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צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול 
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עיכוב  בסמכויות  להלן,  המפורטים  התשי"ב-21952  לישראל, 

ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כלהלן:

)1( סמכויות עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק ולפי סעיף 68 לחוק;

)2( סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה    
בתחנות גבול.

אנה חנה קניאז'יצקי יוסף ברדוגו  

מוחמד סבאח הודייה פרידמן  

קרן קולט אסולין קורין אסולין  

ליטל בורכו נטלי אסרף  

חגית בן שבת מזל מורן לוי ביטון  

נטלי עליזה דלאל מתן דוד בן שבת  

טטיאנה לרמן שירן חדד  

חנן סויסה מאהר סואטירה  

נועם רוטשילד איתן עמר  

טל שמו  זאב שטיין  

מור אסתר בן עמי ספיר אוחיון  

שרה זאודו אור ולינעמת  

עאדי באשא מריה סיון קוטב  

סמר שיבלי זוהר חזיזה  

עסאם פארס הדר בבייב  

מרינה מליקין עופר אברהם שפר  

ענבל ריקי שי-אלזם הילה לונדון   

מאיה ריבי קרטס אולגה שיימן  

גלי גולן יפית יפה כהן  

הילה פז אנה פלחוטני  

שני אמסלם מורן קולדין  

מעין סיבוני שולמית סקורי  

אלינור שרה סימנר בתיה מאיר  

עידן נחמן רוזנברג נטע לי עודי  

אלי-אור נחום אלינה משיח  

מיכל כהן שירן שילקו  

דינה בבלי רותי גנוט  

הילה רביד עדי עדה עבו  

אורי בראונשטיין אדיב פארס  

עדי קוסטינר חזוט ולדימיר שמפר  

אן רוסוול דרור זקרי  

יוליה אברהם יצחק אדרי  

בת אל אוחיון מזרחי דקלה אדרי  

דליה אלגזי שירז אייש  

דניסה אמסל היידקר מוריה אלימלך  

אבי אסולין יהודית אסא  

איריס ארביב עינת אסייג  

מריה ביטון ספוז' שירה ביטון  

דנה בן זיקרי יעל בן הרוש  

נופר בן זיקרי יעקב זקי בן זקון  

אורית בן חמו אנה בן חמו  

בנימין בניסטי עמית בנדיבה  

ליאור בראון שיר בנשימול  

גלי ברוך רמי רחמים ברדריאן 

אלה ברסקי נטלי בריימן  

קרן גראף תמר ברק אטדגי  

עהוד דגאישה מריאנה גרברסקי  

תמר דיאמנט יסמין דהן  

ריטה ולגן רוחמה ג'סיקה דפני 

מאיה ורך שני ורון  

עדי זנטי מירי זילברברג  

נטע טסה עדי חדידה  

קרול נועה לויט שי בן ציון כהן  

נורית ניר פנקר אורטל נהרי  

אלינור סולומון  יניב נעים   

מיכל ברכה סטון אולגה סטרחוב   

מלכה מלי סמוס  סיגלית סלומון נוגווקאר  

שיר סקורי שי ספון  

שרון עזר רוני רן סרור  

אנה פאר שירה עמוס  

דניאלה פינטו גבריאלה פולישצ'וק 

אפרת קומן הדר צור  

מיטל רבוח ראיסה קלימוביץ'  

ג'ניה יבגניה רוזנברג יוסף רובין  

מיכל אימליין שורץ סיאלו דל רוסיו רוס 

רותי ביטון  מיכאלה גינגי דרפלר 

דן חמזה חני לוי   

מירב ישאייב דניאל חמזה  

רומינה סימנר לאה סייג ארוש  

דוד פיסואה ורד סלע פרז  

רבקה שוורץ עדנה רולינגר  

עומרי שרים רעייה שומסקי  

עדי סנדרין אפללו זרביב לור ששון  

אלמוג דוד אזולאי אירית סילביה הולצקן מורדו 

 
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.

2  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.
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מרינה גרלניק נדיה גולדין  

אירינה שייביץ ליגאי נינה גרנט  

חן ליאני אנדרס וייסמן  

הילה בן חמו ענבל מצליח  

בת-חן ראובן אדוה מרזוק  

קלרה אורית רוסיה רבן לירון אוחנה  

ליאל שורץ דבורה רסניק  

ויאולטה בורודובסקי חן שובר  

טל עובד שרה סולומונוב  

הרצל דוד אסרף ארז דרור  

דליה שריקאר תדהר סהר דניאלס 

הילה טבט מלי שמואל  

אסתר סיליס אנג'לה שלום  

אליה סימונה קוגן אנה צ'רקובסקי  

דנה קליין בר רחל תורג'מן  

יעל בוזגלו דנה קרופנין  

ליאור כהן דיקלה יהל שר  

מירב מרטין אמרי שרביט מוריה צדיק  

אדל חיה שרעבי משה בלטין  

רויט גנסיה מיטל בוחבוט קרן  

רונית גניש רויטל גדיאן  

שני אפרת חיים רחלי אואט  

אור דיבונו אלי טובול  

רמית מנדלוביץ ילנה גולדברג  

שמחה נאדאו אינה בדר  

ליליה לוין שרית זיו  

שרון מרים בן שושן אלינה יסוקביץ'  

כרמית נגב זאק לוי  

דוד אבוטבול בת אל בן זיקרי  

ישראל אבניסן אייל אבינעם  

גנתו איילין דורון אבקסיס  

אריאל חנן ארד רווה אלטיניובה  

אברהם בוקריס עמיחי יוסף בדין  

יסמין שמחה ביטון פבלו אלברטו בורנשטיין 

שובל בן מרדכי ורה בימבד  

לירון בניזרי גאולה בן נתנאל ואנונו 

אילת ברזל גל בסון  

פולינה דניאלובה אלינור דודאי  

יערי הלמן ערין דאהר  

באדר זהר זאב הראל  

שלמה דרור זרזר דוד משה זלצמן  

ברוריה חיים כרמל חוסיסי  

יזן חרב אדיב חלבי  

איוון טטרסקי יונתן אברהם אנדרי טובול 

יניב יוסף עדי טל  

אסתר מיכל כהן אמוץ יצחקי  

דברת כהן ויקי כהן  

שרון ג'מול כהן קרן כהן  

אשר לוי ולריה לאופמן  

רינה לוי תומר לוי  

דרס מהרט אבי מאור  

מרים מיכאילובסקי שושנה מזון  

אשגרה סולומון אלי אלון נתן  

ראפאת עלי כנג' עטילה  

חן ענתיר יוסף יוסי עמר  

גיא פיינזילברג סילביה כריסטינה פאורי 

נטע פראשצ'יצקי מיכאל פימה  

פלורינה מילנה קוניגסברג איילת רחל פרץ  

סיגל קרסנטי פרדריך קליין  

נועה ראובן נאוה קרסניקר  

רעות שלמה גאורגי שטיינברג  

סילבה שמעון הרוש שולמית שמעיה  

יוליה שור אלן ווינטראוב  

אינסה פרס נארמין משני  

טלי שמילוביץ אלברטו נברו  

מורן זכריה ביטון עימאד מנסור  

ימית גרשון ויסאל גאנם  

סלמאן ח'ליל טניה זינגר  

פיראס נסראלדין סרי נבואני  

רמי עותמאן רונן עותמאן  

יוחאי יחיא שלו פאדי עזאם  

פיראס גאנם ויקטוריה צ'יז'  

לינור דניאל בן עמי אריאלה ביטרמן  

אוריון אבידן מאור מנחם אבות  

דליה אביטל ליאת אבידן  

תומר אבירן שמעון אביסרור  

דניאל אגסי בר אברהמי  

תגיסט תמר אדגר חרות אדגה  

מורן אהרון דרעי רותם אדלר ויצמן  

אריאל יעקב אונגר מאור אוחיון  

גבריאל אור אולגה אוסיפוב  

יעל אדלר תמר שרה אורן  

זיו איבגי יוסף אטיאס  

אסנת אילין אסנקו איילין  

בית לחם אישטה דורית איצקוביץ  

נאדין אלבז דוד אלבז  

דקלה אלגרנטי סיון אלגל  

גלית אליוב נטע אלוני  
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פריהווט וואמבורי אביבה והבה  

מאיר ווייצפלד לינוי וולקוב  

נטלי וילנר איגור ויירון  

אלכסנדרה וינרסקי קיריל וינוקור  

אורנה ורסולקר יואב וצרבין  

גל זבריקו ורד זאודה  

יערה זילברפרב שי זהבי  

טלי זעפרני אהרון יואל זעפרני 

אופיר פרוספר זרביב עפר זקס  

שמואל חדד ליהי זרחיה  

אנסטסיה חלילוב יונתן חדי  

דיקלה טויסטר שילת חמאני  

אלכסנדר טולצ'ינסקי יסמין טולדנו בן דוד 

עוזי טל ענבל טושנר  

ציונה טלקר נטליה טליאנסקי דרוז'ינה 

אורטל יהודה לינוי אנה טררוק  

רונית יהודה דקלה יהודה  

מיתר יוחנן רגינה יוחאייב  

גרנית ימיני שרה יוסף  

עופר ז'ני יעקבי נועה יעקב יהלום  

אורי ישראלי שי משה יצחקוביץ 

אתי כהן איתי כהן  

ג'סיקה כהן ג'ודי יהודית כהן  

עידן איל כהן חיים שי כהן  

נטלי כחלון ברק טלי כהן פנחסוב  

לירון כריסי אברגיל שלמה עשהאל כנפו 

טדי לדיאנו אלכסנדרה לבדב  

בלה אולגה לוטואק רועי להמן  

קרן אור לוי יעל לוי  

אנדרי לזבניק בלה חיה לוריא לוי 

ויקטוריה ליידרמן ולריה ליבוביץ  

דמיטרי ליפניאגוב עדן דריה ליסיק  

אירית לשקר אופיר אופירה למה 

הבטה מהרטו אושרית מהרט  

איה מורחיים שן סינאי מירב מונטה  

ויקטוריה מטגין חן מזרחי  

הראל מליס דוד מטקוב  

יוסי ממן דינבלו ממו  

ליאור מנע נרמינה מנחם  

מרק מסוז'ניקוב שלי רוחמה מנשה  

אביגיל לירון מסנדילוב שגית הדס מסיקה  

עינב שירן נברו עלא נבואני  

עידן נוה שדמית נגר  

לימור נוקד נתן מאיר נוסאם  

ורד אליעזר ריטה אליוביץ  

זוהרה אלמקיאס שחורי טספהון אלמו  

אלי אמויאל גבריאלה ליאל אלפמן 

רמי אנגל שני אמסלם  

ליאור אסולין אלכסנדר אנג'ל  

אהרון אליהו אייל אפרייאט כריסטינה אסטריאן 

אנני אקופיאן דיקלה אפרת  

נטע אריה אנריקו יוסף אקוקה 

גרגוריו באום יוסי באבדז'אנוב  

גרי בוחמן יקטרינה בוגדן  

רז בורגנה איתן בוצינסקי  

מיכאל ביצה ענת ביסנאי  

ילנה בלי לירון אביבית בכר  

קרן בן–ארי ליאת בלישה  

סיון בן–ישראל צליל ז'נט בן הרוש  

הילה בן שלמה עדי בן עזרא  

מרינה בנימינוב הדר בניטה בקאל  

אילונה בסון אטי בנשמואל  

שרית בקייב אלה בספלוב  

פיוטר בקשייב כריסטינה בקר  

שושי ברגמן אלכסנדרה בר אל  

רשל ברודסקי נועה ברהום  

חן ברינדר סופיה בריימן  

סבטלנה ברקוביץ ג'ני ברסוקוב קרטיק 

ספיר גבאי מריה ליאל גבאי  

רונה גואל אינסה גגדשמן  

פולינה גודס לימור כרמי-גודייר 

ענת גולן כרמלי אלכסיי גולדברג  

דמיטרי גורודצקי סבטלנה גורביץ'  

הלן גטה ענר גורן  

רויטל טלי גל רעות גיל  

מירב מסודי גפרי סהר גם זה לטובה  

כפיר גרבש מיכאל גרברניק  

רחלי גרינבוים קייני מיטל מלכה גרג'י שטר 

יהונתן חיים גרנשפון ולדיסלב גרינבלט  

אולגה גרשגורין לי גרציאני  

ציונה רבקה דאב שרה ג'ראפי-עייש  

ענת דהן אלכסנדרה רחל דהן 

שגיא סטניסלב דובינסקי שרית דהרי  

פנינה דיירי מרינה דיין  

אתי דמרי יאיר עמוס דיעי  

ספיר-שרה הוטמן עפר ניר דמרי  

שני הרמן ודאט הזוז  

מאור סימן טוב ודוט רונית ואיברנדי  
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קרינה רודמן ענת רובין  

מיטל רוכמן ירדן רוזינגר  

אורנה קנדלקר-רז שי רוסקולנקר  

רוית רז יפית חנה רז  

טימור רחמן-פצ'ני אופיר נתנאל ריימונד 

יניב יעקב רפפורט עידו רמתי  

שני שבתוב מורן שבת  

יורי שווג סוזאן שובייב  

עדי שוחט ורד שורץ   

אולגה שטיינברג גלעד שוע  

סימי שמחה שורץ גלית שוקר  

דניאל שמביק שלמה שכטר  

דנית שמיר רון אמנון שמואלי  

רעות שניאור עמית שמעוני  

מאיה שקי פולינה שפיץ  

נופר תומר הדר שריד  

שמעון אבוהיי בר תלמיד  

אברהם בן זוהר לינוי אירמאי  

מעיין בנימין גדעון בן שימול  

חביב חסדאי איגור גבריק  

אירינה ילין מתן מרדכי חסין  

יבגני לויטן אבשלום כנפו  

קרולין מעלם טלי מגן  

איתי רוטשטיין מינור קייס  

ז'אנה שלומה ספיר שושן  

רונן אהרון ניצן איכר  

בטניה לרה בלק משה ארואסטי   

גיא בנימין רינת בן סמחון  

שירן דהן מיכל ברינסקי  

דוד חיימוב קונסטנטין חולביצקי 

תומר יעקובי יפה יוסופוב  

ענת ליבנה ג'ולי כהן  

נעמה מדר רונן מאשייב  

חלי מיכאלי ליאנה מולדבסקי  

אביגיל נדב רועי מלכא  

אלה ציבולסקי בר סוויסה  

בוריס קטירב אלונה קוטוך  

קרינה אודליה שומיק מרקוס שולקין  

אליאור חזן שרי סולומון  

טימור קבסנבסקי קטלינה סרקיז  

יעקב קובי חוכימה אופיר אשכנזי   

שמחה גיל מרקו אלכסנדר גולברג  

בתיה מושינסקי גל ארליכמן  

סאפי עותמאן מריה לוין  

רועי ניידורף לילך נידם רובין  

מיכל ג'יין ניצן גיא ניימן  

דויד נרמניה ישראל נמטייב  

קרן נתן זוהר שרה שרי נתן  

מורן סבה רויטל סבאג זינדני  

יובל סויברט ז'נטה ג'נה סגלוביץ' זומבה 

ליטל סולומון ג'ניה יבגניה סולדטוב 

קסניה סונין גל סולניק-יהושע  

ולרי סוקולוב מורגנשטיין יעקב קובי סופר  

טליה סטקול אלכסנדר סורין  

גילת סימון אלינה סטרוגצקי  

נואליה נעמי סניספ ויטלי סמירוזום  

טלי סער גילי סעדיה  

קרלה רבקה ספינדלר יעל ספז  

אלכסנדר סרפייב לורן ספיר  

אושרית עובדיה אביחי עובדיה   

ליאב עובדיה עפר עובדיה  

חיים עזרא רונית רחל עופר קנטון 

בר עזרא קרן עזרא  

חן עמר אורנית עיני  

איילת ענבי דרזי רחמים עמרם  

יוסף פוסלניץ רימון פברקר  

קסניה פטוקה שני חן פורסטר  

דוד פיסם נועה פינקו  

שירית פלד ביאטריס פיפמן  

אנדריי פליצקי ניקיטה פלדמן  

מוריסו פנקר טלי פלקר  

ליעד פרץ שמירה פנקר  

ליאת פשה שמעון פרץ  

שגית צריקר יפית צוריאל  

שרית קדם דקל קאפח  

אלכסנדר קובלבסקי עידן חיים קדרנל  

אילן קודרנסקי עדן קוברסקי  

ג'פרי קופפרשמידט צציליה קולטון  

אביב קורנברג אלונה קורוצ'קין  

הודיה ויקטוריה ויקי קטנוב ליה קזריאן  

נוי קיים גלית קיוק  

ירדן גיא קליין ליטל קינן  

אורי קמחג'י עינב קמאלי  

ניר קסטליאנו יחיאל קמינסקי  

ישרא-לי שקד קריאזו בטי קפרא  

טטיאנה קריסנוב ויטלי קרייבסקי  

רחלי ראמוס מתן קרש  

גנאדי רבע קרן רבנסקי  
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ריזק עראידה מואפק טריף  

קינן דגש נידאל גאנם  

קסם הראל אלמירה חיימוביץ  

רועי חממי רחל וילנר  

ניר אגרנוב קיריל ברצלב  

סאלח דגש טל בן נון  

אנדריי לזרב יוליה ישניקובה  

ליאון סמט אדם נבואני  

ולדימיר קובטין אורין סניקר  

שלי דגאי אילן שובאש  

עמרם נאטור מיכאל מלינסקי  

פאדי קבלאן.

בתמוז  י"ז  יום  עד  זה  סמכויות  הענקת  צו  של  תוקפו 
התשע"ח )30 ביוני 2018( וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 

בתפקידם.

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-2849( 

השר לביטחון הפנים  

הרשאה 
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
הפרטיות  להגנת  הרשות  עובדי  את  מרשה  אני  )עדות(1, 
לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  המשפטים  שבמשרד 
ו–31א לחוק   16  ,5 חקירות בקשר לביצוע עבירות על סעיפים 
הגנת הפרטיות, התשמ"א-21981, וסעיפים 49 ו–50 לחוק שירות 

נתוני אשראי, התשס"ב-32002:

אירינה קונדרוב  אפרת חשן מנדל   

אורן בושמיץ  פנחס כהן   

לביא אובנת  אסף לנסקי  

סמואל חסיסי.

תוקפה של הרשאה זו עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 
2019( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים בתפקידם.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-279-ה1( 

השר לביטחון הפנים  
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

3  ס"ח התשס"ב, עמ' 104.

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
בסמים  ללוחמה  היחידה  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
מפורטים  ששמותיהם  האוצר,  במשרד  ומע"מ  המכס  שבאגף 
החוקים  על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן, 

הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס ]נוסח חדש[2;  -

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;  -

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה( ]נוסח חדש[4;  -

פקודת הכהילים המפוגלים ]נוסח חדש[5;  -

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;  -

פקודת הטבק }נוסח חדש[7;  -

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;  -

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;  -

פקודת זכות יוצרים10;  -

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;  -

פקודת סימני סחורות12;  -

פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-131973 -   -
כניסה  לנקודת  או  גבול  לתחנת  כניסתו של החשוד  אגב 
לתחומי  בהתאם  והכול  מהם  יציאה  אגב  או  לישראל 
ביוני   12 מיום   3328 ממשלה  בהחלטת  כקבוע  האחריות 
1994 ולנוהל שיתוף פעולה שנקבע בין אגף המכס ומע"מ 

לבין משטרת ישראל.

אביבי יניב   אבגי נסים   

אגסי עודד   אבידן-כהן שמואל  

אוליאל מאיר  אהרוני יניב   

איצקוביץ סופי  אורטל בוטל אהוד  

אליהו יהודית  אלון תמיר   

אלקובי אבי  אלמקייס פנחס   

אפרתי ציון  אנואר רבקה   

אשוש אברהם רמי  ארנסט עזרא   

בן אסולי דרור  ביטון סימונה   

בן–אמרה חיים  בן–ישי עופר   

בנישו קטי   בן נפושי גדי   

בסון שלום   בסון יחזקאל   

בראון רונן דוד בר–און שמואל   

גטניו טיראן  גהרי אילן  

גרינפלד עמית  גלבוע נתן   

דימנט הראל  דזורני ג'ורנו נתן   

זרחיאני משה חיים  סימיס וינשטיין רוני  

חיים אלירן  חיים בני   

 
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

 
2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

3  ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.

4  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.

5  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.

6  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

7  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.

8  ס"ח התשכ"א, עמ' 64.

9  ס"ח התשס"ח, עמ' 38.

10  חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.

11  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.

12  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.

13  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.
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יהודה יואב  חמץ יונה   

יעקבי דוד   יחזקאל יחזקאל   

כהן חן   כהן יוסף   

לוי אייל שאול  כהן אברהם   

לוי שלמה   לוי יורם   

לוי בנשטון יוסף לוי אברהם   

לנצינו חיים  לייזר מריוס   

מינסטר אילן  מזרחי יום טוב חגי  

מלכה גלית  מלטינסקי אורן   

מעוז צבי   מנחם אלישב   

מרגלית רועי  מצא תומר   

סטי מרדכי   סופר רן   

סלם קלרה   סים עידן   

עזרא דני   סמרה דורון   

פוטוריאנסקי גיל  עמית דניאל   

פידרר זיו  פוטישמן ארטור   

פניש יובל   פרטוש מרדכי   

רוטבאום משה  פרלמן סורין גבי  

כהן ניר  רז עמיהוד   

בליומין דמיטרי  כליף ניר   

התש"ף  בטבת  ג'  יום  עד  זו  הרשאה  של   תוקפה 
משמשים  ההרשאה  מקבלי  עוד  וכל   )2019 בדצמבר   31(

במשרתם האמורה.

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-279-ה1( 

השר לביטחון הפנים  

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס ומע"מ במשרד 
בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  האוצר, 
לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס ]נוסח חדש[2;  -

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;  -

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה( ]נוסח חדש[4;  -

פקודת הכהילים המפוגלים ]נוסח חדש[5;  -

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;  -

פקודת הטבק ]נוסח חדש[7;  -

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;  -

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;  -

פקודת זכות יוצרים10;  -

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;  -

פקודת סימני סחורות12;  -

עבירות לפי סימן ו' בפרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז-131977;  -

העונשין,  לחוק  ו–246   245  ,244 סעיפים  לפי  עבירות   -
התשל"ז-1977, שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות 

על ידם.

אביאב שלמה  אבו דרע קאסם  

אבלס אברהם  אביטן שגיב  

אוזמו יעקב  אבנרי אילן  

אורן יוסף  אוחנה תומר  

אטל ערן  אטיה קטרין  

אינדיק יצחק רועי  איברגימוב איגור  

איציק דניאל  איינהורן לאונרדו אריאל  

אלבז צפורה  איש-שלום יניב  

אלחנן אורן  אלוש אליאב  

אלמקיאס איל  אליהו אבישי  

אלקלעי יצחק  אלקבץ יוסף  

אסיף נועם  אמון אליהו  

ארבלי עפר  אקשטיין אלי שלמה 

אריאל רבקה  ארז עמיקם  

אשכנזי יוסי  אש אודי  

בהלול גד  בבלי מאור  

בטאט שי  בויום עמוס  

ביטון לידור  ביטון מישל  

בכר יהודה   בכמן יעקב   

בן אבי איתמר   בלו יהודה  

בן דוד מור  בן ארדיטי יובל  

בן משה רונן  בן זקן גיא  

בן שבת אורן אשר   בן סבו יוסף  

ברזני גלעד  בר–שי יצחק  

בר עם אייל  בריגה ארז  

גוטמן אברהם  גוזלן נסים  

גולדברג גלעד  גוטמן יצחק  

גלאי יורם  גולן עודד  

גרין תמיר  גראם גבריאל  

דהן יצחק  דדון משה    
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

3  ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.

4  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.

5  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.

6  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625

7  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.

 
8  ס"ח התשכ"א, עמ' 64.

9  ס"ח התשס"ח, עמ' 38.

10  חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.

11  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.

12  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.

13  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
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ציזיק אילן   צדיק דניאל  

קלי יאיר   ציטיאט עופר  

קציר נעם יהודה  קנדלקר יוסף  

רביד אסף   קשני אלעד  

רוזנברג שוקי יהושע  רוזן שלמה  

רחמים תומר  רון עודד   

רמי אלכסנדר  רמז אהרן רן  

שוורץ שחף   שוהם יואב  

שוורצמן קרן  שורץ אריה  

שור דניאל   שוקרון יעל  

שטרן עדו    שחורי אבישג  

שמאי גיא    שלום דן  

שמחון פנינה  שמואל מרדכי  

שמש יאיר   שמני דוד  

שפסה שרון  שנהב גדעון  

שרביט ליאת  שקד עופר  

שרוני איתן   שרגא ישראל  

ניטש יואל    קסמן צבי   

חכם רון  

התש"ף  בטבת  ג'  יום  עד  זו  הרשאה  של   תוקפה 
משמשים  ההרשאה  מקבלי  עוד  וכל   )2019 בדצמבר   31(

במשרתם האמורה.

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-279-ה1( 

השר לביטחון הפנים  

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס ומע"מ במשרד 
בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  האוצר, 
לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס ]נוסח חדש[2;  -

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;  -

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה( ]נוסח חדש[4;  -

פקודת הכהילים המפוגלים ]נוסח חדש[5;  -

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;  -

פקודת הטבק ]נוסח חדש[7;  -

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;  -

דיאי חי  דוד איתמר   

דיין סבג דנה  דיין דוד  

דנינו יוסף  דנה יעקב  

הורביץ בן  האורשטוק יעקב  

הנסב אורי  הלוי מיכאל  

הרשקוביץ רונן  הראל אמיר  

ולדמן אביב וילנר גיל  

זינו רותם  זוארץ רות  

זכריה אסף   זיתי שלום  

חביב שרון   זריהן רונן  

חוג'ה ענת   חדד מנשה  

חייאב יהושע  חיות אופיר  

חן אריה   חכמון אורטל  

טורק שרון   טולדו מרדכי  

טרבלסי כפיר  טמיר חיים  

יוסף נתנאל   טריף יוסף  

יחזקאל דני   יוסף אהוד  

ירצנקין קיריל  יצחקוב ברוך  

כהן אריק   ישע אלכסנדר   

כהן אלי    כהן אביב  

כהן שלמה   כהן חיים  

כהן אבייתר  כהן אשר  

כהן שמואל  כהן ארמנד  

לוי יהונתן   לביא דביר  

ליברמן יואב  ליאתים אורי   

לרנר רן   ליכטנשטין אלון   

מזוז נסים אברהם  מור עוז  

מזרחי אשר   מזרחי צחי איציק  

מלאכי זהר   מינאי רונן  

מצליח רועי  מנלה יובל  

נגיד מירב   נבון נתנאל  

נוטע אריאל  נוב גיא  

נוריאל אפרים  נוריאל גילת   

נחמני אבנר  נחמני יאיר  

סולומונוב יוסף  סויסה אריק   

סיגמן יורם   סופרי עופר  

עווידה איה   סעדה יורם  

עוזרי עופר   עוזרי דורון   

עטיה עמוס   עזר אפרים  

עמר שמואל  עמיאל נעמי  

פז פיטוסי יונתן  עקה דרור  

פיונטק יונתן  פחומה יגאל  

פישר יורי   פירסט אפי  

פרקש יונה   פלד אלון  

 
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

3  ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.

4  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.

5  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.

6  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

7  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.

8  ס"ח התשכ"א, עמ' 64.
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זיו מיכאל    זהרור קארן  

זנד גיל   זילברמן אופיר  

חדד אברהם  חביב יהודה  

חיים אורה   חזיז גיל  

טויטו אדיר   חמד שרה   

טיאנו אליהו  טויטו יעקב  

יוסף איריס   יהונדב יאיר  

יצחק חלי    יעקב משה   

כהן אופיר   כהן מאיר  

כהן יהודה   כהן ראם  

לב חנן   כהן רפאל  

להב אסף   לב-ארי צפורה  

לוי משה   לוי יהודה  

לוי אופיר   לוי שמעון  

לוי רפאל    לוי איל   

לוי אורי    לוי שמואל  

ליבנה גלעד  לזמי ויקטור  

מזרחי ישראל  מוראי משה  

מזרחי אהרן שבתאי  מזרחי יניב  

מכלוף אביבית  מזרחי אדרי שמרית  

מלכה יגאל   מליחי יואב  

מנחם ששון  מן כרמי  

מרום יצחק   מרגלית גיא   

נאור שי   משען איל  

נגר חגי   נגר יואל  

נחום מנשה-מאיר  נהרי אריה  

נעים פפו-צורי  ניסים שלמה  

סבח אהרן   נצר עודד  

סויסה רויטל  סויסה אביתר   

סופר צבי   סויסה רפי  

עבודי שלמה סיסו יצחק  

עטיה אלון יוסף  עובדיה משה   

עמיאל צביה  עידן ששי  

עמנואל עופר  עמיר מעוז  

פאר אשר מאיר  עמר יצחק  

פולישצוק גניה  פיניש יוסף  

פלד יובל  פישמן שחר  

צדוק דבורה  פקלק גורנשטיין יוחנן חן 

צדקה יעקב  פלאח טליע   

קורן אלינור  קונקול שולה  

קלצלר איריס  קטני גולן  

קרון עמיר  קנדרו מיכאל  

קרן צבי פנחס-ירון  קריניצקי רן  

רוט אליהו  רוזנפלד אביחי  

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;  -

פקודת זכות יוצרים10;  -

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;  -

פקודת סימני סחורות12.  -

אבו חאטום האני  איבגי אוסנת  

אבזאח אהרון  אבו ריש רכאד  

אברהם משה    אביטן אלברט   

אגם אבי   אברהם מנשה  

אדרי אתי    אדי יהודה  

אוחיון אברהם  אוזנה אברהם  

אזרד ניר   אזולאי חיים   

אינהורן מאיר  אחדות אילן  

אלחדף גיא   אלון שמעון  

אליהו עמית  אליאס גלעד   

אלפסה שמואל  אלעזר אריה   

אמסלם הילה   אמדו יעקב  

ארביב זאב איגיניו  אמרה נגוסה  

בבא אהוד   ארז ראובן   

בוטבול זיו   בהגלי חיים  

בוצחק אורטל   בוכריס הרצל  

ביאזי מעין    בוקריס יוסף  

בלולו שלום  ביטון סימונה   

בן חמו דוד   בלס ציון  

בן אבגי אלישע  בנשלוש אבירן  

בן הרוש עופר  בן דוד יהודה  

בן מויאל שגית   בן חיון דוד  

בר–נוי הברי חלי  בנימיני רונן  

ברזלי רוחמה   בר-דוד רפאל  

גאנם סאלח  ברכה מרדכי   

גרוברג חיים  גינזברג ליז  

גרימפלד לידוויק )אליעזר( גרונוב שורי  

דגן דוד   דביר רחל  

דוכוביץ גדליהו  דוידי גרשון   

דיאמנט יעקב  דולב עמנואל   

דניאל רפאל  דניאל מרדכי  

דרעי שמעון  דרזי ארקדי   

הנו נזיר   הלוי רפאל  

וולך אלון   וולדמן יוסף  

ועקנין דוד   ולוטקר יפעת  

זהר אלדין אמיר  זבורוב אסתר  
 

9  ס"ח התשס"ח, עמ' 38.

10  חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.

11  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.

12  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.
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חוק משק הדלק )איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות(,   -
התשס"ה-52005;

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-61957.   -

רביטל גרשון   איתן יששכר  

ראיד חיר אל דין  צבי ויסלר   

חלפון טרב   קורנל טמבורו  

שריף נסר אלדין אוסאמה סעד   

שמעון בן שלמה ח'אלד פראג'  

אפרים צעידי אליעזר כהן   

יצחק יכין  שלום מיסק  

רון בן ששון  תומר מונסונגו   

גיא גרוס  יהונתן קרופניק   

תוקף הרשאה זו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 
2018(, וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם. 

כ"ה בכסלו התשע"ח )13 בדצמבר 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-279-ה1( 

השר לביטחון הפנים  
5  ס"ח התשס"ה, עמ' 62 ועמ' 136.

6  ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
לאומי  לביטוח  המוסד  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם 
עבירות על חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995.

גלית אביטבול  עבדללה אבו רוקן  

יהודה אביגל  איריס אבי  

אורי גד אדרי  שמחה אברגל  

ישראל-שי אוחיון  יניב אדרי  

אמל אחמד  שני אוחנונה  

עדי אינצה  מאור איבגי  

יחזקאל אלמסי  משה אלבוים  

טל ברוך אמיתי  עידן שלום אלקלעי 

רפאל אמסלם  קדיה קתי אמסלם  

אייל אפק   גילת אנקונה מזרחי 

חיים אשכנזי  משה אריאלי  

תומר ביטון  עילי בדר  

אנטון בקל  גלית בן שבו  

פרץ ברק  מאיר בר  

יוסף גדבאן  לירון ברקן  

יאיר גולדפייז  יצחק גואטה  

ורד גרבי  פלג גלנטי   

קירה דבורין  חגי דאהן  

רון חני  רומר רודד  

רזיאל יהודה  רז אהרון  

שבח גולן  רייטר עומר  

שדה רעות  שביט עקיבא  

שוקרון יהודה שוישא רחל  

שורץ גבי  שבו גל   

שמואל איתן  שטרן צבי  

תדמור שלום שרף עמיר  

תורגמן ערן  תורג'מן יהודה   

בן נעים יוסף   תמיר ציון  

אהרונוביץ רויטל   גיבעול אייל צבי   

סימינו שרביט אורלי   מושקוביץ יוסי   

גמליאל ברק   פרינטה יוני   

צבר מיכל מרינה   עזרא דוד   

לב קטרין   גרמה ליאור  

מלר דורון יוליוס  גרימברג אלברט   

עמרם זוהר   שמש צבי   

הרשקו יוסף   דגני ורד   

שני מאיר   שטיר הדר   

עאמר סלמאן  מלול אודי   

יעקב לילך   שובאש ואיל   

מדיוני טל  הדר רביד   

חג'אג' אושרי אוגוסט   פלוס יניב  

מלול אודי  

התש"ף  בטבת  ג'  יום  עד  זו  הרשאה  של   תוקפה 
משמשים  ההרשאה  מקבלי  עוד  וכל   )2019 בדצמבר   31(

במשרתם האמורה.

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-279-ה1( 

השר לביטחון הפנים  

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
ששמותיהם  האנרגיה,  משרד  עובדי  את  מרשה  אני  )עדות(1, 
מפורטים להלן, לערוך חקירות על ביצוע עבירות על החוקים 

שלהלן:

חוק התקנים, התשי"ג-21953, בנושאים של גפ"מ ודלק;  -

חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-31989;  -

התשכ"א-41961,  ודלק(,  )מנועים  רכב  הפעלת  חוק   -
בנושאים שהם בתחום אחריות משרד האנרגיה; 

 
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

3  ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

4  ס"ח התשכ"א, עמ' 12.
 

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
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אורי אריה שרווד  גיא שניאור  

גיל שרעבי  אליאב שרעבי  

אדיר ששון  שי שרעבי  

יעקב תורג'מן  עמוס ששון  

התש"ף  בטבת  ג'  יום  עד  זו  הרשאה  של   תוקפה 
משמשים  ההרשאה  מקבלי  עוד  וכל   )2019 בדצמבר   31(

במשרתם האמורה.

כ"ה בכסלו התשע"ח )13 בדצמבר 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-279-ה1( 

השר לביטחון הפנים  

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
והבטיחות  התחבורה  משרד  עובדי  את  מרשה  אני  )עדות(1 
בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  בדרכים, 

לביצוע עבירות על החיקוקים שלהלן:

עבירות לפי סימנים ג'1 ו–ה' לפרק השני בפקודת התעבורה2   -
)להלן - הפקודה(;

עבירות לפי תקנה 84א לתקנות התעבורה, התשכ"א-31961    -
)להלן- התקנות(;

עבירות לפי חלק ה' לתקנות - למעט פרק חמישי;  -

עבירות לפי חלק ו' לתקנות - למעט פרק רביעי.   -

מירב פלור   דוד יוסף  

סלי עופר נוח  שרונה קרסגי   

אבראהים סויטאת יאיר בונן  

לימור אוחנה בסאם ווהבי  

רונית הראלי  ענת חן   

ניתן  שלגביהם  ובמוניות  באוטובוסים  הנוסעים  ציבור 
בביצוע  כחשודים  ייחקרו  לא  והתקנות,  הפקודה  לפי  רישיון 

העבירות האמורות.

תוקף הרשאה זו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 
2018( וכל עוד מקבלי ההרשאה עובדים במשרד האמור.

כ"ה בכסלו התשע"ח )13 בדצמבר 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-279-ה1( 

השר לביטחון הפנים  
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

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

3  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
לאומי  לביטוח  המוסד  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם 
עבירות על חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995:

עמנואל דוידוף  גבריאלה דוד   

איריס דרי  מקונן דסטה  

איתמר הראל  מרדכי הרש  

זאב ורמוט  יוסף וקנין  

דוד זייד  וליד זאהר  

אסנת זעירא  יעקב זילברמן  

ענבל חן  מרדכי חימוביץ  

ליאל טורג'מן  משה טהר  

רועי יהלום  דורון טל  

רונן יניב  אברהם יהלומי  

אמיתי ישראל  שמשון יצחק  

שרונה כהן   מצדה כהן איטח   

משה כהן  אודי יהודה כהן  

שי ברוך כהן  שי כהן  

דורון כספין  שלמה כהן  

אחמד כעביה  ישראל כספין כספי 

אמיתי לוי  רונן כפרי  

אלון ליבל   עדי לוי  

ולרי ליסיאנסקי  בנימין ליברטי   

יואל מוזס  ליבת אתי מדר  

עמוס מזוז  משה מורד  

אברהם מלכה  עירית מיכאל  

אסף משה גונן  יוסף מקמל  

יריב ציון נבון  מיכאל נאור  

רותם משה ניב   אירינה נוסוייב  

ארז סוייסה   אדיב סאלח  

אהרון-אורון סמון  יוסף סיגלר  

מנסור עזה  יהושע סרגני  

וסים עטילה  דוד עזריאל  

שלמה פנחס  מיכל ענקרי   

וסים פרו   שחאדה פרג'  

אליהו פאראנגי  השאם פראג'  

גלעד צעירי  יצחק פרץ  

דרור קדם  יעקב קדוש  

דליה קלדס  גיל קובאץ  

לי-אור קן דרור  עומר ישראל קלדרון 

חגי קציר  אמנון קסורלה  

דוד קריספין  רונה קריב כהן   

ליאור רחמים  רונן ריבי רבינוביץ  

ירון שדה  ראויה רוק  

גלעד שורקי  אמיר שהרבני  

רועי שטרן  אלון שחם  

נתנאל שלום  אוריאל שלום  

כרמלה שמש  זמירה שליט פיציוטו 

 
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
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התשפ"א  בטבת  ט"ז  יום  עד  זה  הסמכה  כתב   תוקף 
)31 בדצמבר 2020(.

י' בטבת התשע"ח )28 בדצמבר 2017(
מיכאל אטלן )חמ 3-1441( 

הממונה על הרשות להגנת הצרכן  
ולסחר ההוגן  

הודעה בדבר עדכון סכומים 
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 155)ב( לחוק הטיס, התשע"א-12011 
)להלן - החוק(, אני מודיעה כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש 
דצמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 2011 הסכומים 
הם,  לחוק   144 שבסעיף  הבסיסי"  "הסכום  בהגדרה  הקבועים 

מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, כמפורט להלן:

לגבי עובד טיס שהוא -   )1(

אווירית  על תעבורה  מפקח  גדול,  טיס  כלי  טייס של  )א( 
או מורשה להדריך לתפקידים כאמור - 4,160 שקלים 

חדשים; 

מורשה להדריך לתפקידי עובד טיס ואינו עובד טיס  )ב( 
כאמור בפסקת משנה )א( - 2,080 שקלים חדשים;

)ב( -  עובד טיס שאינו מנוי בפסקאות משנה )א( או  )ג( 
1,040 שקלים חדשים;

לגבי איש צוות שאינו עובד טיס - 1,040 שקלים חדשים;  )2(

בעל  או  טיס  לעובדי  ספר  בית  להפעלת  רישיון  בעל  לגבי   )3(
רישיון לפי סימנים ג' עד ו' לפרק ב', שעורך הדרכה לתפקידי 
לפי  המנהל  שאישר  הדרכה  לתכנית  בהתאם  טיס  עובד 

סעיף 16, והוא מורשה להדריך לתפקידי עובדי טיס -

בקשר לכלי טיס גדול - 78,040 שקלים חדשים; )א( 

בקשר לכלי טיס בינוני - 15,610 שקלים חדשים; )ב( 

קטן או בקשר לביצוע פעולות בדק  טיס  בקשר לכלי  )ג( 
לפי  השר  שקבע  כפי  מיוחדים  וידע  ציוד  הדורשות 

סעיפים 3 ו–24 - 5,200  שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון הפעלה אווירית -  )4(

המורשה להפעיל כלי טיס להובלת נוסעים או מטען  )א( 
בטיסה בין–לאומית שאינה טיסת שכר לשימוש עצמי, 

המפעיל כלי טיס במספר כמפורט להלן: 

15 כלי טיס לפחות - 104,050 שקלים חדשים;  )1(

פחות מ–15 כלי טיס - 78,040 שקלים חדשים;  )2(

המורשה להפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית שאינה  )ב( 
הפעלה כאמור בפסקת משנה )א( -

אחד  גדול  טיס  כלי  המפעיל  רישיון  בעל  לגבי   )1(
 - לפחות  בינוניים  טיס  כלי  שבעה  או  לפחות, 

26,010 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון המפעיל פחות משבעה כלי טיס   )2(
בינוניים - 13,010 שקלים חדשים;

המורשה להפעיל כלי טיס קטנים בלבד - 5,200 שקלים  )ג( 
חדשים;

אמיתי חרזי   

ג'מאל ברכאת.

התשע"ט  בטבת  כ"ג  יום  עד  זו  הרשאה  של   תוקפה 
)31 בדצמבר 2018( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

כ"ה בכסלו התשע"ח )13 בדצמבר 2017(
גלעד ארדן )חמ 3-279-ה1( 

השר לביטחון הפנים  

הסמכת מפקחים
לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לפי חוק המתווכים 

במקרקעין, התשנ"ו-1996, ולפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, 
התשי"ח-1958

הצרכן,  הגנת  לחוק  20א  סעיף  לפי  סמכויותי  בתוקף 
המתווכים  לחוק   17 סעיף  החוק(,   - )להלן  התשמ"א-11981 
במקרקעין, התשמ"ו-21996, וסעיף 26א לחוק המועצה להשכלה 
גבוהה, התש"י-31958, אני מסמיך בזה את עובדי הרשות להגנת 
הצרכן ולסחר הוגן ששמותיהם מפורטים להלן ושהתקיימו בהם 
התנאים האמורים בסעיף 20א)ב( לחוק, למפקחים, שיהיו נתונות 

להם הסמכויות לפי סעיפים 21, 21ב ו–22 לחוק:

אבירם אבי אבטבי רענן  

אלרון שי אברהם אריאל  

ארבץ  עמיאל אנקרי צרפתי ליאור 

בוקובזה אליהו אשכנזי  אבישי  

בן נון אריה בן–חיים אביב  

בר שיראל בן עזרא ענת  

גדג' פיליפ גבסי חנה  

גור אריה ברכה גולדנברג כפיר  

דקל חיים גלבוע אתי  

זועבי אחמד הלפרט יובל  

חן אליהו חיידטוב מרינה  

כאוי רויטל יצחק אנט  

ליבמן צבי כרמלי משה  

מיכאל עירית ליבנה דוד  

סוסל רמי מלאכי יחיאל  

קבלק יעקב סקורי אדריאנה  

קסטלמן יובל קוורמן לומינה  

רובין צורית קרתא צופיה מלכה 

שושן הרצל שבתאי טיחובר רוית 

שלו יובל שחר נורית  

ששה יפה שמעון יצחק  

תמיר שגיא.
 

1  ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' 622.

2  ס"ח התשנ"ו, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 654.

3  ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התש"ס, עמ' 322.
 

1  ס"ח התשע"א, עמ' 830; י"פ התשע"ז, עמ' 1137.
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הודעה על פטור ממכרז להעברת חיילים, שוטרים 
וסוהרים לשירות המדינה

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

)מינויים(,  המדינה  שירות  לחוק   )3(21 לסעיף  בהתאם 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, החליטה ועדת השירות כלהלן:

להתיר מינוי חייל, שוטר או סוהר )להלן - המועבר( למשרה   .1
עליה  שהוכרז  בלי  החוק  עליה  שחל  המדינה  בשירות 
כאמור בסעיף 19 לחוק, לאחר שלא נמצא מועמד מתאים 
בו  התמלאו  אם  העניין,  לפי  בין–משרדי,  או  פנימי  במכרז 

התנאים האלה:

המועבר שירת בשירות קבע בצבא ההגנה לישראל,   )1(
משטרת ישראל, או בשירות בתי הסוהר )להלן - גופי 

הביטחון( שבע שנים לפחות ברציפות;

המדינה  בשירות  למשרה  מועמדות  הגיש  המועבר   )2(
לפי החוק בתוך תקופת השירות באחד מגופי הביטחון 
על  שירותו.  סיום  ממועד  חודשים  שישה  בתוך  או 
כיום, תתאפשר  הנוהג  במצב  ובהתחשב  האמור,  אף 
תקופת מעבר של שנה ממועד החלטה זו, שבמהלכה 
עשרים  בתוך  מועבר  של  מועמדות  לקבל  ניתן  יהיה 

וארבעה חודשים ממועד סיום שירותו;

הדרגה העליונה הצמודה למשרה בשירות המדינה אינה   )3(
גבוהה מדרגת המועבר בעת שירותו בגופי הביטחון, לפי 

לוח הקבלת דרגות שקבע נציב שירות המדינה. 

זו  הליך מינוי המועבר מגופי הביטחון בהתאם להחלטה   .2
יהיה כלהלן:

דבר איוש המשרה באמצעות העברה מגופי הביטחון   )1(
נציבות שירות  יפורסם בפומבי באתרי האינטרנט של 
הניתן  וככל  הרלוונטי,  הממשלתי  והמשרד  המדינה 
באתרי האינטרנט של כל אחד מגופי הביטחון. בהודעה 
יצוין כי רשאים להגיש מועמדות למשרה רק מועברים 
לעיל  המפורטים  בתנאים  העומדים  הביטחון,  מגופי 

ובדרישות המשרה;

הליך המיון לבחירת המועבר יכלול בחינות ומבחנים   )2(
כללי  של  והרביעי  השלישי  השני,  בפרקים  כאמור 
שירות המדינה )מינויים( )מכרזים, בחינות ומבחנים(, 
התשכ"א-21961, לרבות בחינה על ידי ועדת בוחנים 

בהתאם לכללים האמורים.

בהחלטה זו -  .3

"חייל" - כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-31955;

"שירות קבע" - כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא ההגנה 
לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"ה-41985;

חדש[,  ]נוסח  המשטרה  בפקודת  כהגדרתו   - "שוטר" 
התשל"א-51971;

חדש[,  ]נוסח  הסוהר  בתי  בפקודת  כהגדרתו   - "סוהר" 
התשל"ב-61971.

לגבי בעל רישיון מכון בדק המורשה לבצע פעולות בדק -  )5(

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )א( 
להמראה היא 200,000 ק"ג או יותר - 104,050 שקלים 

חדשים;

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )ב( 
על  עולה  ואינה  יותר  או  ק"ג   30,000 היא  להמראה 

200,000 ק"ג - 78,040 שקלים חדשים;

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )ג( 
להמראה אינה עולה על 30,000 ק"ג - 26,010 שקלים 

חדשים;

בכלי טיס בינוני או במנוע, במדחף או בציוד תעופתי  )ד( 
בדק  פעולות  או  קטן,  טיס  כלי  שאינו  טיס  כלי  של 
לפי  השר  שקבע  כפי  מיוחדים  וידע  ציוד  הדורשות 

סעיף 24 - 13,010 שקלים חדשים;

בכלי טיס קטן, במנוע, במדחף או בציוד תעופתי של  )ה( 
כלי טיס כאמור - 5,200 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א - 104,050 שקלים   )6(
חדשים;

לגבי בעל רישיון לפי סימן ו' לפרק ב' -  )7(

להפעלת שדה תעופה - 104,050 שקלים חדשים; )א( 

להפעלת מנחת - 10,400 שקלים חדשים; )ב( 

לגבי בעל רישיון ייצור המורשה לייצר -  )8(

כלי טיס גדול - 104,050 שקלים חדשים; )א( 

כלי טיס בינוני, או מנוע או מדחף של כלי טיס גדול או  )ב( 
בינוני - 78,040  שקלים חדשים;

כלי טיס קטן, או מנוע או מדחף של כלי טיס כאמור -  )ג( 
26,010 שקלים חדשים; 

ציוד תעופתי, חלק של כלי טיס, או חלק של מנוע או  )ד( 
מדחף של כלי טיס - 5,200 שקלים חדשים;

לגבי מפעיל אווירי בהפעלה כללית -  )9(

של כלי טיס גדול - 26,010 שקלים חדשים; )א( 

של כלי טיס בינוני - 5,200 שקלים חדשים; )ב( 

של כלי טיס קטן - 1,040 שקלים חדשים; )ג( 

לגבי מפעיל כלי רחיפה שהוא -  )10(

בעל רישיון להדרכה להפעלת כלי רחיפה לפי סעיף  )א( 
רחיפה  כלי  להפעלת  רישיון  בעל  שהוא  או  87)א( 
שקלים   2,600  - 87)ב(  סעיף  לפי  מסחרית  בהפעלה 

חדשים;

אינו מנוי בפסקת משנה )א( - 1,040 שקלים חדשים. )ב( 

י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(
)חמ 3-4595(

קרן טרנר אייל  
                                        המנהלת הכללית של משרד התחבורה

והבטיחות בדרכים                                     
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110.

2  ק"ת התשכ"א, עמ' 1588.

3  ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

4  ס"ח התשמ"ה, עמ' 142.

5  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

6  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.
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המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 
דרך מאושרת, דרך מוצעת, שטח ציבורי פתוח, דרך ו/או 

טיפול נופי.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בירושלים, המשתרעת על פני הרחובות: רח'   
הרב הרצוג, רח' פנקס, רח' בצלאל בזק, הגן הבוטני, רכבת 

קלה הקו הירוק, קטעים 25, 26, המזוהה כ-

גוש 30183, ח"ח 76, 105, 107; גוש 30184, ח"ח 148, 150; גוש   
30339, חלקה 198 בשלמותה, ח"ח 202; גוש 31283, ח"ח 8, 

;10 ,9

 ,347  ,346  ,345  ,163  ,162 בשלמות:  להפקעה  שטח  תאי   
621, 622, 942, 943; תאי שטח להפקעה בחלקם: 137, 160, 
164, 340, 341, 343, 348, 623, 941; סך הכול שטח להפקעה 
פסים  ירוק,  אדום,  חול,  בצבע  הצבועים  מ"ר,  כ–24,616 

בצבע ירוק אדום כמסומן בתשריט ההפקעה.

העירייה,  לנכסי  האגף  במשרדי  נמצא  ההפקעה  תשריט 
עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה 

הרגילות.

ג' בטבת התשע"ח )21 בדצמבר 2017(
יוסף דייטש )חמ 3-2(   

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
                                  המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
בב/50,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2015, 
התשל"ד, עמ' 1627, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

החלטה זו מבטלת בהתאמה את האמור בסעיפים 2, 3, 4   .4
ו–5 להחלטת ועדת השירות שפורסמה בילקוט הפרסומים 

1263, התשכ"ו, עמ' 1320. 

לצורך היערכות יישומית, החלטה זו תיכנס לתוקף בתום   .5
שישים ימים ממועד פרסום ההחלטה ברשומות.

כ"א בטבת התשע"ח )8 בינואר 2018(
אהוד פראוור )חמ 3-274( 

                                   ממלא מקום יושב ראש ועדת השירות

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לשכת  לחוק  78)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בחשוון  כ'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,053/2017 בד"מ  בתיק   ,)2017 בנובמבר   9( התשע"ח 
להטיל על עורך דין צבי זר, רישיון מס' 68901, עונש של השעיה 
 זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין מיום כ' בחשוון התשע"ח 

)9 בנובמבר 2017( ועד לתום ההליכים לפני בית המשפט.

י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(
)חמ 3-94(            יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום ט"ו בטבת התשע"ח 
)2 בינואר 2018(, בתיק בד"מ 3/15, 25/16, 30/16, 31/16, 11/17, 
של  עונש   ,25904 מס'  רישיון  חטיב,  וליד  על  להטיל  החליט 
הוצאה מן הלשכה וזאת בנוסף ובמצטבר לכל עונש שנגזר עליו 

בתיקים אחרים.

ט"ו בטבת התשע"ח )2 בינואר 2018(
)חמ 3-94(            יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין 	__________
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 101-0209593 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 7423, התשע"ז, עמ' 2349, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 

                                  
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/1370, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6278, 
התשע"א, עמ' 5973, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,318 ח"ח   ,6127 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
של  בשטח   ,319 ח"ח   ,6127 וגוש  מ"ר,  כ–175  של  בשטח 

כ–175 מ"ר; הייעוד: דרך.

ד' בכסלו התשע"ח )22 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2(            אביבית מאור נמרודי

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת גן  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
כ/490/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
זב/220, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
6429, התשע"ב, עמ' 4623, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אתא  קריית  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
לצורך  הפקעה  להשלמת  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;242 ח"ח   ,6190 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

ח' בטבת התשע"ח )26 בדצמבר 2017(
חנוך זייברט )חמ 3-2(   

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני ברק  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה   ,504-0505453 הר/2393/ב, 
 ,531 עמ'  התשע"ח,   ,7604 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
הרצליה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 

דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 2  ,1 מגרשים:   ;7 ח"ח   ,6592 גוש  בהרצליה,  קרקע  חטיבת   
בשלמות.

כ"ה בכסלו התשע"ח )13 בדצמבר 2017(
משה פדלון )חמ 3-2(   

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הרצליה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ממ/2/865ב, 
הפרסומים 2640, התש"ם, עמ' 1995, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון, המזוהה כגוש 6696, ח"ח 38,   
100, חלקות 99, 101 בשלמות )לשעבר ח"ח 62 בגוש 6696(; 
הייעוד:   ;)6696 בגוש   56 ח"ח  )לשעבר   17 ח"ח   ,6693 גוש 

שצ"פ, דרך.

ט"ז בכסלו התשע"ח )4 בדצמבר 2017(
יעלה מקליס )חמ 3-2(   

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/28/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3193, 
התשמ"ה, עמ' 2177, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה כפר סבא )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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקריית אתא, המזוהה כגוש 11007, ח"ח 5,   
בשטח של 1,139 מ"ר.

י' בחשוון התשע"ח )30 באוקטובר 2017(
)חמ 3-2(    יעקב פרץ

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית אתא  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
יד/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/6156/ב, 
הפרסומים 5943, התשס"ט, עמ' 3473, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ח"ח   ,6729 כגוש  המזוהה  ביהוד-מונוסון,  קרקע  חטיבת   
19, 24, 25, 35, 36, 37, 45, 57, 58, 59; גוש 6692, ח"ח 8, 9,  
ח"ח 71, 75 )לשעבר ח"ח 15, 52 בגוש 6692(; הייעוד: מבנים 

ומוסדות ציבור לדת, שצ"פ, חניון, דרך.

ט"ז בכסלו התשע"ח )4 בדצמבר 2017(
יעלה מקליס )חמ 3-2(   

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מד/3/3, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6354, 
התשע"ב, עמ' 1816, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ח"חגושמגרש
שטח

)דונמים(

1101587766.120

1102587762.628

1104587651.500

1105587651.199

110658731011.017

58765

1108587651.063

1109587761.699

1110587762.688

הייעוד: שב"צ.  

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2(    חיים ביבס

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7614, ח"ח 144, שטח החלקה:   
1,333 מ"ר; שטח ההפקעה 375 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

כ"ד בכסלו התשע"ח )12 בדצמבר 2017(
צביקה צרפתי )חמ 3-2(   

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/24/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3091, 
התשמ"ד, עמ' 3191, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה כפר סבא )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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6428, ח"ח 128, שטח החלקה:   
817 מ"ר, שטח ההפקעה 18 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ד בכסלו התשע"ח )12 בדצמבר 2017(
צביקה צרפתי )חמ 3-2(   

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.



ילקוט הפרסומים 7677, א' בשבט התשע"ח, 17.1.2018  4388

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3634, ח"ח 27, 36,   
37, 39; הייעוד: דרך.

ג' בטבת התשע"ח )21 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2(      יוסי שבו

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/69,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
נס/1/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,2158 עמ'  2038, התשל"ד, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )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 דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3843, ח"ח 91; הייעוד:   
דרך.

ג' בטבת התשע"ח )21 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2(      יוסי שבו

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/1/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )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 שב"צ.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3636, חלקה 231;   
הייעוד: שב"צ.

י"ב בכסלו התשע"ח )30 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2(      יוסי שבו

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/211/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7378, 
התשע"ז, עמ' 672, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )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 דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;36 3642, חלקה  כגוש  ציונה, המזוהה  בנס  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

ג' בטבת התשע"ח )21 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2(      יוסי שבו

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/4/1230, 
הפרסומים 1430, התשכ"ח, עמ' 797, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב סלומון, גוש 6394, ח"ח   
103, בשטח של 50 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

ח' בכסלו התשע"ח )26 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/130/ב, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
נס/1/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,4175 עמ'  התשע"ז,   ,7461
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )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 דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3642, ח"ח 35, 46;   
הייעוד: דרך.

ג' בטבת התשע"ח )21 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2(      יוסי שבו

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/130/ב, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7461, 
התשע"ז, עמ' 4175, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )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 דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש 19590 )לשעבר גוש 18207(, חלקה 76 )לשעבר ח"ח 16,   
17, 19(; הייעוד: שטח למבנה ציבור ושטח ציבורי משולב.

כ"ט בכסלו התשע"ח )17 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2(     ז'קי סבג

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נהריה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/14061, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5647, 
התשס"ז, עמ' 2218, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה משגב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעצמון, גוש 19813 -  

שטח ההפקעה )מ"ר(ח"ח

114451

115404

119603

120705

123468

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/19300, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6820, 
התשע"ד, עמ' 6183, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורכי ציבור של מיתקנים הנדסיים למים 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במגדל העמק, ששטחה כ–439 מ"ר, המזוהה   
כגוש 17444, ח"ח 53; מגרש מס' 2.

א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2(     אלי ברדה

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/12272, 
גן בוטני-נהריה, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5033, התשס"ב, עמ' 465, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  נהריה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי משולב.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,139/101/02/4
הפרסומים 5177, התשס"ג, עמ' 2198, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אשקלון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

מבני ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באשקלון, המזוהה כגוש 2856 -  

ששטחה 12,070 מ"ר, מגרש 40, חלקה 44 )לשעבר גוש 1239,   
ח"ח 28 וגוש 1241, ח"ח 6, 13, 14(;

ששטחה 1,675 מ"ר, מגרש 30, חלקה 34 )לשעבר גוש 1241,   
ח"ח 6(.

ל' בכסלו התשע"ח )18 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2(     יורם שפר

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אשקלון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 15953-09-17

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

ובעניין פירוק חברת ר.צ. שיווק מרכזי בית אלעזרי בע"מ.

והמבקשת: מרים אלבז, ע"י ב"כ עו"ד בצלאל לוי, רישיון מס' 
47674, מרח' בר גיורא 3, פתח תקווה 49389, טלפקס' 03-9130847, 

דואר אלקטרוני: levib.law@gmail.com, נייד 052-8746545.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2017, הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.2.2018, בשעה 8.30.

שטח ההפקעה )מ"ר(ח"ח

21827

22795

מגרש ב' בשלמות.  

ז' בטבת התשע"ח )25 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2(      רון שני

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה משגב  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/19045, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6542, 
התשע"ג, עמ' 2595, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה משגב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפלך, גוש 18904; מגרש 301 בשלמות -  

שטח ההפקעה )מ"ר(ח"ח

619

7671

91,426

ז' בטבת התשע"ח )25 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2(      רון שני

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה משגב  __________

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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רוייל מעליות בע"מ
)ח"פ 51-147506-3(

)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 
 ,4 הפרג  רח'  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה   ,28.2.2018 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  העמק,  מגדל 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון ג'ורג גאראי, מפרק  

עטרה טכנולוג'י וונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-295929-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.3.2018, בשעה 9.00, במשרדי מ. פירון ושות', עורכי 
דין, רח' השלושה 2, מגדל אדגר 360, קומה 19, תל אביב 6706054, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
שי בר–ניר, עו"ד, מפרק  

פ.כ. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-520999-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.4.2018, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' דובנוב 25, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור סגל, עו"ד, מפרק  

א.ש.י.ר. וייס בע"מ
)ח"פ 51-208384-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.1.2018 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק וייס, מרח' 

המכבים 69, שהם, 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.

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 לידיו לפי המען הנ"ל.

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

בצלאל לוי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

5 די קפיטל )5 די.סי( בע"מ
)ח"פ 51-505968-1(

)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 
רח' הרצפלד 28, קריית  ביום 20.2.2018, במשרדי המפרק,  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  אונו,  לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
דן גילת, מפרק  

הארנק האלקטרוני בע"מ
)ח"פ 51-199207-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 22.2.2018, בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,12 החומה  ב. 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איגור בארז, עו"ד, מפרק  

ביזוויל בע"מ
)ח"פ 51-400293-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.3.2018, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' בית לחם 
3, חיפה 3556504, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רואד סואעד, עו"ד, מפרק  
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התקבלה   ,24.12.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה גנור, מרח' 

ארלוזרוב 23, רעננה, 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.

משה גנור, מפרק

משה יעקב גרוסמן ושות' 1990 בע"מ
)ח"פ 51-149853-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה כללית אחרונה של בעלי המניות 
של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.3.2017, בשעה 9.00, במשרדי רואי 
חשבון גסר-רשפי ושות', רח' אחוזה 142, רעננה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה גנור, מפרק  

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

יצחק וייס, מפרק

א.ש.י.ר. וייס בע"מ
)ח"פ 51-208384-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 11.4.2018, בשעה 
המכבים 69, שהם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
וכדי להחליט  ומה נעשה בנכסי החברה,  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק וייס, מפרק  

משה יעקב גרוסמן ושות' 1990 בע"מ
)ח"פ 51-149853-7(

)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 

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

מודרה 
יהודה

 09:30ראשון לציון269992205010/04/201807/05/2018נתניהמימון 23, בת ים

 10:30ראשון לציון169995611910/04/201807/05/2018נתניהלויטס 3, נתניהעמר בני

שמואל הנציב 4, גולדמן נילי
נתניה

 11:30ראשון לציון512620101510/04/201807/05/2018נתניה

דליה יהודית 
תורג'מן

 10:00קריות512972121504/04/201810/05/2018 קריותרוויה 7, רוויה

התבור 43/4, דוד נזרי
יקנעם עילית

 10:00קריות029996012407/04/201817/05/2018קריות

אנדז'נה 
צ'רקשין

 הרצל 19ה', 
דירה 5, חדרה

 09:00קריות129978211810/04/201810/05/2018קריות

פאוזיה 
בדארנה

 10:30קריות519078011729/01/201812/03/2018 קריותעראבה

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.
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כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

מרדכי מורן 
שוורץ

 10:30קריות029815712921/02/201815/04/2018קריותהזית 11, נצרת

הר כנען 17, מרטי פיטוסי
אשקלון

 11:00תל אביב019767709010/04/201804/06/2018תל אביב 

 השבעה 6,תומר טווילי
בית שמש

 09:00תל אביב019895800411/04/201804/06/2018תל אביב 

נלסון 
סיגספרדו 

חופרה 
גונזלס

טרומפלדור 27, 
פתח תקווה

 11:00תל אביב019700112111/04/201819/06/2018תל אביב 

הנביא מלאכי 4, לב קוגן
אשדוד

 09:00תל אביב019907512612/04/201808/10/2018תל אביב 

יחזקאל אורי 
בריטמן

שלום יהודה 19, 
ירושלים

 11:00תל אביב019705949212/04/201825/06/2018תל אביב 

 ורד 21, אלי עמאר
קריית מוצקין

 11:00תל אביב019663234012/04/201818/06/2018תל אביב 

רחמים עמי 
לוי

רבי מאיר בעל 
הנס 33, תל אביב

 10:00תל אביב019817201512/04/201829/10/2018תל אביב 

סטנלי מאיר עמור משה
902, אור עקיבא

 09:00תל אביב019937333612/04/201816/10/2018תל אביב 

אולשוונגר 113, אלה פרגר
ירושלים

 10:00תל אביב019865213312/04/201808/10/2018תל אביב 

לובלין אהרון שלמה סיטון
49, לוד

 10:00תל אביב019745313715/04/201822/10/2018תל אביב 

לובלין אהרון אורה סיטון
49, לוד

 11:00תל אביב019726213715/04/201822/10/2018תל אביב 

 משה הס 8,פרץ גיטקר
פתח תקווה

 10:00תל אביב019763106516/04/201805/11/2018תל אביב 

מרדכי 
מנחמוף

ברוד מכס 7, 
פתח תקווה

דחיית 13:00תל אביב019870533028/01/201823/05/2018תל אביב
מועד 
הדיון

אייאד אבו 
ע'אנם

 האשל 10,
רמלה

דחיית 10:00תל אביב019893011223/01/201804/06/2018תל אביב
מועד 
הדיון

המגיד ג'נט נחמוקה
ממז'ריטש 65, 

ביתר עילית

דחיית 09:00תל אביב526227091722/02/201819/06/2018תל אביב
מועד 
הדיון

סמטת הדולב 10, שרית מזרחי
שדרות

דחיית 10:00תל אביב019637534224/10/201726/02/2018תל אביב
מועד 
הדיון

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             




