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ניר קרץ, עו"ד, מפרק  

ניאו יו בע"מ
)ח"פ 51-511300-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
החברה,  כוח  בא  במשרד   ,10 00 בשעה   ,15 8 2017 ביום  תתכנס 
עורכי הדין צור ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ורד פישביין, מפרקת  

חסין אש 2000 )1993( בע"מ 
 )ח"פ 511824278(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הדסה 
78, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

אהוד חיים ערב, עו"ד, מפרק

וודה דיגיטל בע"מ 
 )ח"פ 515463024(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אורן,  הרפז,  במשרד   ,16:00 בשעה   02/08/2017 ביום  תתכנס 
רח'   ,30 קומה  רוגובין-תדהר,  מגדל  עורכי-דין,  ושות'  אדלר 
דרך בגין מנחם 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

דרור הרפז, עו"ד, מפרק

טוקספארקס אמ.אל בע"מ 
 )ח"פ 515094258(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד  במשרד   ,15:00 בשעה   14/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,4 ברקוביץ  רח'  ושות',  שבלת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה 

עפר בן יהודה, עו"ד, מפרק

אי. או. סי פארטנרס בע"מ 
 )ח"פ 515050565(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29/08/2017 בשעה 16:00, אצל עו"ד אלעזר טננבוים, 
רח' מיקוניס שמואל 3, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

יעקב גלנטי, מפרק 
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בי תקשורת )אס פי1( בע"מ
)ח"פ 51-440541-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  החברה,  במשרדי  בשעה 00 10,  ביום 2017 8 20,  תתכנס   הנ"ל 
דב פרידמן 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

עמי ברלב, עו"ד, מפרק  

בי תקשורת )אס פי2( בע"מ
)ח"פ 51-440539-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  החברה,  במשרדי  בשעה 00 11,  ביום 2017 8 20,  תתכנס   הנ"ל 
דב פרידמן 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

עמי ברלב, עו"ד, מפרק  

שטרייזנט נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-218239-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2017 8 27, בשעה 00 18, במשרדי המפרקת, רח' מרגנית 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ישי 30095,  רמת   ,8
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אנטה שטריזנט, מפרקת  

ילדודים בע"מ
)ח"פ 51-370750-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2017 8 27, בשעה 00 16, במשרדי המפרקת, רח' מרגנית 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ישי 30095,  רמת   ,8
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אנטה שטריזנט, מפרקת  

החברה לניהול מגדלי קריית שלום בע"מ
)ח"פ 51-407064-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2017 8 16, בשעה 00 12, במשרדי החברה, רח' הקשת 6, 
תל אביב,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

אדריאן גולד, מפרק  

סובר הוצאת דברי מוסיקה בע"מ
)ח"פ 51-026311-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרדי  בשעה 00 12,  ביום 2017 8 16,  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,21 מאמין  אני 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אהוד שריר, מפרק  

מרגנית ניהול בע"מ
)ח"פ 51-204247-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,12 00 בשעה   ,16 8 2017 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,6 מרדכי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יצחק בן טובים, מפרק  

תיגור פתרונות תעבורה בע"מ
)ח"פ 51-434172-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,18 00 בשעה   ,17 8 2017 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,2 פלי"ם 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דניאל שירן, עו"ד, מפרק  
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א.מ. פריים לוקיישן ניהול קניונים בע"מ
)ח"פ 51-535722-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2017 8 29, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' קויפמן 2, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

אופיר טשורני, עו"ד, מפרק  

פיין מדיה בע"מ
)ח"פ 51-535243-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7 6 2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר טשורני, מרח' 

קויפמן 2, תל אביב, טל' 03-6091282, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

אופיר טשורני, עו"ד, מפרק

פיין מדיה בע"מ
)ח"פ 51-535243-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2017 8 27, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' קויפמן 2, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

אופיר טשורני, עו"ד, מפרק  

ג.ש. ויז מוצרי יוקרה בע"מ
)ח"פ 51-250577-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
התקבלה   ,23 5 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רו"ח נעים משה, מרח' נחלת יצחק 34א, תל אביב 67448, טל' 

03-6912999, למפרק החברה 

סטאר רמת-גן החזקות בע"מ
)ח"פ 51-052676-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,14 30 בשעה   ,30 8 2017 ביום   תתכנס 
הר דפנה 24, סביון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אלעזר קמפל, מפרק  

יזמון בע"מ
)ח"פ 51-297765-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,31 8 2017 ביום  תתכנס   הנ"ל 
נחל יעלה 203, אשתאול, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

בנימין גדעון גביש, מפרק  

איתן אייל בניה הנדסית בע"מ
)ח"פ 51-293848-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יד  רח'  החברה,  במשרדי   ,10 00 בשעה   ,3 9 2017 ביום  תתכנס 
חרוצים 10, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מירב ינאי נגר, עו"ד, מפרקת  

א.מ. פריים לוקיישן ניהול קניונים בע"מ
)ח"פ 51-535722-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8 6 2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר טשורני, מרח' 

קויפמן 2, תל אביב, טל' 03-6091282, למפרק החברה 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל 

אופיר טשורני, עו"ד, מפרק
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 ,1 10 2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 16, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שלי סלע, עו"ד, מפרק

אולטרה אקוויטי השקעות בע"מ
)ח"פ 52-003931-4(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2017 7 27, בשעה 00 11, אצל ציטבר, גלאור ושות', 
עורכי דין, רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 17, רמת גן 

בעלי  אסיפת  מועד  לאחר  ליום  נקבעה  הנושים  אסיפת 
המניות של החברה שעל סדר יומה קבלת החלטה בדבר פירוק 

מרצון של החברה, מינוי מפרק וקביעת סמכויותיו  

של  המניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  שמועד  ככל 
החברה יידחה, מכל סיבה שהיא יידחה מועד אסיפת הנושים 
בהתאם, ותינתן על כך הודעה במערכת הדיווחים של רשות 

ניירות ערך )מגנ"א( 

החברה  של  עסקיה  מצב  על  דוח  הצגת  היום:  סדר  על 
ומינוי מפרק לחברה )ולהקנות לו את כל הסמכויות הנדרשות 

ושניתן לו על פי דין לצורך פירוקה של החברה מרצון( 

נירית בן מאיר, עו"ד  
באת כוח החברה

ארגון יוצרי ז'לוקיב ומוסטי וילקי 
)ע"ר 58-042274-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2017 5 26, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד ענת שניידר-שוסטק, מרח' הלסינקי 16, 

תל אביב, טל' 03-5445025, למפרקת העמותה 

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

ענת שניידר-שוסטק, עו"ד, מפרקת

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,23 9 2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

נעים משה, רו"ח, מפרק

לירן פאליק פיתוח בע"מ
)ח"פ 51-459749-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22 5 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלון אופנר, מרח' בן יהודה 34, ירושלים, טל' 02-6508005, למפרק 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 10 2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אלון אופנר, עו"ד, מפרק

מופת שירותי עזר מתקדמים לעורכי דין בע"מ
)ח"פ 51-312639-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2017 6 8, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלי סלע, 
מרח' רוטשילד 46, ראשון לציון, טל' 03-6708893, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 
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מרח'  מואב,  אור  המוגבל  השותף  הנ"ל  השותפות  מן  פרש 
טיומקין 11/19, ראשון לציון 

רהב ברגרין, השותף הכללי

סולאיר אנרג'יקס תאשור
)ש"מ 55-027067-2(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,7 7 2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
העביר השותף המוגבל סולאיר אנרג'יקס אנרגיה מתחדשת, ש"מ 
55-026848-6, את מלוא זכויותיו והתחייבויותיו בשותפות אשר 
מהוות 99% מסך הזכויות בשותפות, בלא תמורה לידי אנרג'יקס 

- אנרגיות מתחדשות בע"מ, ח"פ 51-390137-1 

איתמר סרוסי, עו"ד
בא כוח השותפות

פארק מיני ישראל
)ש"מ 55-001668-7(

הודעה בדבר שינויי שותפים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2017 4 26 -

)ישראל(  סקום   - היוצא  המוגבל  השותף  זכות  הועברה   )1( 
המוגבל  לשותף  בשותפות   ,52-003803-5 ח"צ  בע"מ, 
ח"פ בע"מ,  )השקעות(  נדל"ן  ובינוי  שיכון   -  הנכנס 

 ;51-203538-7

 - היוצא  המוגבל  השותף  זכות  הועברה   ,26 4 2017 מיום   )2(
אור ים בינוי ופיתוח בע"מ לשותף המוגבל הנכנס - שיכון 

ובינוי נדל"ן )השקעות( בע"מ, ח"פ 51-203538-7 

ערן שריה, עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 30605-06-15, כנ"ר 48516

שם החייבת: אורלי פינסון, מרח' דב האוזנר 4, תל אביב, 

שם הנאמנים ומענם: עו"ד ישראל בכר ועו"ד יניב אינסל 

סוג הדיבידנד: רגיל 

תאריך מתן צו עיכוב הליכים: 2015 7 7 

יניב אינסל, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 30563-06-15, כנ"ר 48517

שם החייב: יוסף פינסון, מרח' דב האוזנר 4, תל אביב, 

שם הנאמנים ומענם: עו"ד ישראל בכר ועו"ד יניב אינסל 

סוג הדיבידנד: רגיל 

תאריך מתן צו עיכוב הליכים: 2015 7 7 

יניב אינסל, עו"ד, נאמן

היי טק הר חוצבים מרכז ליזמות טכנולוגית 
)ע"ר 58-021199-3(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2017 5 24, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את ישראל ברגיל, אצל הרשות לפיתוח ירושלים, 

כיכר ספרא 2, ירושלים, למפרק העמותה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

ישראל ברגיל, מפרק

עמותת טניס כחול לבן 0202 
)ע"ר 58-055339-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,17 6 2017 ביום  שהתכנסה 
יהודה  מרח'  חפץ,  אל-עמי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

הלוי 18, הרצליה, למפרק העמותה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

אל-עמי חפץ, עו"ד, מפרק

הודעה בדבר חיסול חברה 
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, בתיק פש"ר 1598/09

שם החייב: פ ג י  תל אביב )1980( בע"מ, ח"פ 024524696

שם המנהל המיוחד ומענו: עו"ד יריב שי ישינובסקי, רח' לינקולן 
20, תל אביב 6713412, טל' 03-7611611, פקס' 03-7611655 

נמסרת בזאת הודעה בשם המנהל המיוחד, עו"ד יריב שי 
ישינובסקי, ובהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי תל אביב, 
החברה  בהליך,  להמשך  תועלת  בהעדר  לפיה   ,7 2 2017 מיום 

תחוסל 

מתבקשים  החברה,  לחיסול  להתנגד  המעוניינים  נושים 
להודיע על כך למנהל המיוחד בתוך 14 ימים מפרסום הודעה זו 

דורית קרני, עו"ד
באת כוח המנהל המיוחד

דה גרין ג'ם
)ש"מ 55-026799-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,6 4 2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
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ובלי  דין  פי  על  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 
להתחשב בטענותיהם 

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 1328/06

שם החייב: יצחק צרפתי 

שם הנאמנת ומענה: עו"ד מרים זפט, מרח' ז'בוטינסקי 33, מגדל 
התאומים 1, רמת גן, טל' 03-7520833, פקס' 03-6135999 

סוג הדיבידנד: רגיל 

אחוז הדיבידנד: כ–56% לנושים בדין רגיל 
מועד הכרזת הדיבידנד: 2017 6 14 

מרים זפט, עו"ד, נאמנת

 הודעה על הגשת בקשה לביטול מחיקה 
ולהחייאת חברה 

בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בתיק ה"פ 23330-04-17

בעניין: חלקה 59 בגוש 6762 בע"מ, ח"פ 51-032606-9

מחיקה  לביטול  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
ולהחייאת החברה הנ"ל והשבתה לפנקס החברות 

בעלי עניין בחברה מתבקשים ומוזמנים להגיש בתוך 21 ימים 
מיום פרסום הודעה זו את התנגדותם ככל שיש להם התנגדות או 
את עמדתם בעניין הנ"ל לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בתיק 
הנ"ל ולב"כ המבקשת עו"ד ד"ר אפרים אליגולא, מדרך מנחם בגין 

11, רמת גן, טל' 03-6122020, פקס' 03-6123535 

ד"ר אפרים אליגולא, עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק ה"פ 7901-04-17

בעניין: סאוט אפריקן גבעת רמב"ם הוסטל פרוגקט בע"מ, ח"פ 
 51-011625-4

המבקשת: הפדרציה הציונית דרום אפריקה ישראל )חל"צ( ע"י 
ב"כ עו"ד עו"ד אופיר כץ ואח', מרח' מנחם בגין 52, תל אביב, 

טל' 03-7914774, פקס' 03-7914773 

נמסרת בזה הודעה כי ביום 2017 4 4, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב למתן צו להחייאת החברה והחזרתה 

לפנקס רשם החברה 

החברה נמחקה מפנקס רשם החברות ביום 1997 11 26, על 
ידי רשם החברות  בעלי המניות של החברה הנ"ל ו/או כל אדם 
והרוצה  האמורה  בבקשה  עניין  להם  אשר  משפטי  גוף  ו/או 
לתמוך או להנגד לה רשאי למסור הודעה לתיק הבקשה ו/או 

לב"כ המבקשת 

ניתן לעיין בנוסח המלא של הבקשה וכן לצלמה במשרדי 
באי כוח המבקשת בתיאום מראש 

אופיר כץ, עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 54218-06-14

שם החייבת: דיקלה גולומביק 

שם הנאמנת ומענה: עו"ד לימור קירש, רח' גיבורי ישראל 24, נתניה 

סוג הדיבידנד: סופי 

לימור קירש, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 54632-11-15

שם החייבת: אלה דיין רובינו 

שם הנאמנת ומענה: עו"ד לימור קירש, רח' גיבורי ישראל 24, נתניה 

סוג הדיבידנד: סופי 

לימור קירש, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 1043-08-13

שם החייב: בן ישי רבי אלעזר 

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

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

להתחשב בטענותיהם 
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 17777-08-13

שם החייב: מאיר עזור 

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

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

להתחשב בטענותיהם 
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 36230-07-12

שם החייבת: לודמילה אבאייב 

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

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




