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הודעה על מינוי שגריר
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה 
רון  את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
לא  ולשגריר  )ניו–דלהי(  להודו  ישראל  שגריר  לתפקיד  מלכא 

תושב לסרילנקה.

ד' בתשרי התשע"ט )13 בספטמבר 2018(
)חמ 3-1173-ה1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ז, עמ' 42.  1

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה למשטרת ישראל
מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה להתיר למשרד לביטחון 
הפנים - משטרת ישראל, קבלת תרומה בסך של 800 אלף שקלים 
חדשים לשיפוץ בריכת שחייה בבסיס היחידה המיוחדת ללוחמה 

בטרור )להלן - הימ"מ(.

התרומה ניתנה על ידי אדווארד פייט ומועברת באמצעות 
עמותת הימ"מ.

כ"ג בתשרי התשע"ט )2 באוקטובר 2018(
)חמ 3-4441(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

חידוש מינוי יושבת ראש לוועדת התלונות
לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

שוויון  לחוק  19לה)ו()3()א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-11998, אני מחדשת את 
ועדת  ראש  ליושבת  קיסר2,  שרון  בדימוס  השופטת  של  מינויה 

תלונות לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשנתיים.

י"ח באלול התשע"ט )29 באוגוסט 2018(
)חמ 3-3036-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 152; התשס"ה, עמ' 288.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7810.  2

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  116)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בסמכויות  מטה  הרשומים  את  מסמיכה  אני  התשכ"ט-11969, 
של רשם מקרקעין לאזורי הפעולה של לשכות רישום המקרקעין 

כמפורט להלן:

לשכת רישום המקרקעין בחיפה

ישראל אברמוביץ
תמיר בן הרוש

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשל"ד, עמ' 135.  1

לשכת רישום המקרקעין בבאר שבע

רבקה אליה
רחל גטהון

לשכת רישום המקרקעין ברחובות

חן פתאל.

הסמכות אלה יעמדו בתוקפן כל עוד המתמנים משמשים 
בתפקידם במשרד המשפטים.

י"ח באלול התשע"ח )29 באוגוסט 2018(
)חמ 3-295-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  116)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בסמכויות  מטה  הרשומים  את  מסמיכה  אני  התשכ"ט-11969, 
של רשם מקרקעין לאזורי הפעולה של לשכות רישום המקרקעין 

כמפורט להלן:

לשכת רישום המקרקעין בתל אביב

ענת קנידל
אברראו מהרט

לשכת רישום המקרקעין בבאר שבע

שירה בן ארוש

לשכה ארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות - כל הארץ

אסתי וקסלבלט פרץ.

הסמכות אלה יעמדו בתוקפן כל עוד המתמנים משמשים 
בתפקידם במשרד המשפטים.

י"ח באלול התשע"ח )29 באוגוסט 2018(
)חמ 3-295-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשל"ד, עמ' 135.  1

הודעה בדבר מען ועדות רפואיות
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
)ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-11964, קבעתי כי מען כל ועדה 

רפואית עליונה יהיה כמפורט להלן:

ועדה רפואית עליונה למחוזות מרכז ודרום

רח' ז'בוטינסקי 94, פתח תקווה )בניין מרכבים(

ועדה רפואית עליונה למחוזות חיפה והצפון

רמב"ם,  הרפואית  )הקרייה  חיפה   ,8 השנייה  העלייה  רח' 
מרפאות חוץ(

ועדה רפואית עליונה למחוז ירושלים

רח' ביתר 2, ירושלים

כ"ג באלול התשע"ח )3 בספטמבר 2018(
)חמ 3-5749(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.  1
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הודעה בדבר תיאום הסכום שבסעיף 67)א2()1(
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

מוסף,  ערך  מס  לחוק  126)ד(  סעיף  לפי  כי  מודיע  אני 
בסעיף  הנקוב  הסכום  תואם  החוק(,   - )להלן  התשל"ו-11975 
67)א2()1( לחוק, ולפיכך מיום כ"א באלול התשע"ח )1 בספטמבר 

2018( הסכום הנקוב הוא 1,510,000 שקלים חדשים.

כ"ה באלול התשע"ח )5 בספטמבר 2018(
)חמ 3-5127(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ה, עמ' 201; י"פ התשע"ח, עמ' 86.  1

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)ב( לחוק סדר הדין הפלילי 
מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ב-11982  משולב[,  ]נוסח 
קנס  תשלום  הודעת  למסור  מור  אבישי  ואת  ארנון  עופר  את 
משפט  ברירת  של  עבירה  שעבר  להניח  יסוד  להם  שיש  למי 
הניקיון(,  שמירת   - משפט  )ברירת  הפלילי  הדין  סדר  צו  לפי 

התש"ס-22000.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

י"ט בתמוז התשע"ח )2 ביולי 2018(
)חמ 3-104-ה1(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.

2  ק"ת התש"ס, עמ' 394.

מינוי דיינים עמיתים
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים,  לחוק  9א)א(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
לדיינים  להלן  הרשומים  את  בזה  ממנים  אנו  התשט"ו-11955, 

עמיתים בבתי הדין הרבניים האזוריים:

הרב נחום פרובר - עד יום ט"ו בשבט התש"ף )10 בפברואר 2020(;

הרב אברהם צבי שיינפלד - עד יום כ"ה באייר התש"ף )19 במאי 
;)2020

הרב אברהם שמן - עד יום ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(;

)4 באוקטובר  הרב מסעוד אלחדד - מיום כ"ה בתשרי התשע"ט 
2018( עד יום ה' בתשרי התשפ"ג )30 בספטמבר 2022(;

הרב נחום גורטלר - מיום כ"ה בתשרי התשע"ט )4 באוקטובר 2018( 
לארבע שנים;

הרב יוסף גולדברג - מיום כ"ה בתשרי התשע"ט )4 באוקטובר 2018( 
לארבע שנים;

הרב ישראל שחור - מיום כ"ה בתשרי התשע"ט )4 באוקטובר 2018( 
לארבע שנים;

                
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ד, עמ' 327.  1

באוקטובר   4( התשע"ט  בתשרי  כ"ה  מיום   - אברג'ל  אליהו  הרב 
2018( לארבע שנים.

ד' בתשרי התשע"ט )13 בספטמבר 2018(
)חמ 3-403-ה10(

                             דוד לאו                     דוד אזולאי
                   הרב הראשי לישראל         השר לשירותי דת

                 נשיא בית הדין הרבני הגדול

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק  15)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעובדים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ו-11966, 

סוציאליים, לפי החוק האמור:

מירב גיל אלטמן, מס' רישום 22909 - בעיריית תל אביב-יפו;

אחמד אבו ג'מל, מס' רישום 25286 - בעיריית ירושלים;

הדס אושרה בן אליעזר, מס' רישום 25389 - בעיריית בני ברק;

יבגניה גריצובסקי, מס' רישום 15097 - בעיריית יקנעם;

עמק  האזורית  במועצה   -  28885 רישום  מס'  גבעון,  ענת 
המעיינות;

אירנה גרניצקי, מס' רישום 15753 - בעיריית מגדל העמק;

ודים דוברומיסלין, מס' רישום 29391 - בעיריית חיפה;

בת אל דנק, מס' רישום 29370 - בעיריית שדרות;

שלומית ולרשטיין, מס' רישום 24334 - במועצה האזורית רמת הנגב;

צורית רינה וינברגר, מס' רישום 25670 - בעיריית ירושלים;

מישל חנוך, מס' רישום 25147 - בעיריית תל–אביב-יפו;

ליטל חייבי, מס' רישום 18124 - בעיריית פתח תקווה;

ויקי כהן ששונקר, מס' רישום 22405 - במועצה האזורית ברנר;

אסרס כלב, מס' רישום 9466 - בעיריית בית שמש;

טל לוי פיירשטיין, מס' רישום 20608 - בעיריית חיפה;

תמר לוי אלוני, מס' רישום 10811 - במועצה המקומית קריית טבעון;

ליאת מגל, מס' רישום 27469 - בעיריית ירושלים;

אסמאא מסארוה, מס' רישום 24504 - בעיריית טייבה;

אמין עאסלה, מס' רישום 26677 - בעיריית עראבה;

מורן פרהט, מס' רישום 27214 - בעיריית תל–אביב-יפו;

לילה קאדרי פודי, מס' רישום 29273 - בעיריית חיפה;

ענת קמחי, מס' רישום 20456 - במועצה האזורית חבל מודיעין;

מיכל קראוס, מס' רישום 10615 - בעיריית נתניה;

חאסן רמילי, מס' רישום 14254 - בעיריית רהט;

תמר ברט רום, מס' רישום 26117 - במועצה האזורית באר טוביה;

מיכל סימה שוכמן גבאי, מס' רישום 13812 - במחוז ירושלים.

ח' בתשרי התשע"ט )17 בספטמבר 2018(
)חמ 3-1749(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשכ"ז, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1
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סיגי אברבנאל, בכל הארץ

שמעון שי שלום גז, בכל הארץ

חנין מורדי, במחוז תל אביב והמרכז

ערין מאהלי, במחוז חיפה והצפון.

ח' בתשרי התשע"ט )17 בספטמבר 2018(
)חמ 3-2056(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
מינויה של מירב כהן, מס' רישום 222741, כך שבמקום "במועצה 

האזורית אל קסום" יבוא "במועצה האזורית לכיש".

ח' בתשרי התשע"ט )17 בספטמבר 2018(
)חמ 3-143(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 10113.  2

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
שבמקום  כך   ,216552 רישום  מס'  ג'מול,  ניבאל  של  מינויה 
"המועצה המקומית אבו סנאן" יבוא "המועצה המקומית ירכא".

ח' בתשרי התשע"ט )17 בספטמבר 2018(
)חמ 3-143(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 5.  2

הודעה על מתן צו הארכה
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית 

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות(,  )הגבלת  עזה  ורצועת  המערבית  הגדה  בדבר  הביניים 
לידיעת  שהובאה  לאחר  כי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11994 
כי  גורמי הביטחון  )להלן - השר( הערכת  השר לביטחון הפנים 
האוריינט האוס, מוסדותיו ושלוחותיו המפורטים בצו שלהלן הם 

מינוי מפקחים
לפי חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א( לחוק הפיקוח על המעונות, 
התשכ"ה-11965, אני ממנה את הרשומים מטה למפקחים, לפי 

החוק האמור:

אלה סלמן, בכל הארץ

יעל שידלובסקי פרס, בכל הארץ

אמבת רדה גמיש, בכל הארץ

הדס זהבי, בכל הארץ

אורנה יוגב, בכל הארץ

מיכל חפץ, בכל הארץ

רויטל יוגב, בכל הארץ

סעוד עבד אל חלים, במחוז צפון

דליה שמואל, במחוז חיפה והצפון

יוספה נחמה הרפז, במחוז מרכז

בועז אזולאי, במחוז מרכז

יצחק עזרא, במחוז ירושלים

ניהאד זרקאוי, במחוז ירושלים

איריס שרון, במחוז חיפה והצפון

צבי גל, במחוז צפון

רבקה ביטון, במחוז תל אביב והמרכז

רעות ברימברג, במחוז חיפה והצפון

מיכל שוכמן גבאי, במחוז ירושלים

אוה קנטר, במחוז באר שבע והדרום

יונית ארז, במחוז תל אביב והמרכז

חני שר, בכל הארץ

רקפת בן גיא רוזנשטיין, בכל הארץ

ורדה עמיר, בכל הארץ

חמה ישראלי שמייסר, בכל הארץ

יעל וייס, בכל הארץ

מיכל רבין, בכל הארץ

אסתר טל, בכל הארץ

שלומית בירנבוים, בכל הארץ

מאיר ישראל, בכל הארץ

דליה סיני-גבעון, במחוז צפון

רויטל צמיר, במחוז חיפה והצפון

מליסה הארון גופר, במחוז צפון

רויטל בהט, במחוז צפון

שרון רגב, במחוז ירושלים

ישראלה פלג, במחוז ירושלים

גטה וונדיה, במחוז ירושלים

אמץ לויתן, במחוז ירושלים

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 48 התשנ"ג, עמ' 129.  1

 
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

DoCenter Id:801-02-2018-001116, received on -23/10/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



849 ילקוט הפרסומים 7964, י"ד בחשוון התשע"ט, 23.10.2018 

התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי ביום א' בחשוון 
התשע"ט )10 באוקטובר 2018(, הוגשה לי בקשה לרישום בפנקס 

המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"פעולה לישראל - המפלגה למימוש זכויות יוצאי ארצות ערב, 
האיסלאם ואיראן"

מטרות המפלגה הן:

יהודים  לפיצוי  הממשלה  החלטות  של  ויישום  מימוש   )1(
יוצאי ארצות ערב, האיסלאם, איראן ואחרים;

יישום התחייבויות בין–לאומיות להקמת קרן בין–לאומית   )2(
איראן  האיסלאם,  ערב,  ארצות  יוצאי  יהודים  לפיצוי 

ואחרים;

בסיס  על  טרור,  ומניעת  לאי–לוחמה  אזורי  הסדר  קידום   )3(
נושא  להסדרת  בסיס  שיהווה  ביטחונית,  היפרדות 

הפליטים היהודים מארצות ערב ופליטים פלשתינאים;

חיזוק  בעוני,  למאבק  כוללת  לאומית  תכנית  גיבוש   )4(
אוכלוסיות חלשות, בדגש על פיצוי וסיוע לניצולי שואה 

ואחרים.

פרטי המפלגה:

מען: רח' ביאליק 77, רמת גן, טל' 03-6033339, פקס' 03-5754382; 
;dnavylior@gmail.com :דואר אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

דוד נאוי, רח' בן גוריון 135, בת ים;  )1(

אהרון ששון, רח' יוספטל 38, בת ים;  )2(

אליהו קשי, רח' בן ציון ישראל 7, גבעתיים;  )3(

אלי בן חיים, רח' שד' בן צבי 34, רמת גן;  )4(

יוסף צוקרמן, רח' דגל ראובן 31, פתח תקווה;  )5(

פנחס זמיר שליטא, רח' השושן 3, רמת גן;  )6(

יובל שוקר, רח' אחוזה 188, רעננה;  )7(

יגאל רוזנטל, רח' ביאליק 82, רמת גן;  )8(

יוסף שיסל, רח' המותר 21, רעננה;  )9(

בלנש מורד, רח' אלרואי 47, רמת גן.  )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
התשנ"ג-31993; חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר האינטרנט 
taagidim. :של רשם המפלגות;  פרטים נוספים באתר שכתובתו

.justice.gov.il

ישראל  אזרח  כל  רשאי  לחוק,  ו–)ב(  6)א(  לסעיף  בהתאם 
באופן  המבוקש  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא  בגיר 

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(
)חמ 3-2424-ה1(

                                                     אייל גלובוס
                                            רשם המפלגות

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.  2

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

נציגות של הרשות הפלסטינית או פועלים מטעמה או בחסותה, 
אשר לא ניתן לפעילותם היתר בכתב כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, 
הוציא השר ביום כ"א באב התשע"ח )2 באוגוסט 2018( צו לפי 
סעיף 3)ב( לחוק, המורה על הארכת תוקפם של הצווים שהוציא 
השר על פי החוק בתאריכים 9 באוגוסט 2001 ו–4 בפברואר 2002 
ושתוקפם הוארך בצווים מתאריכים 4 בפברואר 2002, 5 באוגוסט 
2002, 23 בינואר 2003, 24 ביולי 2003, 1 בפברואר 2004, 21 ביולי 
2004, 30 בינואר 2005, 27 ביולי 2005, 26 בינואר 2006 )אשר תוקן 
 ,2007 בינואר   21  ,2006 ביולי   31  ,)2006 בפברואר   19 מיום   בצו 
30 ביולי 2007, 3 בפברואר 2008, 3 באוגוסט 2008, 3 בפברואר 2009, 
1 באוגוסט 2009, 2 בפברואר 2010, 25 ביולי 2010, 17 בינואר 2011, 
24 ביולי 2011, 2 בפברואר 2012, 24 ביולי 2012, 29 בינואר 2013, 
 18 ביולי 2013, 26 בינואר 2014, 29 ביולי 2014, 3 בפברואר 2015, 
בינואר   29  ,2016 באוגוסט   4  ,2016 בפברואר   3  ,2015 ביולי   31
הארכת  על  והמורה   ,2018 בינואר  ו–31   2017 ביולי   30  ,2017
א'  באדר  י"ד  ביום  החוק  פי  על  השר  הצו שהוציא  של  תוקפו 
 התשס"ג )16 בפברואר 2003( ושתוקפו הוארך בצווים מתאריכים 
7 באוגוסט 2003, 1 בפברואר 2004, 21 ביולי 2004, 30 בינואר 2005, 
27 ביולי 2005, 26 בינואר 2006 )אשר תוקן בצו מיום 19 בפברואר 
2006( ו–31 ביולי 2006, 21 בינואר 2007, 30 ביולי 2007, 3 בפברואר 
 ,2009 באוגוסט   1  ,2009 בפברואר   3  ,2008 באוגוסט   3  ,2008 
2 בפברואר 2010, 25 ביולי 2010, 17 בינואר 2011, 24 ביולי 2011, 
2 בפברואר 2012, 24 ביולי 2012, 29 בינואר 2013, 18 ביולי 2013, 
26 בינואר 2014, 29 ביולי 2014, 3 בפברואר 2015, 31 ביולי 2015, 
3 בפברואר 2016, 4 באוגוסט 2016, 29 בינואר 2017, 30 ביולי 2017 
והמשרדים  מהמוסדות  אחד  לכל  בהתייחס   ,2018 בינואר  ו–31 
המפורטים בצו האמור, לתקופה נוספת של שישה חודשים מיום 

כ"ד באב התשע"ח )5 באוגוסט 2018(.

ט"ו באלול התשע"ח )26 באוגוסט 2018(
אברהם אדרי )חמ 3-2824( 

המזכיר הביטחוני  
המשרד לביטחון הפנים  

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  7)א3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968, אני מסמיך את רן עמיר, בסמכויות המפורטות 

בסעיף האמור.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

א' באלול התשע"ח )12 באוגוסט 2018(
)חמ 3-2495-ה7(

ישראל דנציגר  
               המנהל הכללי של המשרד

להגנת הסביבה  
1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276; התשנ"ח, עמ' 329.

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה 
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992  המפלגות,  לחוק  4)ב(  לסעיף  בהתאם 
ודיווח(,  )רישום  המפלגות  לתקנות   3 ותקנה  החוק(,   - )להלן 

                                            
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, ע' 120.  1
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הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני  הפקודה(,   - )להלן   11941
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה,  5)ג1(  סעיף 
מס'  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  את  תיקנתי  הנגידה,  ובאישור 
)להלן  לווים"  קבוצת  ושל  לווה  של  חבות  על  "מגבלות   -  313
ולפיו  החוזר(,   - )להלן  ח-2567-06  מס'  בחוזר  ההוראה(,   -
מועד תחילת התיקונים להוראה הוא ביום פרסום החוזר באתר 
האינטרנט של בנק ישראל, בכפוף להוראות המעבר אשר נקבעו 

בסעיף 6 לחוזר.

כ"ו באלול התשע"ח )6 בספטמבר 2018(
)חמ 3-3537(

חדוה בר  
המפקחת על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.  1

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
ולאחר  לחוק,   205 בסעיף  כאמור  מתאימה,  הכשרה  שעברו 
שניתנה הסכמת שר הבינוי והשיכון בהתאם לסמכותו לפי סעיף 
205)א()1( לחוק, אני מסמיך את האנשים המנויים להלן למפקחים 
בעבירות  דין  כל  לפי  הסמכויות  והפעלת  החוק  ביצוע  לצורך 
הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לחוק   14 סעיף  עם  הקשורות 

בנאיות, התשכ"ט-31969, בלבד:

חיים דהן

שמואל אלבו

יואל חדד.

תוקף ההסמכה כל עוד המפקחים משמשים במשרתם.

י"א באב התשע"ח )23 ביולי 2018(
)חמ 3-2160(

אברהם ברון כהן  
מנהל היחידה הארצית   

לאכיפת דיני התכנון והבנייה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.  3

הסמכת מפקח
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעבר הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך את 
תאופיק אסעד למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות 

לפי כל דין, במרחב התכנון שפלת הגליל במחוז הצפון.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

תוקף ההסמכה כל עוד המפקח משמש במשרתו.

י"א באב התשע"ח )23 ביולי 2018(
)חמ 3-2160(

אברהם ברון כהן  
מנהל היחידה הארצית   

לאכיפת דיני התכנון והבנייה  

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים )הקמה והפעלה של משקי 
טיפוח, הפצה, רבייה וגידול של עופות(, התשמ"א-1981

חיים   בעלי  מחלות  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
של  וגידול  רבייה  הפצה,  טיפוח,  משקי  של  והפעלה  )הקמה 
את  מסמיך  אני  התקנות(,   - )להלן  התשמ"א-11981  עופות(, 
הרופא הווטרינר הממשלתי ד"ר רם כץ, למנהל לעניין התקנות 
מיום כ"א באלול התשע"ח )1 בספטמבר 2018( עד יום כ"ב בכסלו 

התשע"ט )30 בנובמבר 2018(.

רישיון  יש  למוסמך  עוד  כל  בתוקף  תעמוד  זו  הסמכה 
הווטרינריים,  הרופאים  חוק  לפי  וטרינרית  ברפואה  לעסוק 
וטרינר  רופא  בתפקיד  משמש  הוא  עוד  וכל  התשנ"א-21991, 

ממשלתי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

י"ט באלול התשע"ח )30 באוגוסט 2018(
)חמ 3-1375-ה1(

                                                תמיר גושן
מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

ק"ת התשמ"א, עמ' 872.  1

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  2

הסמכת מנהל
לפי תקנות רישוי עסקים )תנאים לרישוי משקי עופות ולולים(, 

התשמ"א-1981

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )תנאים 
לרישוי משקי עופות ולולים(, התשמ"א-11981 )להלן - התקנות(, 
אני מסמיך את הרופא הווטרינר הממשלתי ד"ר רם כץ, למנהל 
לעניין התקנות מיום כ"א באלול התשע"ח )1 בספטמבר 2018( עד 

יום כ"ב בכסלו התשע"ט )30 בנובמבר 2018(.

רישיון  יש  למוסמך  עוד  כל  בתוקף  תעמוד  זו  הסמכה 
הווטרינריים,  הרופאים  חוק  לפי  וטרינרית  ברפואה  לעסוק 
וטרינר  רופא  בתפקיד  משמש  הוא  עוד  וכל  התשנ"א-21991, 

ממשלתי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

י"ט באלול התשע"ח )30 באוגוסט 2018(
)חמ 3-1376(

                                                תמיר גושן
מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

ק"ת התשמ"א, עמ' 872.  1

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  2

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים )מדגריות(, התשכ"ז-1967

חיים   בעלי  מחלות  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מסמיך  אני  התקנות(,   - )להלן  התשכ"ז-11967  )מדגריות(, 
 הרופא הווטרינר הממשלתי ד"ר רם כץ, למנהל לעניין התקנות 

ק"ת התשכ"ז, עמ' 1942.  1
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מיום כ"א באלול התשע"ח )1 בספטמבר 2018( עד יום כ"ב בכסלו 
התשע"ט )30 בנובמבר 2018(.

רישיון  יש  למוסמך  עוד  כל  בתוקף  תעמוד  זו  הסמכה 
הווטרינריים,  הרופאים  חוק  לפי  וטרינרית  ברפואה  לעסוק 
וטרינר  רופא  בתפקיד  משמש  הוא  עוד  וכל  התשנ"א-21991, 

ממשלתי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

י"ט באלול התשע"ח )30 באוגוסט 2018(
)חמ 3-1367(

                                                תמיר גושן
מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  2

 
הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור, את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 80 חלק 1 - לבד אורגני רווי באספלט: מצע לבד המשמש 
 80 ת"י  במקום  בא   2018 מאוגוסט  תלול,  בשיפוע  לגגות 

ממרס 1982;

ת"י 80 חלק 2 - לבד אורגני רווי באספלט: לבד המשמש לגגות 
ממרס   80 ת"י  במקום  בא   2018 מאוגוסט  גגות,  ולאיטום 

;1982

חליטות  לחליטה:  מיובשים  וצמחים  תה   -  3 חלק   1246 ת"י 
 1384 ת"י  במקום  בא   2018 מאוגוסט  מיובשים,  צמחים 

מאוקטובר 2002;

ומגיני  מסננים  לעיניים:  אישי  מגן  ציוד   -  10 חלק   4141 ת"י 
ללייזר(,  עיניים  )מגיני  לייזר  קרינת  מפני  להגנה  עיניים 

מאוגוסט 2018 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2014;

כיבוי אש בכימיקלים  כיבוי אש:  2 - מערכות  5356 חלק  ת"י 
מאוקטובר  המהדורה  במקום  בא   2018 מאוגוסט  רטובים, 

;2012

מחוזקים  זרנוקים  טיפוסי  פלסטיק:  זרנוקי   -  1 חלק   5774 ת"י 
בא   2018 מאוגוסט  דחוס,  לאוויר  המיועדים  בטקסטיל 

במקום ת"י 1076 מנובמבר 1993;

מחוזקים  זרנוקים  טיפוסי  פלסטיק:  זרנוקי   -  2 חלק   5774 ת"י 
בא   2018 מאוגוסט  ריסוס,  לחומרי  המיועדים  בטקסטיל 

במקום ת"י 1076 מנובמבר 1993;

תרמופלסטיים  זרנוקים  פלסטיק:  זרנוקי   -  3 חלק   5774 ת"י 
כלליות,  למטרות  למים,  המיועדים  בטקסטיל,  מחוזקים 

מאוגוסט 2018 בא במקום ת"י 1076 מנובמבר 1993;

ת"י 6417 - סילאן )סירופ תמרים( ומוצרי סילאן, מאוגוסט 2018;

 ,DN  250 עד   DN 15  - חד–כיווניים  שסתומים   -  13959 ת"י 
לרבות משפחת E, טיפוס B, מאוגוסט 2018;

ת"י 16709 - דלק לרכב מנועי - דלק למנועי דיזל בעל ריכוז 
 )FAME( גבוה של אסטרים מתיליים של חומצות שומניות

)B20 ו–B30( - דרישות ושיטות בדיקה, מאוגוסט 2018;

נתיכים  בעבור  הגדרות  זעירים:  נתיכים   -  1 חלק   60127 ת"י 
זעירים ודרישות כלליות בעבור מוליכים ניתכים זעירים, 

מאוגוסט 2018 בא במקום ת"י 740 ממרס 1977;

 - נמוך  למתח  ובקרה  מיתוג  ציוד  של  מידות   -  60715 ת"י 
התקנה תקנית על מסילות לצורך תמיכה מכנית של ציוד 
בא   2018 מאוגוסט  אבזרים,  ושל  בקרה  ציוד  של  מיתוג, 

במקום המהדורה מינואר 2017;

כללים  נמוך:  למתח  ובקרה  מיתוג  ציוד   -  1 חלק   60947 ת"י 
כלליים, מאוגוסט 2018 בא במקום המהדורה ממרס 2010;

ת"י 62208 - תיבות ריקות בעבור לוחות מיתוג ובקרה למתח 
במקום  בא   2018 מאוגוסט  כלליות,  דרישות   - נמוך 

המהדורה מאפריל 2007;

ת"י 62128 חלק 1 - יישומי רכבת - מיתקנים קבועים - בטיחות 
חשמל, הארקה ומעגלים חוזרים: אמצעי הגנה מפני הלם 

חשמלי, מאוגוסט 2018 בא במקום המהדורה מיוני 2005.

י"ט באלול התשע"ח )30 באוגוסט  2018(
)חמ 3-96-ה1(

אילן כרמית  
ממלא מקום המנהל הכללי של    

מכון התקנים הישראלי  

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

רדיו  לאותות  אום,   75 ציר,  משותפי  בתי–תקע   -  1149 ת"י 
ולאותות טלוויזיה, מספטמבר 2018 בא במקום המהדורה 

ממאי 2010;

ת"י 21001 - ארגוני חינוך - מערכות ניהול בעבור ארגוני חינוך - 
דרישות והנחיות לשימוש, מספטמבר 2018;

ת"י 11137 חלק 3 - עיקור מוצרים רפואיים - קרינה: הנחיות 
בקרה  ושל  תיקוף  של  פיתוח,  של  דוזימטריים  להיבטים 
מדצמבר  המהדורה  במקום  בא   2018 מספטמבר  שוטפת, 

;2010

ת"י 60127 חלק 2 - נתיכים זעירים: מוליכים ניתכים בתרמילים, 
מספטמבר 2018 בא במקום ת"י 740 חלק 1, ת"י 740 חלק 2, 

ת"י 740 חלק 3 ות"י 740 חלק 4 ממרס 1977;

זעירים  ניתכים  זעירים: מוליכים  נתיכים   -  3 60127 חלק  ת"י 
במיוחד, מספטמבר 2018;

ת"י 60127 חלק 4 - נתיכים זעירים: מוליכים ניתכים מודולריים 
אוניברסליים )UMF( - טיפוסים להתקנה דרך קדחים ועל 

משטחים, מספטמבר 2018;

ת"י 60127 חלק 6 - נתיכים זעירים: בתי נתיך בעבור מוליכים 
המהדורה  במקום  בא   2018 מספטמבר  זעירים,  ניתכים 

ממרס 2010.

כ"א בתשרי התשע"ט )30 בספטמבר 2018(
)חמ 3-96-ה1(

אילן כרמית  
ממלא מקום המנהל הכללי של    

מכון התקנים הישראלי  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

DoCenter Id:801-02-2018-001116, received on -23/10/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 7964, י"ד בחשוון התשע"ט, 23.10.2018  852

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה-1995

אגרה  כביש  לחוק  ו–)ג(  6)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי  )כביש 
הזיכיון שנחתם בין מדינת ישראל וחברת 6 - חוצה צפון בע"מ 
)להלן - בעל הזיכיון(, אני מודיע כי מיום ט"ז בחשוון התשע"ט 
)25 באוקטובר 2018(, סכומי האגרה אשר נקבעו בהודעה בדבר 

קביעת סכומי אגרה2, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

)א( בשעות השיא -  

ברכב רגיל           3.57   

ברכב כבד           7.14   

)ב( בשעות השפל -  

ברכב רגיל           2.04   

ברכב כבד            4.08   

ח' בחשוון התשע"ט )17 באוקטובר 2018(
)חמ 3-2914-ה1(

                                                         שי לינדנר
המנהל הכללי של חברת    

6 - חוצה צפון בע"מ  
בעל הזיכון   

                                         
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 306.  2

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה האזורית בני שמעון, בישיבתה מיום כ"ב באלול 
התשע"ח )2 בספטמבר 2018(, את נטע לי אביטל, ממלאת מקום 

גזברית המועצה, למנהלת ארנונה לעניין החוק האמור.

ג' בתשרי התשע"ט )12 בספטמבר 2018(
)חמ 3-265-ה2(

סיגל מורן  
ראש המועצה האזורית   

בני שמעון  
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

של   וגבולות  שטח  לתיקון  בקשה  הוגשה  כי  מודיע,  אני 
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים,   ,2 קומה 

לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 6/18.

פרטי הרישום הקיים:

רשום בפנקס השטרות.

היישוב: ירושלים.

זיהוי: ספר ליפתה ח.מ. 1016, דף 525.

שטח החלקה: 919.30.

הגבולות:

צפון: אדמות אוולד חלאף;

דרום: מוחמד טווד ושות';

מזרח: דרך ישנה ומוחמד ביין;

מערב: אדמת אוולד אבו חלאף.

מספרים ישנים של החלקה: ספר לפתה )מ( 12, דף 6.

הערת רשם המקרקעין: 

חבלאת אלבאסה
רישום טורקי קודם שטר 188 חודש מאי שנה 1325.

הבעלים: גלובינסקי דב יוסף 4/150 חלקים
        עדינה גלובינסקי 8/150 חלקים

        בעלות טעונה בדיקה 23/25 חלקים
        מספר שטרות כמפורט בנסח הרישום.

פרטי התיקון המבוקש:

זיהוי משני: גוש שומה 30044, חלקה 193.

שטח החלקה: 107 מ"ר.

הגבולות:

צפון: רחוב שמואל ברוך, חלקה 79 בגוש 30107;  

דרום: חלקה 382;  

מזרח: חלקה 192;  

מערב: חלקה 194.  

הערות והוראות רישום:

הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' 1678/2016.  .1

במסגרת הבקשה מבוקש להקטין את שטח החלקה  הרשום   .2
ולקבוע את גבולותיה.

במסגרת הבקשה מבוקש להוסיף זיהוי משני לחלקה.  .3

כ"בעלות  הרשומים  החלקים  יבוטלו  הרישום  במסגרת   .4
טעונה בדיקה" על פי שטר 15368/2006/1 והזכויות בחלקה 
פי שטר  על  על שם הבעלים הרשומים  יירשמו  בשלמות 

4098/2018/1 לפי חלקיהם היחסיים בזכות.

ל' בתשרי התשע"ט )9 באוקטובר 2018(

אורן סילברמן  
מפקח בכיר על רישום המקרקעין   

ירושלים  
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1250, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4309, 
התשנ"ה, עמ' 3450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )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

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, ח"ח 36; הייעוד:   
שב"צ ודרך.

כ"ח בתשרי התשע"ט )7 באוקטובר 2018(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
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' רח/1300, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3701, 
התשמ"ט, עמ' 4316, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )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

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, ח"ח 276; הייעוד:   
דרך בשטח של 18 מ"ר.

ג' בתשרי התשע"ט )12 בספטמבר 2018(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
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' רח/ 2005/ו, 
 ,7131 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,643 עמ'  התשע"ו, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
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

חלקות   ,3688 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
ח"ח   ,102-92  ,90  ,88-85  ,81-79  ,77-71  ,58-53 בשלמות 
 ;103  ,91  ,89  ,84-82  ,70  ,69  ,67  ,48  ,29  ,23  ,20  ,19  ,12  ,11 

גוש 3695, ח"ח 84.

כ' באב התשע"ח )1 באוגוסט 2018(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
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
זמ/300,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2831, 
התשמ"ב, עמ' 2396, מוסרת בזה הוועדה המרחבית לתכנון 
ולבנייה זמורה )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.

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 עקרון, המזוהה כגוש 3829, ח"ח 21,   
 ,153 ,136 ,132 ,129 ,123 ,91 ,89-87 ,58-55 ,48 ,47 ,42 ,41
164, ח"ח 22, 31-28, 37-33, 45, 46, 59, 60, 73-62, 90, 92, 
124, 131, 155, 157, 159, 161, 163 )לשעבר חלק מגוש 3801(; 
גוש 4540, ח"ח 143 )לשעבר חלק מגוש 3801(; הייעוד: ריכוז 

שירותים קהילתיים.

י"ט באב התשע"ח )31 ביולי 2018(
)חמ 3-2(

רון מוסקוביץ  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה זמורה  __________
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' תמל/1019, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7477, 
התשע"ז, עמ' 4770, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מצפה אפק )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.
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 בבאר יעקב, המזוהה כגוש 4244, ח"ח 4 ו–11;   
בשטח של 9,633 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

ל' בתשרי התשע"ט )9 באוקטובר 2018(
)חמ 3-2(

משה פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מצפה אפק  __________

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   ,207-0412171
הוועדה  בזה  1420, מוסרת  עמ'  7416, התשע"ז,  הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה טבריה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
)רכישה לצורכי ציבור(,  ו–7 לפקודת הקרקעות  לסעיפים 5 
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

המסומנים  הגבולות  לפי  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
בתשריט תכנית 207-0412171 כתאי שטח 502, 503, בייעוד 
מבנים ומוסדות ציבור והידועה כגוש 15005, ח"ח 2, כתאי 
 ,15005 כגוש  והידועה  שצ"פ  בייעוד   507  ,505  ,504 שטח 

 __________
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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ציבור  ומוסדות  מבנים  בייעוד   501 שטח  וכתא   2 ח"ח 
והידועה כגוש 15005, ח"ח 3.

ל' בתשרי התשע"ט )13 בספטמבר 2018(
)חמ 3-2(

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה טבריה  

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' בב/185, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2134, 
התשל"ה, עמ' 2176, 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.

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

 ;49 ח"ח   ,6188 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך בשטח של 15 מ"ר.

כ"ה בתשרי התשע"ט )4 באוקטובר 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
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' הר/1425, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2483, 
התשל"ט, עמ' 277, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 

 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה 
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 בהרצליה, רח' זהר טל, פינת רח' אצ"ל - גוש   
6668, ח"ח 495.

כ"ה בתשרי התשע"ט )4 באוקטובר 2018(
)חמ 3-2(

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  __________
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' ממ/1126, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,84 עמ'  התשמ"ג,   ,2858
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון )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.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

 __________
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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סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  להלן, שביחס  בסעיף 2 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7545, התשע"ז, עמ' 7647, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 22,220 מ"ר, המזוהה   
כגוש 4241, חלקה 137 בשלמותה; שטח לבנייני ציבור ושטח 

ציבורי פתוח מצפון לרחוב ירושלים, מתחם נרקיסים.

א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(

)חמ 3-4(
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/6/1/ב, שהודעה 
התשנ"א,   ,3914 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  עמ' 3540, מצהירה 
ראשון לציון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6342, 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1312 עמ'  התשע"ב, 

עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה כ–553 מ"ר, המזוהה   
כגוש 3937, ח"ח 61; אדמת בור בייעוד שב"צ, חלקו המזרחי 
ירושלים  רחוב  הרחבת  שצ"פ,  בייעוד  השלושה  גן  של 

מצדו הדרומי, רובע השומר.

כ"ו באלול התשע"ח )6 בספטמבר 2018(

)חמ 3-4(
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 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, 

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון, המזוהה כגוש 6695, חלקה   
232 בשלמות, בשטח של 21 מ"ר )לשעבר ח"ח 23, 24 בגוש 

6695(; הייעוד: דרך.

כ"ה באלול התשע"ח )5 בספטמבר 2018(
)חמ 3-2(

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
מודיעין- ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי  הודעה  מכבים-רעות, 
פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  את 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 4719, 

התשנ"ט, עמ'1538, לעניין תכנית מד/1/2.

תוספת

מ"ר,   441 של  בשטח   ,)12 )ארעית   15 חלקה   -  5570 גוש 
לשעבר גוש 5640, ח"ח 4, 10; חלקה 37 )ארעית 35(, בשטח של 

629 מ"ר, לשעבר גוש 5640, ח"ח 2, 3, 10;

מ"ר,   677 של  בשטח   ,)1 )ארעית   5 חלקה   -  5571 גוש 
לשעבר גוש 5640, ח"ח 2.

י"ט באלול התשע"ח )30 באוגוסט 2018(

)חמ 3-3(

                                                      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.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/1/150/1, שהודעה 
התשע"ז,   ,7485 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  עמ' 5109, מצהירה 
ראשון לציון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי   ,21943 ציבור(,  לצורכי 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 133/03/25, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5137, התשס"ג, עמ' 
749, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דימונה, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  להלן, שביחס  בסעיף 2 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7869, התשע"ח, עמ' 9548, 
מיום  דימונה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בדימונה, ששטחה 14,206 מ"ר; גושים וחלקות:    
גוש 400365, ח"ח 2 )לשעבר גוש 100326(; גוש 400403, ח"ח 

1 )לשעבר גוש 100326(; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

ז' בתשרי התשע"ט )16 בספטמבר 2018(

)חמ 3-4(
בנימין ביטון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דימונה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 6/122/03/9, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4019, התשנ"ב, עמ' 
3719, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גת, 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7839, התשע"ח, עמ' 
8789, תהייה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית גת 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;13 1909, חלקה  גת, המזוהה כגוש  חטיבת קרקע בקריית   
הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

כ"ה באלול התשע"ח )5 בספטמבר 2018(

)חמ 3-4(
אבירם דהרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית גת  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/1000/ב, 
הפרסומים 4609, התשנ"ח, עמ' 1566, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
ו–7 לפקודה   5 לפי סעיפים  פורסמה הודעה  שביחס אליה 
בילקוט הפרסומים 7605, התשע"ח, עמ' 574, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3658, חלקות 85, 86   
בשלמות; הייעוד: בית עלמין.

כ"ד באלול התשע"ח )4 בספטמבר 2018(

)חמ 3-4(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  __________

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/21165,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
7275, התשע"ו, עמ' 5723, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 7869, התשע"ח, עמ' 9547, תהיה לקניינה הגמור 
פרסום  מיום  פינה  ראש  המקומית  המועצה  של  והמוחלט 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 13953, ח"ח 13-7, 80, 83, 84, בשטח כולל של 16,777 מ"ר   
לשטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור.

ז' בתשרי התשע"ט )16 בספטמבר 2018(

)חמ 3-4(
סלימאן נסראלדין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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דלויט שירותי יעוץ ניהולי בע"מ
)ח"פ 51-240496-3(

)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 
מרכז  דלויט,  ישראל  אצל   ,11.00 בשעה  ביום 25.11.2018,  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,45 קומה  העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים שורצברד, רו"ח, מפרק  

דלויט טכנולוגיות מידע ישראל בע"מ
)ח"פ 51-240501-0(

)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 
מרכז  דלויט,  ישראל  אצל   ,11.00 בשעה  ביום 25.11.2018,  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,45 קומה  העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים שורצברד, רו"ח, מפרק  

ב. רוטשילד ייעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-184635-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מרכז  דלויט,  ישראל  אצל   ,11.00 בשעה  ביום 25.11.2018,  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,45 קומה  העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים שורצברד, רו"ח, מפרק  

דלויט מ.א. 1 בע"מ
)ח"פ 51-352139-3(

)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 
מרכז  דלויט,  ישראל  אצל   ,11.00 בשעה  ביום 25.11.2018,  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,45 קומה  העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים שורצברד, רו"ח, מפרק  

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

רוברטו אינגה בע"מ
)ח"פ 51-460818-1(

)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, במשרד המפרק,  הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2018, בשעה 
רח' שחם 22, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל הורוביץ, רו"ח, מפרק  

סייפטאר בע"מ
)ח"פ 51-504431-1(

)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 
רח'  המפרק,  במשרד   ,9.00 בשעה   ,15.11.2018 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ורדים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  חצב 62, כפר 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשל דובדבני, מפרק  

הישג 3000 ישראל בע"מ
)ח"פ 51-545101-1(

)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 
תתכנס ביום 19.11.2018, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' אבא הלל 
סילבר 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן גרוס, עו"ד, מפרק  

קבוצת פפרס ורוג'רס )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-306441-0(

)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 
מרכז  דלויט,  ישראל  אצל   ,11.00 בשעה  ביום 25.11.2018,  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,45 קומה  העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים שורצברד, רו"ח, מפרק  
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הבת ניהול בע"מ
)ח"פ 51-501043-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

בועז ארדה, מרח' עמינדב 17, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18.12.2018, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

בועז ארדה, רו"ח, מפרק

יובילאום ס.י.ל ייזום ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-268492-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.8.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר לביא, מרח' 

פלי"ם 5, חיפה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.12.2018, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יאיר לביא, מפרק

פרידמן, שפירא, גולדשטיין, סיטרמן ושות' יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-164638-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מרכז  דלויט,  ישראל  אצל   ,11.00 בשעה  ביום 25.11.2018,  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,45 קומה  העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים שורצברד, רו"ח, מפרק  

פולס מדיה בע"מ
)ח"פ 51-528538-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 4.12.2018, בשעה 11.00, במשרדי ניר פורת ושות', חברת עורכי 
דין, רח' הארבעה 21, קומה 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי קורח, עו"ד, מפרק  

מכללת סינטקס בע"מ
)ח"פ 51-546924-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.8.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן קצב, מרח' 

כפר ורבורג, ירושלים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,2.12.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן קצב, מפרק
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במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה, מרח' 
יגאל אלון 159, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  בע"מ,  ושות'  סרנגה  אצל   ,10.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יוסי סרנגה, מפרק

קארנע 2008 בע"מ
)ח"פ 51-418733-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.9.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עמנואל צנטלר, מרח' הלל 6, ירושלים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,5.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עמנואל צנטלר, עו"ד, מפרק

חלקה 39 בגוש 8254 בע"מ
)ח"פ 51-027877-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מרינה מידן, מרח' אלון צבי 6, נתניה, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 

פור פאן - מוצרי ילדים בע"מ
)ח"פ 51-366992-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27.8.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליאב פזמוני, 

מרח' חושן 3, נס ציונה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28.12.2018, 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אליאב פזמוני, מפרק

טי סטון יעוץ, נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-267363-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.10.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון תאני, מרח' 

מאוריציו ויטלה 7, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2018, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אמנון תאני, מפרק

תמנה שמאלי בע"מ
)ח"פ 51-452772-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2.9.2018, התקבלה החלטה 
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חווה בכפר א.ע. בע"מ
)ח"פ 51-477288-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את ענת אלקובי, מרח' שלום שבזי 10, חשמונאים, 

למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31.1.2019, אצל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענת אלקובי, מפרקת

אמביקה בע"מ
)ח"פ 51-564715-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד דניאל בר לוי פוירשטיין, מרח' טרומן 20, 

דירה 6, רמת גן, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.2.2019, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל בר לוי פוירשטיין, עו"ד, מפרק

נגריית אלי ואביב בע"מ
)ח"פ 51-495531-9(

)בפירוק מרצון(

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

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

בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 
ובניירות של החברה.

מרינה מידן, עו"ד, מפרקת

גבעת סמל בע"מ
)ח"פ 51-438621-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   9/2018 בחודש  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אביעד שוב, מרח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אביעד שוב, עו"ד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2.9.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה, מרח' 

יגאל אלון 159, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  רו"ח,  ושות'  סרנגה  אצל   ,12.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יוסי סרנגה, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.2.2019, בשעה 
17.00, אצל עו"ד שלום ביטון, רח' הורדים 2/3, אשדוד, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל מגאל, מפרק

אבינום חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-313337-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרונה 
למפרקת  אביב,  תל   ,13 וינצ'י  דה  ליאונרדו  מרח'  קריטנשטיין, 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד ציוני פילרסדורף פיליפ, בכתובת הנ"ל, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שרונה קריטנשטיין, מפרקת

אקספנדינג אורטופדיקס בע"מ
)ח"פ 51-312636-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

איתי כהן, מקיבוץ עין החורש 38980, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל אפשטיין רוזנבלום מעוז, משרד עורכי דין, 
רח' יגאל אלון 94, בניין אלון 2, קומה 36, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

איתי כהן, רו"ח, מפרק

החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את אביב אבוהב, מת"ד 2201, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,3.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  נהריה,   ,24 המלך  שאול  רח'  המפרק,  אצל   ,8.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אביב אבוהב, מפרק

הסטודיה - עשה זאת בעצמך בע"מ
)ח"פ 51-494683-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

סלי בן צבי, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,4.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

סלי בן צבי, עו"ד, מפרק

מוסך דימה שרותון בע"מ
)ח"פ 51-419552-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה 
מרצון ולמנות את יגאל מגאל, משד' הרצל 1, משרד 618א, אשדוד, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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חולון,   ,19 אילון  פנחס  מרח'  סניור,  בן  אודי  את  ולמנות  מרצון 
למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אודי בן סניור, מפרק

רוני מילר שירותים משפטיים
)ח"פ 51-541856-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.10.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני מילר, מרח' 

הציונות 1/26, אשדוד, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

רוני מילר, מפרק

אי ניוז דסק 24 בע"מ
)ח"פ 51-545763-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,7.10.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
90974, למפרק  161, רמת רזיאל  מרדכי טברסקי, מרח' הרימון 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,4.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 

אגריקלטר טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-412663-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את יאיר הרצל זיגרון, מרח' ההדס, מושב בורגתא, 

ד"נ לב השרון 42860, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יאיר הרצל זיגרון, מפרק

פור סייל נכסים בע"מ
)ח"פ 51-446742-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נמרוד ערב, מרח' בית שאן 19, חיפה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,14.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נמרוד ערב, עו"ד, מפרק

בן סניור ייעוצים ושירותי תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-473081-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
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רח'  המפרק,  במשרדי   ,13.00 בשעה   ,31.12.2018 ביום  תתכנס 
הערבה 3, קריית שדה התעופה נתב"ג, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

עודד בהרב, עו"ד, מפרק

אונו לימודים והכשרות בע"מ
)ח"פ 51-545892-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.11.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך ששת 
הימים 30, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי חדאד, מפרק

הגשש החיוור בע"מ
)ח"פ 51-046198-1(

)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 
תתכנס ביום 31.12.2018, בשעה 12.00, במשרדי המפרקת, רח' אבא 
הלל סילבר 7, רמת גן 5252204, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענת ברנשטיין-רייך, עו"ד, מפרקת

פיניקס רכיבים בע"מ
)ח"פ 51-496319-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.12.2018, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' הגביש 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  סבא,  כפר   ,3
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי מימון, עו"ד, מפרק

אינטרקולוני אחזקות ירושלים 2005 בע"מ
 )ח"פ 513728980(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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

בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

מרדכי טברסקי, מפרק

הבנים ציוד לבניין בע"מ
)ח"פ 51-531211-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלי בכר, מרח' ערער 9, מודיעין, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלי בכר, עו"ד, מפרק

Third Millenium Holdings LTD
)ח"פ 51-238987-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.9.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  בהרב,  עודד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,7010000 נתב"ג  התעופה  שדה  קריית   ,1107 ת"ד   ,3 הערבה 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד בהרב, עו"ד, מפרק

Third Millenium Holdings LTD
)ח"פ 51-238987-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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17/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים 

גורדון, מרח' יהושע טהון 14, קדימה-צורן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים 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 02/12/2018, 
בשעה 16:00, אצל קצנל דימנט, עורכי דין, רח' מדינת היהודים 
89, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מרים גורדון, מפרקת

איי וי ג'י מובייל טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 51-431098-6(

)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 19.9.2018, התקבלה 
ישראל  סטיבן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
פלקס, אצל אהרון בקשט בע"מ, רח' דרך אבא הלל 12, בניין 

ששון חוגי, קומה 19, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סטיבן ישראל פלקס, מפרק

ר.מ.ר דיגיטל בע"מ
)ח"פ 51-451915-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.8.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריס בן חמו, מרח' שירת 

הים 21, הושעיה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוריס בן חמו, מפרק

תתכנס ביום 05/12/2018, בשעה 13:00, אצל פרל כהן צדק לצר 
ברץ, עורכי דין, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, רח' דרך בגין 
121, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אילן שניאור גרזי, עו"ד, מפרק

נייס קלין הגליל בע"מ 
 )ח"פ 514147461(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   19/08/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סאמר 

ג'רוס, מרח' חלץ 4, שפרעם, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/11/2018 
בשעה 9:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה. 

סאמר ג'רוס, מפרק 

קרן שח"ר )ע"ר(
 )ע"ר 580426351(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,13/09/2018 ביום  שהתכנסה 
פרדס–   ,11 אלון  מרח'  חרוב,  זכי  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

חנה-כרכור, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זכי חרוב, מפרק

שופ פיננסיים בע"מ
 )ח"פ 514346204(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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פוקסלן בע"מ
)ח"פ 51-485323-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.10.2018, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה, מרח' יגאל 

אלון 159, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי סרנגה, מפרק

חלקה 554 בגוש 6127 בע"מ
)ח"פ 51-013798-7(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.10.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן לב, מרח' דוד אלוף 11, 

רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתן לב, מפרק

ציר החינוך בע"מ
)ח"פ 51-463900-4(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.10.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי מיכאלי, מרח' דרך 

רמתיים 22, הוד השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי מיכאלי, עו"ד, מפרק

ר.מ.ר דיגיטל בע"מ
)ח"פ 51-451915-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שירת  רח'  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה   ,13.11.2018 ביום  תתכנס 
הים 21, הושעיה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוריס בן חמו, מפרק  

2013ׂ( בע"מ בריאות היופי )
)ח"פ 51-497435-1(

)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 27.9.2018, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון מרויץ, 
1א, חיפה, למפרק  רח' קלר  דין,  ושות', משרד עורכי  ממרויץ 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון מרויץ, עו"ד, מפרק

גאיא התחדשות עירונית בע"מ
)ח"פ 51-483935-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.10.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל עמית, מרח' דרך מנחם 

בגין 154, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל עמית, מפרקת
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קוואנאלייז בע"מ
)ח"פ 51-487254-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא הדר, משד' אבא 

אבן 10, הרצליה 4612002, למפרקת החברה.

גיא הדר, עו"ד, מפרק

אוניג פתרונות יצירתיים בע"מ
)ח"פ 51-445307-5(

)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 15.8.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה, מרח' 

יגאל אלון 159, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי סרנגה, מפרק

שלהב השקעות )2001( בע"מ
)ח"פ 51-316716-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.9.2018, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רובי רוקח, מרח' זד"ל 1, ראשון 

לציון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

ציר החינוך בע"מ
)ח"פ 51-463900-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,28.11.2018 ביום  תתכנס 
רמתיים 22, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי מיכאלי, עו"ד, מפרק

פי.אי.פי. נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-282582-9(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.10.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון הדסי, מרח' שמשון 3, 

פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רון הדסי, מפרק

אי.אל.אס. נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-281797-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.10.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון הדסי, מרח' שמשון 3, 

פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רון הדסי, מפרק
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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

משה 
זכרוביץ

הרצל 53/4, 
נהריה

 09:00קריות029896114804/01/201925/03/2019קריות

הרותם 3/49, תמי שטיינר
חיפה

 10:30קריות029934510306/01/201925/02/2019קריות

 10:20קריות526611071804/01/201925/03/2019קריותאכסאלמוחמד זועבי
הדסה-הדר 

מיטרני
בני בנימין 47, 

נתניה
 09:00קריות129958213604/01/201911/03/2019קריות

 11:00תל אביב019720872207/01/201919/02/2019תל אביבפיכמן 5, חולוןיצחק אשכנזי
הסחלב 13, סמדר טולדנו

רעננה
 10:00תל אביב019709672707/01/201919/02/2019תל אביב

פוריה רחלי 
תשובה

אלתר רחל 13, 
לוד

 10:00תל אביב019794411209/01/201928/05/2019תל אביב

ילנה 
גליניסטי

אלבוסתאן 
באקה אל גרביה

 11:00תל אביב019879710810/01/201928/05/2019תל אביב

אנסטסיה 
קריינוב

נתיב השיירות 
40, מזכרת בתיה

 10:00תל אביב019809514314/01/201904/06/2019תל אביב

 משה דיין 5,חנה ריינס
אור יהודה

 09:00תל אביב019967409914/01/201904/06/2019תל אביב

אילנה חן 
חטאב

הדיון 11:00תל אביב019978309831/10/201827/03/2019תל אביביריחו 6, לוד
מבוטל

 10:15קריות029791811813/01/201911/03/2019קריותת"ד 2749, עפולהסהר פחימה
אנטיגונוס 7/1, ברוך ספיר

ירושלים
 12:00ירושלים039964503617/01/201910/03/2019ירושלים

אורלי 
ברוכיאל

מרדכי היהודי 
9, ירושלים

 11:00ירושלים039968313216/01/201910/03/2019ירושלים

ואדי אל ג'וז 2, נזימה שוויקי
ירושלים

 10:00ירושלים039994314016/01/201910/03/2019ירושלים

סנדרה פריש 
)בת אברהם(

 11:00תל אביב019789914014/01/201906/03/2019תל אביבח"ן 2, פתח תקווה

עולי הגרדום 52, אנה קולקין
ראשון לציון

 12:00תל אביב019808713114/01/201919/02/2019תל אביב

אלכסנדר 
פיסקון

מבצע סיני 35, 
בת ים

 10:00תל אביב019904913620/01/201926/02/2019תל אביב

מושב זוהר מירב מימוני
בית 10

 11:00תל אביב019679034320/01/201904/03/2019תל אביב

מנחם 16, רמת יואב ברכה
גן

דחיית 10:00תל אביב526162031601/08/201830/01/2019תל אביב
דיון

נורדאו מקס 34, תמר בן חיון
בת ים

דחיית 10:00תל אביב019929312430/07/201802/01/2019תל אביב
דיון

מושב ישעי תימור ארז
בית 90

דחיית 11:00תל אביב019679358001/08/201830/01/2019תל אביב
דיון

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             ___________

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

DoCenter Id:801-02-2018-001116, received on -23/10/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel




