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תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות
והספורט למוסדות ציבור העוסקים בשימור מידע
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הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה
(פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה),
ותקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול
טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות) 3742 ....
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני
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תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור העוסקים
בשימור מידע (ארכיונים)
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985 -

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,11985-לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם
המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף  )4(3לחוק התרבות והאמנות ,התשס"ג ,22002-מתפרסם בזה תיקון למבחנים
לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור העוסקים בשימור מידע (ארכיונים)( 3להלן  -המבחנים
העיקריים) ,כמפורט להלן:
 .1תיקון מספר התקנה התקציבית
בפתיח למבחנים העיקריים ,במקום " "19-42-02-14יבוא "."19-42-02-60
 .2תיקון סעיף 2
בסעיף  2למבחנים העיקריים -
( )1בהגדרה "ארכיון" ,הקטע החל במילים "על אף האמור" עד המילים "ומקצועית נפרדת"  -יימחק;
( )2אחרי ההגדרה "ארכיונאי" יבוא:
""גוף ארכיוני"  -מסגרת שהיא במהותה ארכיון בינוני או ארכיון גדול ,כהגדרתם בסעיף (7א) למבחנים אלה,
הפועלים כחלק ממוסד שיש לו פעילויות נוספות שאינן נתמכות לפי מבחן זה ,והוכח להנחת דעת ועדת התמיכות
כי פעילותה כארכיון מנוהלת כמשק סגור;";
( )3בהגדרה "הכנסות עצמיות" ,אחרי "הארכיון" יבוא "או הגוף הארכיוני";
( )4בהגדרה "מנהל הארכיון" ,בפסקה (ב) ,אחרי "כיהן בארכיון" יבוא "או בגוף ארכיוני";
( )5אחרי ההגדרה "מרכז מידע" יבוא:
""משק סגור"  -הפרדה מוחלטת של הפעילות הנתמכת ,חשבונאית או תקציבית ,מכל פעילות אחרת של
המוסד,לרבות לעניין הנהלת חשבונות ,רכישת ציוד קבוע ומתכלה או השימוש בו ,הוצאות השכר והוצאות
הנהלה וכלליות; בחישוב האמור יובא בחשבון החלק היחסי של השכר ,הוצאות ההנהלה והכלליות של
המוסד בהתאם ליחס שבין היקף הפעילות הנתמכת לעומת כלל המוסד;";
( )6בהגדרה "תערוכה" ,אחרי "של הארכיון" יבוא "או הגוף הארכיוני";
( )7בהגדרה "תצוגת חוץ מתוחמת" ,אחרי "של הארכיון" יבוא "או הגוף הארכיוני";
( )8בהגדרה "תקציב שנתי" ,בכל מקום ,אחרי "של הארכיון" יבוא "או הגוף הארכיוני".
 .3תיקון סעיף 4
בסעיף  4למבחנים העיקריים -
( )1בכל מקום ,אחרי "הוא ארכיון" יבוא "או שפועל בו גוף ארכיוני כאמור בסעיף ההגדרות";
( )2בפסקה (()1א) ,המילה "העיקריות"  -תימחק ,ובמקום "בתקנון או במסמכי היסוד שלו" יבוא "על פי כל דין";
( )3בפסקאות ( )3עד ( ,)11אחרי "המוסד" יבוא "שהוא ארכיון ,או שפועל בו גוף ארכיוני כאמור בסעיף ההגדרות.",
 .4תיקון סעיף 5
בסעיף  5למבחנים העיקריים ,ברישה ,אחרי "תמיכתו במוסד" יבוא "שהוא ארכיון או שפועל בו גוף ארכיוני כאמור
בסעיף ההגדרות.",
 .5תיקון סעיף 6
בסעיף (6א) למבחנים העיקריים ,אחרי "מוסד" יבוא "שהוא ארכיון או שפועל בו גוף ארכיוני בסעיף ההגדרות.",
___________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2ס"ח התשס"ג ,עמ' .64
 3י"פ התשע"ד ,עמ'  ;5764התשע"ה ,עמ' .4666

3 740

ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,

 .6תיקון סעיף 7
בסעיף (7א) למבחנים העיקריים -
( )1ברישה ,אחרי "תסווג כל ארכיון" יבוא "או גוף ארכיוני";
( )2בפסקה ( ,)1אחרי "ארכיון גדול  -ארכיון" יבוא "או גוף ארכיוני";
( )3בפסקאות (()1ג) ו–(1ד) ,אחרי "הארכיון" יבוא "או הגוף הארכיוני";
( )4פסקה (()1ה)  -תימחק;
( )5בפסקה ( ,)2אחרי "ארכיון בינוני  -ארכיון" יבוא "או גוף ארכיוני";
( )6בפסקה (()2ג) ,אחרי "הארכיון" יבוא "או הגוף הארכיוני".
 .7תיקון סעיף 8
בסעיף  8למבחנים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (א) ,בכל מקום ,אחרי "בארכיון" יבוא "או בגוף ארכיוני" ואחרי "הארכיון" יבוא "או הגוף הארכיוני";
( )2בסעיף קטן (ב) ,אחרי "כל ארכיון" יבוא "וגוף ארכיוני";
( )3בסעיף קטן (ג) ,אחרי "שהארכיון" יבוא "או הגוף הארכיוני";
( )4אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג )1בשלב הרביעי ,במקרים שבהם פחת שיעור התמיכה היחסי בארכיון או בגוף הארכיוני ביותר מ–20%
לעומת שיעור התמיכה כאמור בשנת ההערכה ,לא יפחת שיעור התמיכה בו מ– 80%משיעור התמיכה היחסי
שלו היה זכאי בשנת ההערכה; ארכיון לא יהיה זכאי להגנה לפי סעיף קטן זה יותר מפעם אחת במשך ארבע שנים
רצופות זולת אם החליטה הוועדה אחרת ,לאחר התייעצות עם המדור ומנימוקים מיוחדים שיירשמו;".
( )5בסעיף קטן (ד) -
(א)

בפתיח ,במקום "הרביעי" יבוא "החמישי";

(ב)

בפסקה ( ,)1בכל מקום ,במקום "הארכיון" יבוא "המוסד";

(ג)

בפסקה ( ,)2במקום "מנכ"ל הארכיון" יבוא "המנכ"ל";

( )6בסעיף קטן (ה) ,במקום "החמישי" יבוא "השישי" ובכל מקום ,במקום "ארכיון" יבוא "מוסד" ובמקום "הארכיון" יבוא
"המוסד".
 .8תיקון סעיפים  9עד 16
בסעיפים  9עד  16למבחנים העיקריים ,בכל מקום ,למעט בטבלה שבסעיף (9ב)( ,)1אחרי "ארכיון" יבוא "או גוף ארכיוני",
אחרי "בארכיון" יבוא "או בגוף ארכיוני" ואחרי "הארכיון" יבוא "או הגוף הארכיוני".
 .9תיקון סעיף 24
בסעיף  24למבחנים העיקריים -
(א) בכותרת השוליים ,במקום "הוראת שעה" יבוא "הוראות מעבר והוראות שעה";
(ב) האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) על אף האמור במבחנים אלה ,בשנים  2018 ,2017ו– ,2019בסעיף  ,2בהגדרה "גוף ארכיוני" ,במקום "כמשק
סגור" יבוא "במסגרת נפרדת ומובחנת אשר יש לגביה הנהלה כללית ומקצועית נפרדת;".
 .10תחילה
תחילתו של תיקון זה ביום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר .)2017
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
()803-35-2017-000085
			
				

ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,

מירי רגב
שרת התרבות והספורט

3741

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) ,התשע"ב ,2012-ולפי תקנות שירותי תעופה (פיצוי
וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות) ,התשע"ג2013-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) ,התשע"ב2012-
(להלן  -החוק) ,ותקנה  3לתקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות),
התשע"ג( 22013-להלן  -התקנות) ,אני מודיעה לאמור:

1

עדכון סכומים בחוק
 .1עקב שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  2017לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר  2012יהיו הסכומים
הקבועים בסעיף (11א) ,בתוספת הראשונה ובתוספת השלישית לחוק ,מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר ,)2018
כמפורט להלן:
( )1הסכום הנקוב בסעיף (11א) לחוק יהיה  10,270" -שקלים חדשים";
		
( )2הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה לחוק יהיו:
		
מרחק הטיסה (בק"מ)

הסכום (בשקלים חדשים)

				
		 עד 2,000

1,280

				
		 עד 4,500

2,050

				
		 מעל 4,500

3,080

( )3הסכומים הנקובים בתוספת השלישית יהיו:
							

מרחק הטיסה בכיוון אחד (בק"מ)

							

עד  4,500מעל 4,500

סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות

		

עד 2,000

מחיר (בשקלים חדשים)

			
טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים

770

1,540

2,570

				
טיסה סדירה במחלקת עסקים

2,050

3,590

6,420

				
טיסה סדירה במחלקה ראשונה

4,110

7,190

12,830

עדכון סכומים בתקנות
 .2על אף שינוי שיעור המדד שפורסם בחודש נובמבר  2017לעומת המדד שפורסם בחודש מאי  ,2013הסכומים הקבועים
בתקנה  2לתקנות ,לא ישתנו ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018לאור הוראת עיגול הסכומים שבתקנה (3א)
לתקנות.
ב' בטבת התשע"ח ( 20בדצמבר )2017
(חמ )3-4592
		
			
קרן טרנר אייל
המנהלת הכללית של משרד התחבורה
				
והבטיחות בדרכים
				
___________
 1ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;414י"פ התשע"ז ,עמ' .1136
 2ק"ת התשע"ג ,עמ'  ;1479י"פ התשע"ז ,עמ' .1136
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,11309/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5159
התשס"ג ,עמ'  ,1522מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ'  ,6319תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,11309/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5159
התשס"ג ,עמ'  ,1522מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6319
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש  ,19194חלקה 13
בשלמות; השטח המיועד להפקעה 353 :מ"ר; הייעוד :שטח
ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

__________

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג ,11309/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5159התשס"ג ,עמ'
 ,1522מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלות
תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,7515
התשע"ז ,עמ'  ,6320תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
מעלות תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש  ,18593חלקה 24
בשלמות; השטח המיועד להפקעה 837 :מ"ר; הייעוד :שטח
ציבורי פתוח.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש  ,19194חלקה 14
בשלמות; השטח המיועד להפקעה 453 :מ"ר; הייעוד :שטח
ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,11309/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5159
התשס"ג ,עמ'  ,1522מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6318
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6317
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש  ,19194חלקה 36
בשלמות; השטח המיועד להפקעה 120 :מ"ר; הייעוד :שטח
ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,11309/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5159
התשס"ג ,עמ'  ,1522מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6318
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19434לשעבר גוש
 ,)18435חלקה  16בשלמות; השטח המיועד להפקעה:
 1,128מ"ר; הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
__________

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6317
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש  ,18432חלקה 1
בשלמות; השטח המיועד להפקעה 2,006 :מ"ר; הייעוד:
שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
__________

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19434לשעבר גוש
 ,)18435חלקה  3בשלמות; השטח המיועד להפקעה 774 :מ"ר;
הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6313
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19442לשעבר גוש
 ,)18435חלקה  4בשלמות; השטח המיועד להפקעה 774 :מ"ר;
הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6315
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19439לשעבר גוש
 ,)18435חלקה  1בשלמות; השטח המיועד להפקעה 808 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6314
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19438לשעבר גוש
 ,)18435חלקה  4בשלמות; השטח המיועד להפקעה 752 :מ"ר.
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6313
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19436לשעבר גוש
 ,)18435ח"ח  ;3השטח המיועד להפקעה 730 :מ"ר; הייעוד:
שטח ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6316
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

__________

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6313
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19442לשעבר גוש
 ,)18435חלקה  3בשלמות; השטח המיועד להפקעה 8,035 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19435לשעבר גוש
 ,)18435חלקה  6בשלמות; השטח המיועד להפקעה 482 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
__________

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ ,92/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3998התשנ"ב ,עמ'
 ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,

תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,7515
התשע"ז ,עמ'  ,6311תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
מעלות תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6312
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19440לשעבר גוש
 ,)18435חלקה  8בשלמות; השטח המיועד להפקעה 765 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19441לשעבר
גוש  ,)18435ח"ח  ;9השטח המיועד להפקעה 8,079 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

__________

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6316
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
__________

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6312
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19434לשעבר גוש
 ,)18435חלקה  15בשלמות; השטח המיועד להפקעה 558 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
__________

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 19442לשעבר גוש
 ,)18435חלקה  15בשלמות; השטח המיועד להפקעה 844 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6317
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש - 18432
חלקה
רשומה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3998
התשנ"ב ,עמ'  ,2960מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6311
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

הודעה לפי סעיף 19

2

בשלמות

482

3

חלקית

267

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,11309/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5159
התשס"ג ,עמ'  ,1522מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ' ,6319
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש - 18594
חלקה רשומה
בשלמות

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,11309/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5159
התשס"ג ,עמ'  ,1522מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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בשלמות/חלקית

השטח המיועד
להפקעה (מ"ר)

הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18443לשעבר גוש
 ,)18435חלקה  18בשלמות; השטח המיועד להפקעה:
 4,898מ"ר; הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תיאור הקרקע -

השטח המיועד
להפקעה (מ"ר)

31

523

32

55

33

273

34

137

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,

הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים ,1
מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

תיקוני טעויות
( )1ההודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,לעניין תכנית מפורטת מס' חד( 813/חדרה),
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4905התש"ס ,עמ' ,4338
ופורסמה בטעות בשנית בילקוט הפרסומים  ,4906התש"ס,
עמ'  - 4369הפרסום השני בטל.
( )2בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,לעניין תכנית מפורטת מס' חד( 813/חדרה),
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5209התשס"ג ,עמ' ,3577
בתוספת ,המילים "ח"ח  ,37בשטח של  296מ"ר"  -צריכות
להימחק.
(חמ )3-4

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
צו פירוק לפי סעיף  64לפקודת האגודות השיתופיות,
מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודה קוטלב חניתה ציפויים
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' האגודה.57-003863-8 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד גלעד אוברמן ,ממשרד
שלמה כהן ושות' ,צמח מפעלי ,מועצה אזורית עמק הירדן
 ,1510501טל'  ,04-6755533פקס' .04-6755534
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מהאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ"ל.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מ.ד ראשונים בע"מ
(ח"פ )51-525784-8

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 68604-07-17

(בפירוק מרצון)

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

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ובעניין פירוק חברת מ.א .עבודות הנדסה אילת בע"מ ,ח"פ
 ,51-334956-3ע"י ב"כ עו"ד פואד בדאח ,ת"ד  ,429תמרת
 ,3657600טל' ( 052-8498802סניף עפולה :שד' מנחם בגין ,80
קומה .)1

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.1.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' פרח ,67
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והמבקשת :ס.ע.ע השקעות בע"מ ,ח"פ  ,51-393353-1ע"י
ב"כ עו"ד חובב ביטון ו/או נדב כנפו ואח' ,מרח' קהילת ציון ,3
עפולה  ,18301טל'  ,04-6491010פקס' .04-6491011
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.1.2018בשעה .13.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.30
ביום .10.1.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

משה רוזנבלום ,מפרק

סטוצ'י השקעות נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-403181-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' מסילת
וולפסון  ,33תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל זרחיה ,מפרק

נדב כנפו ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,

3749

או-דו-אל ניהול בע"מ
(ח"פ )51-286529-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.1.2018בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' יגאל
אלון  ,155תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכס שחר ,רו"ח ,מפרק

אלומה טבע ונוי בע"מ
(ח"פ )51-344293-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טלי
פרלמן ,מרח' הגפן  ,64/1אפרת ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,08/02/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אילן מרדכי קרון ,מפרק

בצוע  -ברוך צ'פניק ייזמות וקידום פרויקטים בע"מ
(ח"פ )511415713
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך
צפניק ,מרח' הרצל  ,10יהוד-מונוסון  ,5631201למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,25/04/2018
בשעה  ,10:30אצל עו"ד מיכל ליבן קובי ,רח' מוהליבר ,53
יהוד מונוסון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברוך צפניק ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.1.2018
בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
טלי פרלמן ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

אי.סי.ביולינק קומיוניקישן בע"מ

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

(ח"פ )512719790
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן
מרדכי קרון ,מגעתון  ,25130למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אמרינת' השקעות בע"מ
(ח"פ )514310853

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבנר סלייטר ,מרח' יפו  ,33ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,08/03/2018
בשעה  ,15:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבנר סלייטר ,עו"ד ,מפרק
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ד"ר דן זאבי

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

(ח"פ )514343334

ערן ישראל ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל
אסתר דארבי ,מרח' גן-בנימין  ,15אילת ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/05/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יעל אסתר דארבי ,עו"ד ,מפרקת

שטיחי ג'וזף חקשורי בע"מ
(ח"פ )513597443
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,20/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי
יניר ,מרח' סירני אנצו  ,40גבעתיים  ,5324134למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלי יניר ,עו"ד ,מפרק

אינוונטאפ טכנולוגיות בע"מ

אדן עיצוב גרפי בע"מ

(ח"פ )514961432

(ח"פ )512266461

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,25/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אופיר בוטבול ,מרח' החשמונאים  ,99תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,26/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
ישראל ,מרח' דרך אבא הלל  ,12רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ערן ישראל ,מפרק

טופלס קאר קלאב בע"מ
(ח"פ )513766295
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,26/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
ישראל ,מרח' דרך אבא הלל  ,12רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אופיר בוטבול ,עו"ד ,מפרק

א.א.נ .קונספט בע"מ
(ח"פ )514738079
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1/2/2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריק בילי קרמני ,מרח' דרך
הבשור  ,3מיתר ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אריק בילי קרמני ,מפרק

תתכנס ביום  ,08/02/2018בשעה  ,12:00אצל עו"ד ורד קווקה ,רח'
מוסינזון  ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בית ברקן בע"מ
(ח"פ )513900092
(בפירוק מרצון)

אילנה בלבן ,מפרקת

רויאל סיטי בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )513921296

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,26/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דן
בירנבוים ,מרח' ביאליק  ,32רמת גן ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

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

ויש שירותי כביסה בע"מ
(ח"פ )513738567
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,01/03/2018בשעה  ,16:30אצל רו"ח אהוד יער,
רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אסנת שורץ קרשברג ,עו"ד ,מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,08/02/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' תל
חי  ,1נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אושר סבוני ,עו"ד ,מפרק

פרוסות טי וי בע"מ
(ח"פ )515319333
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11/02/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
גוש חלב  ,12תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
דן מאיוס ,עו"ד ,מפרק

בל אנרגיה שיווק ומוצרי נפט ( )2007בע"מ

אישי גמלה בע"מ

(ח"פ )514031830

(ח"פ )512106857

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,01/03/2018בשעה  ,16:00אצל רו"ח אהוד יער,
רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11/02/2018בשעה  ,16:00אצל כהן ,בן–נר ,דורון
ושות' עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

אסנת שורץ קרשברג ,עו"ד ,מפרקת

דן בן–נר ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

חלקות  35ו– 40בגוש  8038בע"מ

מצוקי רותם בע"מ

(ח"פ )510262801

(ח"פ )514965318

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,15/02/2018בשעה  ,10:00במשרדה הרשום
של החברה ,רח' ביאליק  ,155רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
רוית ביתן ,עו"ד ,מפרקת

מוקד האינטרנט הארצי בע"מ
(ח"פ )514159011

שהתכנסה ביום  ,22/12/2017התקבלה החלטה לפרק את עו"ד
פאני יהלום ,מרח' שמאי  ,15ירושלים  ,94631למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
פאני יהלום ,עו"ד ,מפרקת

י.ע.טכנולוגיות ותקשורת בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,09/02/2018בשעה  ,10:00אצל נשיץ,ברנדס,אמיר
ושות' עו"ד ,רח' תובל  ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
לניאדו יהושוע ,מפרק

אינבסטרייד בע"מ
(ח"פ )513025650
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14/02/2018בשעה  ,12:00אצל המפרקת ,רח' יגאל
אלון  ,65תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-225550-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עליזה
פרקטובניק ,מרח' החשמונאים 35א ,קריית מוצקין  ,26333734טל'
 ,04-9889980למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,26.4.2018בשעה
 ,10.00אצל הורוביץ ,אשרת ,מג'ר ,אפלקר ,לוגסי ,רואי חשבון ,רח'
היוצרים  ,19כרמיאל  ,2165245לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עליזה פרקטובניק ,מפרקת

קרן ארד ליבוביץ ,עו"ד ,מפרקת

ביומרקטינג אמ.סי בע"מ
מיילויז'ן בע"מ

(ח"פ )51-458038-0

(ח"פ )512536558

(בפירוק מרצון)

הודעה על דחיית כינוס אסיפה כללית סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
שנקבעה ליום  19.9.2017נדחתה והיא תתכנס ביום ,09/02/2018
בשעה  ,16:00באמצעות שיחת ועידה ,חיפה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
דוד קאופמן ,מרח' לסל  ,13כפר סבא ,טל'  ,09-7418741למפרק
החברה.

(בפירוק מרצון)

זאב לרנר ,מפרק

אגודת קרן החלוצים
(ע"ר )580014033
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,

ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.5.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד קאופמן ,רו"ח ,מפרק
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ש.ש.י יעוץ ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-454078-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
דוד קאופמן ,מרח' לסל  ,13כפר סבא ,טל'  ,09-7418741למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.5.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד קאופמן ,רו"ח ,מפרק

שחף קל מרכבים בע"מ
(ח"פ )51-179512-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דרור מאור ,מרח' אינשטיין  ,27חיפה ,טל'  ,073-7966770למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.3.2018
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור מאור ,עו"ד ,מפרק

שחף קל מרכבים  )1997( 2000בע"מ
(ח"פ )51-250813-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
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דרור מאור ,מרח' אינשטיין  ,27חיפה ,טל'  ,073-7966770למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.3.2018
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור מאור ,עו"ד ,מפרק

פס כחול ירוק בע"מ
(ח"פ )51-332378-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דרור מאור ,מרח' אינשטיין  ,27חיפה ,טל'  ,073-7966770למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.3.2018
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור מאור ,עו"ד ,מפרק

רו  -ציפוי פוליארטן בע"מ
(ח"פ )51-263703-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.11.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור מאור,
מרח' אינשטיין  ,27חיפה ,טל'  ,073-7966770למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.3.2018
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור מאור ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,

צ'ירז אפ בע"מ

ליאור-עמרי השקעות ונכסים בע"מ

(ח"פ )51-480162-0

(ח"פ )51-232396-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.8.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא סיוון ,משד'
המגינים  ,44חיפה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים ניר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,3רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

גיא סיוון ,עו"ד ,מפרק

חיים ניר ,עו"ד ,מפרק

אס.אי.טי 2 .בע"מ

ש.מ.פ .יהלומים בע"מ

(ח"פ )51-421151-5

(ח"פ )51-121236-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר אברהמי ,מרח'
ברקוביץ  ,4ת"ד  ,33111תל אביב ,טל'  ,03-6935200פקס' ,03-6266393
למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים ניר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,3רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

תומר אברהמי ,עו"ד ,מפרק

סטרימינג אלמנטס בע"מ

גליספה ישראל בע"מ

(ח"פ )51-290782-5

(ח"פ )51-526901-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.12.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רם ביניש ,מרח'
יגאל אלון  ,98תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רם ביניש ,מפרק
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הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור קסלר-דוידור,
מרח' יגאל אלון  ,98תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לימור קסלר-דוידור ,עו"ד ,מפרקת
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מארס אסטרטגיות אבסלוט ריטרן בע"מ

מון הייטס בע"מ

(ח"פ )51-406439-3

(ח"פ )51-357980-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן עמרני ,מרח' היין ,28
בנימינה ,טל'  ,04-6259628למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד רום ,משד' שאול
המלך  ,35תל אביב ,למפרק החברה.
דוד רום ,עו"ד ,מפרק

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

ג'רוזלם מיוזיק בע"מ
(ח"פ )51-304719-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון חן ,מרח'
זקיף  ,6הוד השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלון חן ,מפרק

רחוב סוקולוב  36בע"מ
(ח"פ )51-005323-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ,ד"ר אופיר מילר,
ממשרד ד"ר מילר ושות' ,רח' בלוך  ,2תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ד"ר אופיר מילר ,עו"ד ,מפרק

דיליג'נס טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-299975-6

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,25.1.2018בשעה  ,12.00במשרד
המפרק ,דרך מנחם בגין  ,65בית א.ש.ר.א ,תל אביב.
על סדר היום :פירוק החברה מרצון בלא הצהרת כושר
פירעון ,מינוי מפרק קבוע ועוד.
רועי כרמון ,עו"ד ,מפרק

מיסב בע"מ
(ח"פ )51-007410-7

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.2.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' משה שרת  ,6תל אביב ,טל'  ,03-6246248פקס' .03-6246247
על סדר היום :דיון בהחלטת האסיפה הכללית של החברה
לפרק את החברה.
יניב הרשקוביץ ,עו"ד
בא כוח החברה

לנסקי  -מגדל שלום בע"מ
(ח"פ )51-337808-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על הפסקת הליך פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,18.12.2017התקבלה החלטה במניין חוקי
להפסיק את הליך פירוקה של החברה הנ"ל ,להסיר את מינוי
מפרק החברה ,וכי כל סמכות אותה קנה המפרק הועברה חזרה
לאורגני החברה.
דוד טור ,מנהל

א .פפרמן פ.ס.א .בע"מ
(ח"פ )51-38847-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על הפסקת הליך פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2017התקבלה החלטה
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במניין חוקי ,להפסיק את הליכי פירוק החברה ולהסיר את מינויו
של המפרק אלן פפרמן למפרק החברה.
אלן פפרמן ,מפרק

אפדייטד פרנטס בע"מ

המוגבל יאיר אהרוני ,מרח' גורדוניה  ,2פרדס חנה ,בסכום של
 40,000ליש"ט ( 224,000שקלים חדשים) ,והסרת השותף המוגבל
ענבר גיא בע"מ ,ח"פ  ,51-432371-6מרח' גורדוניה  ,2פרדס חנה.
חנניה שמש
הדסה רוזנברג
מורשי חתימה בשותפות

(ח"פ )51-518227-7
(בפירוק מרצון)

הגשמה לונדון  32פלטינום

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון

(ש"מ )55-024772-0

ניתנת בזה הודעה כי ביום  ,11.12.2017קיבלה האסיפה
הכללית של החברה הנ"ל החלטה במניין חוקי להפסיק את
הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק עו"ד
אלדר מנורי.
אלדר מנורי ,עו"ד ,מפרק

הגשמה לונדון  8פלטינה
(ש"מ )55-025794-3

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל סרגוק רוד בע"מ ,ח"פ  ,51-474873-0מרח' גרניט  ,11פתח
תקווה ,בסכום של  30,000פאונד ( 179,484שקלים חדשים) ,והסרת
השותף המוגבל עזריאל אינגבר ,מרח' למרחב  ,64רמת השרון.
חנניה שמש
הדסה רוזנברג
מורשי חתימה בשותפות

הגשמה לונדון  15פלטינום

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל משה כהן ,מרח' מור  ,12גן יבנה ,בסכום של  40,000פאונד
( 199,668שקלים חדשים) ,והסרת השותף המוגבל משה כהן
אנרגיה בע"מ ,ח"פ  ,51-542367-1מרח' מור  ,12גן יבנה.
אבנר כץ
הדסה רוזנברג
מורשי חתימה בשותפות

אף.איי.טי  7באדן באדן גרמניה השקעות בנדל"ן
(ש"מ )55-026942-7

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיפים  48ו–60
לפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום
 ,6.11.2017השותף המוגבל בשותפות ,מיכאל רונן (להלן -
השותף המוגבל היוצא) ,חדל להיות שותף מוגבל בשותפות
ובמקומו בא שמואל חיים אחדות ,מתל אביב ,אשר ישמש
כשותף המוגבל של השותפות במקום השותף המוגבל היוצא.

(ש"מ )55-026080-6

יגיל מנוביץ
צח חרמון
מור שי ח תימ ה ב ש ו ת פ ו ת

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל סרגוק רוד בע"מ ,ח"פ  ,51-474873-0מרח' גרניט  ,11פתח
תקווה ,בסכום של  30,000פאונד ( 178,485שקלים חדשים) ,והסרת
השותף המוגבל עזריאל אינגבר ,מרח' למרחב  ,64רמת השרון.
חנניה שמש
הדסה רוזנברג
מורשי חתימה בשותפות

הגשמה לונדון  19זהב
(ש"מ )55-026157-2

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל סרגוק רוד בע"מ ,ח"פ  ,51-474873-0מרח' גרניט  ,11פתח
תקווה ,בסכום של  20,000פאונד ( 117,702שקלים חדשים) ,והסרת
השותף המוגבל עזריאל אינגבר ,מרח' למרחב  ,64רמת השרון.
חנניה שמש
הדסה רוזנברג
מורשי חתימה בשותפות

הגשמה לונדון  30פלטינום
(ש"מ )55-026284-4

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
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בלה ריביירה
(ש"מ )55-027603-4

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי חמישה גלגלים
בע"מ ,ח"פ  ,51-420908-9שותף מוגבל שותפות (להלן  -השותף
המוגבל היוצא) ,העביר את מלוא זכויותיו והתחייבויותיו
בשותפות לתקוה גרבי גרד (להלן  -תקוה) .השותף המוגבל
היוצא חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ותקוה באה במקומו.
דרור שטרית ,עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי לנושים
בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז ,תיק פש"ר 17690-01-12
שם החייבת :מזל ארביב.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד ליזה חדש ,מרח' דרך בן גוריון  ,2מגדל
ב.ס.ר  ,1רמת גן  ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת
הנ"ל ,אשר טרם הגישו תביעות חוב לנאמנת ו/או לא ביססו
את טענותיהם ,שאם לא יעשו כך בתוך  7ימים מיום פרסום
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הודעה זו ,תחלק הנאמנת את הדיבידנד הסופי לכלל הנושים
כפי שאושר על ידי בית המשפט ביום  ,18.10.2017ועל פי דין,
וכל זה בלי להתחשב בטענותיהם; יובהר כי הנאמנת אינה
מתחייבת לקבל את תביעות החוב ולאשרן.
ליזה חדש ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי לנושים
בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז ,תיק פש"ר 17649-01-12

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבת
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייב ו/או המפרק.
סוג הדיבידנד :מיידי.
אחוז הדיבידנד.100% :
סכום הדיבידנד 164,161 :שקלים חדשים.
אלון שירי ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי

שם החייב :משה ארביב.

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,תיק פר"ק 21186-11-14

שם הנאמנת ומענה :עו"ד ליזה חדש ,מרח' דרך בן גוריון  ,2מגדל
ב.ס.ר  ,1רמת גן  ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196

שם החייבת :א .אופיר התזה ושאיבת בטון בע"מ ( )2002בע"מ,
ח"פ ( 51-321589-7בפירוק).

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
אשר טרם הגישו תביעות חוב לנאמן ו/או לא ביססו את
טענותיהם ,שאם לא יעשו כך בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,יחלק הנאמן את הדיבידנד הסופי לכלל הנושים כפי שאושר
על ידי בית המשפט ביום  ,18.10.2017ועל פי דין ,וכל זה בלי
להתחשב בטענותיהם; יובהר כי הנאמן אינו מתחייב לקבל את
תביעות החוב ולאשרן.
ליזה חדש ,עו"ד ,נאמנת

שם המפרק ומענו :עו"ד גדי אפריאט ,מדרך השרון  ,12מרכז
שרונה ,כפר סבא ,טל'  ,09-9666060פקס' .09-9666066
נמסרת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת
הנ"ל שטרם הגישו תביעות חוב למפרק ו/או לא ביססו את
טענותיהם ,שאם לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,יחלק המפרק את הדיבידנד הראשון והסופי לנושי החייבת
בדין קדימה ,כפי שאושר על ידי בית המשפט בהחלטתו מיום
 20.11.2017ועל פי דין ,וזה בלי להתחשב בטענותיהם; יובהר כי
המפרק אינו מתחייב לקבל את תביעות החוב ולאשרן.

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי לנושים

גדי אפריאט ,עו"ד ,מפרק

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פר"ק 23926-01-10

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי

שם החברה :גני הים התיכון (ניהול)  1991בע"מ ,ח"צ 51-154281-3
(בפירוק).

בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז ,תיק פר"ק .27444-04-11

שם המפרק ומענו :עו"ד אלון שירי ,רח' בר כוכבא  ,16בני ברק,
טל'  ,03-5751819פקס' .03-6132067

שם החברה :דגם מערכות אחזקות בע"מ (בפירוק) ,ח"פ
.51-343155-1

ניתנת בזה הודעה על ידי המפרק בדבר חלוקת דיבידנד
אחרון וסופי לכל נושי החייבת שהגישו תביעות חוב במועד
ושתביעותיהם אושרו.

שם המפרק ומענו :עו"ד עמית לדרמן ,מרח' מנחם בגין  ,7רמת גן.

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבת
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייב ו/או המפרק.

סוג הדיבידנד :סך של  350,000שקלים חדשים ,בהתאם לאישור
בית המשפט מיום  ,13.11.2017שישולם לנושי החברה
בהתאם לדיני הקדימה.
עמית לדרמן ,עו"ד ,מפרק

סוג הדיבידנד :מיידי.

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי

אחוז הדיבידנד.19% :

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 31523-03-15

סכום הדיבידנד 97,035 :שקלים חדשים.
אלון שירי ,עו"ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמן לנכסי
החייב בדבר חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייב אשר הגישו
תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פר"ק 23926-01-10
שם החברה :גני הים התיכון (ניהול)  1991בע"מ ,ח"צ 51-154281-3
(בפירוק).
שם המפרק ומענו :עו"ד אלון שירי ,רח' בר כוכבא  ,16בני ברק,
טל'  ,03-5751819פקס' .03-6132067
ניתנת בזה הודעה על ידי המפרק בדבר חלוקת דיבידנד לנושי
החייבת שהגישו תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.
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שם החייב :שלום לנקרי.

נחום הופטמן ,עו"ד ,נאמן

___________________
הודעת המערכת
בילקוט הפרסומים  7635התאריך בשורת הרגל התחתונה
צריך להיות " ,"6.12.2017ולא כפי שנדפס.

ילקוט הפרסומים  ,7657י' בטבת התשע"ח28.12.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

