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היתר למיפקד אוכלוסיית דיור משותף
לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ב( לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח 
חדש[, התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, אני מתיר בזה ללשכה 
משותף  דיור  אוכלוסיית  מיפקד  לערוך  לסטטיסטיקה  המרכזית 
לשנת 2019. ביצוע המיפקד האמור מותנה במתן צו לפי סעיף 

6 לפקודה.

כ"א בשבט התשע"ט )27 בינואר 2019(
)חמ 3-1524-ה1(

בנימין נתניהו  
    ראש הממשלה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500; ס"ח התשל"ח,  1 

    עמ' 201.

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  32)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה, ליושבי 

ראש בוועדות שחרורים:

נבילה דלה-מוסא                לילי יונג גופר

מורן מרגלית                רות שפילברג-כהן

עדי במביליה איינשטיין       דלית שרון

ניר מישורי לב–טוב                יריב נבון

תוקף המינוי לשנתיים.

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(
)חמ 3-101-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  32)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
ליושב  בית משפט שלום,  דניאל, שופט של  גיל  אני ממנה את 

ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(
)חמ 3-101-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  32)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה, ליושבי 

ראש בוועדות שחרורים:

עמית מיכלס        גיא אבנון

ארז מלמד            עודד מורנו

תוקף המינוי לשנתיים.

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(
)חמ 3-101-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  32)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  ולפי  התשס"א-12001,  ממאסר, 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני ממנה את יעקב וגנר, שופט בקצבה של בית משפט 

שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ז באב התשע"ח )8 באוגוסט 2018(
)חמ 3-101-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  32)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
שלום,  משפט  בית  של  שופטת  בונדה,  דורית  את  ממנה  אני 

ליושבת ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(
)חמ 3-101-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  32)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני מאריכה את מינוים של שופטי בית משפט השלום הרשומים 

מטה, ליושבי ראש בוועדות שחרורים:

שירלי דקל נוה   מנחם מזרחי

אפרת פינק   רבקה גלט

אליאנא דניאלי   מיכאל קרשן

 
ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

 
ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1
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אביב שרון   מרב גרינברג

עמית פרייז

תוקף המינוי לשנתיים, מיום ח' בכסלו התשע"ט )16 בנובמבר 
.)2018

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(
)חמ 3-101-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

אישור
לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 

התשנ"ה-1995

 3 ולסעיף   1 שבסעיף  "חוב"  להגדרת   )16( לפסקה  בהתאם 
והוצאות, התשנ"ה-11995,  אגרות  קנסות,  לגביית  לחוק המרכז 
אני מאשרת בזה את ההצעה המשותפת של יושב ראש הוועדה 
אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  ומנהל  בסמה  אבו  המרחבית 
והוצאות, שלפיה תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט או קנס 
מינהלי, המשולמים לקופת הוועדה המקומית כמשמעותה בחוק 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, ייגבו באמצעות המרכז לגביית 

קנסות, אגרות והוצאות.

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4058(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ח, עמ' 684.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  2

אישור
לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 

התשנ"ה-1995

 3 ולסעיף   1 שבסעיף  "חוב"  להגדרת   )16( לפסקה  בהתאם 
והוצאות, התשנ"ה-11995,  אגרות  קנסות,  לגביית  לחוק המרכז 
אני מאשרת בזה את ההצעה המשותפת של יושב ראש הוועדה 
אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  ומנהל  הגליל  אצבע  המקומית 
והוצאות, שלפיה תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט או קנס 
מינהלי, המשולמים לקופת הוועדה המקומית כמשמעותה בחוק 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, ייגבו באמצעות המרכז לגביית 

קנסות, אגרות והוצאות.

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4058(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ח, עמ' 684.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  2

אישור
לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 

התשנ"ה-1995

 3 ולסעיף   1 שבסעיף  "חוב"  להגדרת   )16( לפסקה  בהתאם 
והוצאות, התשנ"ה-11995,  אגרות  קנסות,  לגביית  לחוק המרכז 

אני מאשרת בזה את ההצעה המשותפת של יושב ראש הוועדה 
והוצאות,  קנסות, אגרות  לגביית  ומנהל המרכז  המקומית טבריה 
מינהלי,  קנס  או  בית משפט  קנס שהטיל  בעד  שלפיה תשלומים 
המשולמים לקופת הוועדה המקומית כמשמעותה בחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-21965, ייגבו באמצעות המרכז לגביית קנסות, 

אגרות והוצאות.

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4058(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  2

הסמכה
לפי תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א-2000

עסקים  רישוי  לתקנות  7)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בעלי  את  מסמיך  אני  התשס"א-12000,  כלליות(,  )הוראות 
להלן,  המפורטים  והצלה  לכבאות  הארצית  ברשות  התפקידים 
למתן  למועד  נוספת  הארכה  מתן  מיוחדים,  במקרים  לאשר, 
תשובה לרשות הרישוי בעניין בקשות לרישיון עסק או להיתר 

זמני:

נציב כבאות והצלה וסגנו;  )1(

ראש אגף הגנה מאש;  )2(

מפקד מחוז וסגנו;  )3(

ראש מחלקת חקיקה תקינה ורגולציה באגף הגנה מאש;  )4(

ראש מחלקת רישוי והגנה מאש באגף הגנה מאש;  )5(

מפקד תחנה אזורית וסגנו;  )6(

ראש מחלקת בטיחות אש וחקירות במחוז;  )7(

ראש מדור בטיחות אש בתחנה אזורית.  )8(

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-5810(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

ק"ת התשס"א, עמ' 10; התשע"ג, עמ' 118.  1

מינוי ממונה הגנת הסביבה
לפי חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, 

התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הגנת הסביבה )סמכויות 
ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011  ואכיפה(,  פיקוח 
את דפני מירב, עובדת המשרד להגנת הסביבה, לממונה הגנת 

הסביבה, לעניין החוקים המנויים בתוספת השנייה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה 
במשרד להגנת הסביבה.

כ"ט בטבת התשע"ט )6 בינואר 2019(
)חמ 3-5266(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשע"א, עמ' 738; התשע"ו, עמ' 567.  1
 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ח, עמ' 684.  1
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הודעה על מינוי חבר ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בטבת  כ"ב  מיום  בישיבתה  תמר,  האזורית  המועצה  מינתה 
ערר  ועדת  לחבר  קפלן  גיא  את   ,)2018 בדצמבר   30( התשע"ט 
לעניין  ערר  שוועדת  כך  עיון2,  בן  נירה  במקום  ארנונה  לענייני 

החוק האמור יהיה בהרכב כמפורט להלן:

הרכב ראשון: יהושע פקס - יושב ראש, נעמה ורמוט - חברה, 
גיא קפלן - חבר;

חברה,   - ורמוט  נעמה  ראש,  יושב   - פקס  יהושע  שני:  הרכב 
דוד שיין - חבר;

הרכב שלישי - יהושע פקס - יושב ראש, גיא קפלן - חבר, דוד 
שיין - חבר.

כ"ט בטבת התשע"ט )6 בינואר 2019(
)חמ 3-265-ה1(

דב ליטבינוף  
ראש המועצה האזורית תמר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

ס"ח התשע"ד, עמ' 823.  2

הודעה על הארכת מינוי חברי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בטבת  ג'  מיום  בישיבתה  יונה,  כפר  עיריית  מועצת  החליטה 
התשע"ט )11 בדצמבר 2018( להאריך את מינוים של יושב ראש 
לארנונה,  ערר  ועדת  וחבר  שדות2,  עודד  לארנונה,  ערר  ועדת 

רמי נפטצ'י3.

ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 2019(
)חמ 3-265-ה1(

שושי כחלון-כידור  
ראש עיריית כפר יונה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 2653.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 5522.  3

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע הדרושה באופן דחוף לצורך ציבורי

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

הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
אני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 

מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה עיריית נשר, בישיבתה מיום ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 
2019(, ועדת ערר לעניין החוק האמור, בהרכב של שלושה חברים 

כמפורט להלן:

עורך הדין בועז סובול - יושב ראש

עורכת הדין סיון פלדמר - חברה

יצחק בוכריס - חבר

י"ד בשבט התשע"ט )20 בינואר 2019(
)חמ 3-265-ה1(

רועי לוי  
ראש עיריית נשר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
 11( התשע"ט  בטבת  ג'  מיום  בישיבתה  דימונה,  עיריית  מינתה 
בדצמבר 2018(, את אהרון מגירה במקום מוריס כהן2 לחבר בוועדת 

הערר לפי החוק האמור.

כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(
)חמ 3-265-ה1(

בני ביטון  
ראש עיריית דימונה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 9503.  2

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בשבט  ח'  מיום  בישיבתה  תל–אביב-יפו,  עיריית  מועצת  מינתה 
התשע"ט )14 בינואר 2019(, את עובד העירייה איציק חן, למנהל 

הארנונה לעניין החוק האמור.

עליו  שהודעה  הארנונה,  למנהל  מלאכי  אלי  של  מינויו 
פורסמה בילקוט הפרסומים 4279, התשנ"ה, עמ' 1699 - בטל.

ט' בשבט התשע"ט )15 בינואר 2019(
)חמ 3-265-ה2(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
 

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1
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שטח במ"רחלקהגוש 

3058739112

4619

492,187

51379

52406

533,184

1001,022

101834

1144,647

115100

152165

154290

155177

9132,745

914201

9152,237

9165,116

3058830465

3176

342,424

442,666

458,856

464,261

472,599

49351

613

66176

67208

69239

7750

78168

7991

80226

81197

82201

8364

84612

 - )להלן  להלן   7 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  מודיע 
הקרקע(, דרושה לצורך ציבורי של מיתקן המשמש לצורך 
צבאי וביטחוני, לקיומו של מכשול קו התפר לתקופה של 
10 שנים )להלן - מטרת הרכישה(, לפי פסקה )1( להגדרה 
וזאת  דחוף  באופן  לפקודה,   2 שבסעיף  ציבורי"  "צורך 

מנימוקים אלה:

השטח דרוש כדי לאפשר המשך פעילות סדירה של מערכת   
קו  מכשול  קיום  להמשך  ירושלים,  עוטף  באזור  הביטחון 
התפר אשר נותן מענה ביטחוני לאיומים הסובבים, לטובת 

הגנה על ביטחון המדינה.

החזקה  זכויות  את  לרכוש  מתכוון  האוצר  שר  ולפיכך   
והשימוש בקרקע, לתקופה של 10 שנים, כמפורט בתשריט 

ההפקעה, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף   .2
בקרקע  כבר ממומשת  מיידית. מטרת הרכישה   - לעיל   1

בפועל. 

בכוונת שר האוצר לקנות חזקה בקרקע, ועל כל אדם שיש   .3
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה לאלתר.

בעל הקרקע או בעל זכות או טובת הנאה אחרת בה )להלן   .4
נגד  זכות בקרקע(, המבקש להשמיע את טענותיו  - בעל 
רכישת הזכויות בקרקע, זכאי לכך לפי הוראות סעיף 5א 
הרכישה  נגד  בכתב  טענותיו  את  לשלוח  ורשאי  לפקודה 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ההתנגדות(  מכתב   - )להלן 
לשר  המייעצת  הוועדה  מזכיר  אל  ברשומות  ההודעה 
 ,15 הצבי  רח'  ישראל,  מקרקעי  רשות  שמענו:  האוצר 

ירושלים 9438622, ת"ד 2600.       

כתב ההתנגדות ייערך על פי טופס א' לתקנה 3)א( לתקנות   
השימוע, התשע"א-2010, שבו יפורטו כל טעמי ההתנגדות 

ואליו יצורפו כל המסמכים כמפורט בתקנות.

ולבקש בכתב ההתנגדות  יוכל להוסיף  זכות בקרקע  בעל   .5
לטעון בעל פה לפני הוועדה.

שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .6
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-21964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות, וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
את  המייעצת  הוועדה  מזכיר  אל  ימים   60 בתוך  ישלח 

טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 

תיאור הקרקע הדרושה -   .7

חטיבת קרקע בשטח כולל של 128,271 מ"ר, בתוואי מכשול   
המכונה  במקטע  ירושלים,  עוטף  הביטחון,  גדר   - התפר 

"חיזמה", מ.ק. 3000966, בשטחים המפורטים להלן:

טבלת שטח ההפקעה:  

שטח במ"רחלקהגוש 

3058534220

41738

42145

914138

 
2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שטח במ"רחלקהגוש 

3058885688

913746

915142

9381,723

939452

305891957

20128

21482

221,705

25238

27614

293,703

371,175

4849,944

124633

135971

139291

910142

911260

912773

91312

915311

916228

92699

313041673,744

10,015בלא פרצלציה

128,271סך הכול שטח:

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה שמספרו 
הפ/322/158/4, המופקד במשרדי רשות מקרקעי ישראל, מרחב 

ירושלים, רח' יפו 216, בניין שערי העיר, קומה 6.

ט' בטבת התשע"ט )17 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2(

משה כחלון  
שר האוצר  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע הדרושה באופן דחוף לצורך ציבורי

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

הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
אני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
 - )להלן  להלן   7 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  מודיע 
הקרקע(, דרושה לצורך ציבורי של מיתקן המשמש לצורך 
צבאי וביטחוני, לקיומו של מכשול קו התפר לתקופה של 
10 שנים )להלן - מטרת הרכישה(, לפי פסקה )1( להגדרה 
וזאת  דחוף  באופן  לפקודה,   2 שבסעיף  ציבורי"  "צורך 

מנימוקים אלה:

השטח דרוש כדי לאפשר המשך פעילות סדירה של מערכת   
קו  מכשול  קיום  להמשך  ירושלים,  עוטף  באזור  הביטחון 
התפר אשר נותן מענה ביטחוני לאיומים הסובבים, לטובת 

הגנה על ביטחון המדינה.

החזקה  זכויות  את  לרכוש  מתכוון  האוצר  שר  ולפיכך   
והשימוש בקרקע, לתקופה של 10 שנים, כמפורט בתשריט 

ההפקעה, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף   .2
בקרקע  כבר ממומשת  מיידית. מטרת הרכישה   - לעיל   1

בפועל. 

בכוונת שר האוצר לקנות חזקה בקרקע, ועל כל אדם שיש   .3
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה לאלתר.

בעל הקרקע או בעל זכות או טובת הנאה אחרת בה )להלן   .4
נגד  זכות בקרקע(, המבקש להשמיע את טענותיו  - בעל 
רכישת הזכויות בקרקע, זכאי לכך לפי הוראות סעיף 5א 
הרכישה  נגד  בכתב  טענותיו  את  לשלוח  ורשאי  לפקודה 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ההתנגדות(  מכתב   - )להלן 
לשר  המייעצת  הוועדה  מזכיר  אל  ברשומות  ההודעה 
 ,15 הצבי  רח'  ישראל,  מקרקעי  רשות  שמענו:  האוצר 

ירושלים 9438622, ת"ד 2600.       

כתב ההתנגדות ייערך על פי טופס א' לתקנה 3)א( לתקנות   
השימוע, התשע"א-2010, שבו יפורטו כל טעמי ההתנגדות 

ואליו יצורפו כל המסמכים כמפורט בתקנות.

ולבקש בכתב ההתנגדות  יוכל להוסיף  זכות בקרקע  בעל   .5
לטעון בעל פה לפני הוועדה.

שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .6
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-21964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות, וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
את  המייעצת  הוועדה  מזכיר  אל  ימים   60 בתוך  ישלח 

טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 

 
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1

2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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תיאור הקרקע הדרושה -   .7

חטיבת קרקע בשטח של 64,824 מ"ר, במכשול התפר - גדר   
הביטחון, עוטף ירושלים, מתחם "גשר קלנדיה":

טבלת שטח ההפקעה:  

שטח במ"רחלקהגוש 

295019487

102,084

11277

12699

132,152

142,716

154,956

186,380

19101

3121

553,929

2950511,495

21,442

3480

4373

5117

6977

1150

132,699

151,390

2950638108

45528

46238

4774

482,217

49152

2950831,353

41,277

51,972

6751

91,001

10687

11449

שטח במ"רחלקהגוש 

12355

1358

14106

191,170

20813

211,270

22643

2950916255

171,381

18317

19576

20686

22662

231,431

241,866

2810

76237

295102484

3800

8,072בלא פרצלציה

64,824סך הכול שטח:

מס'  הפקעה  בתשריט  מסומנת  האמורה  הקרקע  חטיבת 
מרחב  ישראל,  מקרקעי  רשות  במשרדי  המופקד  הפ/322/170, 

ירושלים, רח' יפו 216, בניין שערי העיר, קומה 6.

ט' בטבת התשע"ט )17 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2(

משה כחלון  
שר האוצר  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע הדרושה באופן דחוף לצורך ציבורי

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

הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
אני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
 - )להלן  להלן   7 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  מודיע 
הקרקע(, דרושה לצורך ציבורי של מיתקן המשמש לצורך 
צבאי וביטחוני, לקיומו של מכשול קו התפר לתקופה של 
10 שנים )להלן - מטרת הרכישה(, לפי פסקה )1( להגדרה 
וזאת  דחוף  באופן  לפקודה,   2 שבסעיף  ציבורי"  "צורך 

מנימוקים אלה:

 
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1
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השטח דרוש כדי לאפשר המשך פעילות סדירה של מערכת   
קו  מכשול  קיום  להמשך  ירושלים,  עוטף  באזור  הביטחון 
התפר אשר נותן מענה ביטחוני לאיומים הסובבים, לטובת 

הגנה על ביטחון המדינה.

החזקה  זכויות  את  לרכוש  מתכוון  האוצר  שר  ולפיכך   
והשימוש בקרקע, לתקופה של 10 שנים, כמפורט בתשריט 

ההפקעה, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף   .2
בקרקע  כבר ממומשת  מיידית. מטרת הרכישה   - לעיל   1

בפועל. 

בכוונת שר האוצר לקנות חזקה בקרקע, ועל כל אדם שיש   .3
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה לאלתר.

בעל הקרקע או בעל זכות או טובת הנאה אחרת בה )להלן   .4
נגד  זכות בקרקע(, המבקש להשמיע את טענותיו  - בעל 
רכישת הזכויות בקרקע, זכאי לכך לפי הוראות סעיף 5א 
הרכישה  נגד  בכתב  טענותיו  את  לשלוח  ורשאי  לפקודה 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ההתנגדות(  מכתב   - )להלן 
לשר  המייעצת  הוועדה  מזכיר  אל  ברשומות  ההודעה 
 ,15 הצבי  רח'  ישראל,  מקרקעי  רשות  שמענו:  האוצר 

ירושלים 9438622, ת"ד 2600.       

כתב ההתנגדות ייערך על פי טופס א' לתקנה 3)א( לתקנות   
השימוע, התשע"א-2010, שבו יפורטו כל טעמי ההתנגדות 

ואליו יצורפו כל המסמכים כמפורט בתקנות.

ולבקש בכתב ההתנגדות  יוכל להוסיף  זכות בקרקע  בעל   .5
לטעון בעל פה לפני הוועדה.

שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .6
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-21964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות, וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
את  המייעצת  הוועדה  מזכיר  אל  ימים   60 בתוך  ישלח 

טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 

תיאור הקרקע הדרושה -   .7

חטיבת קרקע בשטח כולל של 70,069 מ"ר, בתוואי מכשול   
המכונה  מתחם  ירושלים,  עוטף  הביטחון,  גדר   - התפר 

"עוטף שועפט - צפון".

טבלת שטחי ההפקעה:  

שטח במ"רחלקהגוש 

305411615

22,172

31,471

41,006

1113,864

127,588

32879

שטח במ"רחלקהגוש 

3054192724

93161

9497

96954

97189

108211

11068

11133

11249

11337

901143

902661

90377

905144

918713

3054212947

43906

44270

45172

463,374

487,753

60435

612,590

621,169

63395

905875

907156

9081,696

3057135,650

12411,825

70,069סך הכול שטח:

מס'  הפקעה  בתשריט  מסומנת  האמורה  הקרקע  חטיבת 
הפ/322/158/3, המופקד במשרדי רשות מקרקעי ישראל, מרחב 

ירושלים, רח' יפו 216, בניין שערי העיר, קומה 6.

ט' בטבת התשע"ט )17 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2(

משה כחלון  
שר האוצר  

 
2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שטח במ"ראדמת כפרגוף פיסקלי

693בית ג'אללה6

12,508

29

30,087

3,760

8,803

88

55,969סך הכול

מס'  הפקעה  בתשריט  מסומנת  האמורה  הקרקע  חטיבת 
מרחב  ישראל,  מקרקעי  רשות  במשרדי  המופקד  הפ/322/171, 

ירושלים, רח' יפו 216, בניין שערי העיר, קומה 6.

ט' בטבת התשע"ט )17 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2(

משה כחלון  
  שר האוצר

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  רג/1020,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4381, התשנ"ו, עמ' 
1642, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת 

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 ברמת גן, המזוהה כגוש 6180, ח"ח 72, בשטח   
של כ–105 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2018(
)חמ 3-2(

אדם קניגסברגר  
יושב 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 הדרושה באופן דחוף לצורך ציבורי

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

הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
אני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
 - )להלן  להלן   7 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  מודיע 
הקרקע(, דרושה לצורך ציבורי של מיתקן המשמש לצורך 
צבאי וביטחוני, לקיומו של מכשול קו התפר לתקופה של 
10 שנים )להלן - מטרת הרכישה(, לפי פסקה )1( להגדרה 
וזאת  דחוף  באופן  לפקודה,   2 שבסעיף  ציבורי"  "צורך 

מנימוקים אלה:

השטח דרוש כדי לאפשר המשך פעילות סדירה של מערכת   
קו  מכשול  קיום  להמשך  ירושלים,  עוטף  באזור  הביטחון 
התפר אשר נותן מענה ביטחוני לאיומים הסובבים, לטובת 

הגנה על ביטחון המדינה.

החזקה  זכויות  את  לרכוש  מתכוון  האוצר  שר  ולפיכך   
והשימוש בקרקע, לתקופה של 10 שנים, כמפורט בתשריט 

ההפקעה, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף   .2
בקרקע  כבר ממומשת  מיידית. מטרת הרכישה   - לעיל   1

בפועל. 

בכוונת שר האוצר לקנות חזקה בקרקע, ועל כל אדם שיש   .3
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה לאלתר.

בעל הקרקע או בעל זכות או טובת הנאה אחרת בה )להלן   .4
נגד  זכות בקרקע(, המבקש להשמיע את טענותיו  - בעל 
רכישת הזכויות בקרקע, זכאי לכך לפי הוראות סעיף 5א 
הרכישה  נגד  בכתב  טענותיו  את  לשלוח  ורשאי  לפקודה 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ההתנגדות(  מכתב   - )להלן 
לשר  המייעצת  הוועדה  מזכיר  אל  ברשומות  ההודעה 
 ,15 הצבי  רח'  ישראל,  מקרקעי  רשות  שמענו:  האוצר 

ירושלים 9438622, ת"ד 2600.       

כתב ההתנגדות ייערך על פי טופס א' לתקנה 3)א( לתקנות   
השימוע, התשע"א-2010, שבו יפורטו כל טעמי ההתנגדות 

ואליו יצורפו כל המסמכים כמפורט בתקנות.

ולבקש בכתב ההתנגדות  יוכל להוסיף  זכות בקרקע  בעל   .5
לטעון בעל פה לפני הוועדה.

שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .6
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-21964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות, וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
את  המייעצת  הוועדה  מזכיר  אל  ימים   60 בתוך  ישלח 

טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 

תיאור הקרקע הדרושה -   .7

קו  במכשול  מ"ר,   55,969 של  כולל  בשטח  קרקע  חטיבת   
בית   - גילה  "נחל  המכונה  מתחם  ירושלים,  עוטף  התפר 

ג'אללה".

 
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1

2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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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

שכונת נאות שמיר, מגרש 404, גוש 4351, ח"ח 31, 32, 33;   
הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2(

מיכאל וידל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמלה  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,2591 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,659 עמ'  התש"ם, 
ולבנייה רמת גן, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7188, התשע"ו, עמ' 
2769, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 132 חלקה   ,6141 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; הייעוד: שצ"פ ודרך.

כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2018(
)חמ 3-4(

אדם קניגסברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' יב/4/122א, 
 ,4609 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"ח, עמ' 1566, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 

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
יב/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

מק/240, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,76 עמ'  התשס"ג,   ,5115
לתכנון ולבנייה יבנה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני 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 ביבנה, ששטחה 0.549 דונם, גושים וחלקות   
לפי תב"ע יב/מק/240: גוש 4944, חלקה 80.

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2018(
)חמ 3-2(

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יבנה  __________
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' לה/6/170 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,643 עמ'  התשע"ו,   ,7131 הפרסומים 
)להלן - הוועדה(, בהתאם  המקומית לתכנון ולבנייה רמלה 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח בנייני 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.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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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
מש/136/1/7א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6140, 
התשע"א, עמ' 247, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מזרח השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
ו–7 לפקודה   5 לפי סעיפים  פורסמה הודעה  שביחס אליה 
לקניינה  בילקוט הפרסומים 7117, התשע"ו, עמ' 44, תהיה 
הגמור והמוחלט של עיריית קלנסואה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלקהגוש
 שטח

ייעוד השטחבדונם

דרכים7873151.100

דרכים210.100

דרכים222,500

דרכים, ציבורי 20.910 חלק
פתוח

דרכים231.219

בנייני ציבור0.849

דרכים161.210

דרכים171.850

ציבורי פתוח1.350

דרכים + שבילים786258.408

 בנייני ציבור4.8850
ציבורי פתוח

דרכים + שבילים7873189.065

בנייני ציבור1.570

ציבורי פתוח0.600

דרכים + שבילים786222.526

בנייני ציבור2.780

ציבורי פתוח405

דרכים41.780

ציבורי פתוח0.210

ולבנייה יבנה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7708, התשע"ח, עמ' 
5536, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית יבנה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביבנה, ששטחה 33.793 דונם, בגוש 5181, ח"ח   
גוש 3503, ח"ח 103, 104, 107, 124, 125,  )לשעבר   102 ,89 ,86
152, 204, 205; גוש 4906, ח"ח 3, 4, 14; גוש 5740, ח"ח 4, 6, 7, 
8(; הייעוד: שטח לבנייני ציבור, כביש מוצע, כביש קיים, דרך 

משולבת ושטח ציבורי פתוח.

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
)חמ 3-4(

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

__________    לתכנון ולבנייה יבנה
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/1016, 
 ,3214 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשמ"ה, עמ' 2710, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  אפק,  מצפה  ולבנייה 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,7523 עמ'  התשע"ח,   ,7789
זו  הודעה  פרסום  מיום  יעקב  באר  המקומית  המועצה  של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבאר יעקב, המזוהה כ-  

ח"חגוש

שטח 
ההפקעה 

הייעודבמ"ר

שצ"פ )שטח ציבורי 383187350
פתוח(

דרך75

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-4(

משה פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
__________    לתכנון ולבנייה מצפה אפק

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

    
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ממ/909/א, 
הפרסומים 2829, התשמ"ב, עמ' 2352, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אפק  מצפה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
 ,9112 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7856, התשע"ח, עמ' 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

באר יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ח"חגוש
שטח הפקעה 

הייעודבמ"ר

דרך383145150

שצ"פ45140

דרך46241

שצ"פ4658

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-4(

משה פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
__________    לתכנון ולבנייה מצפה אפק

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תמל/1019, 
הוועדה  בזה  עמ' 4770, מצהירה  הפרסומים 7477, התשע"ז, 
הוועדה(,   - )להלן  אפק  מצפה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7964, התשע"ט, עמ' 854, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית באר יעקב 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

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

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-4(

משה פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
__________    לתכנון ולבנייה מצפה אפק

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

חלקהגוש
 שטח

ייעוד השטחבדונם

דרכים + שבילים786941.650

ציבורי פתוח0.874

דרכים71.225

ציבורי פתוח0.450

ציבורי פתוח80.670 חלק

ציבורי פתוח361.120 חלק

ציבורי פתוח51.1.89

דרכים + שבילים1.244

כ"ח בכסלו התשע"ט )6 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4(

ישכר פרנקנטהל  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מזרח השרון  

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/1482, 
 ,4014 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"ב, עמ' 3469, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אפק  מצפה  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
בילקוט הפרסומים 7856, התשע"ח, עמ' 9112, תהיה לקניינה 
מיום  יעקב  באר  המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 214 חלקה   ,3832 כגוש  המזוהה  יעקב,  בבאר  קרקע  חטיבת   
)לשעבר חלקה 133(, בשטח של 2,162 מ"ר; הייעוד: דרך.

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-4(

משה פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
__________    לתכנון ולבנייה מצפה אפק

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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, 

    __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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חטיבת קרקע בבאר יעקב, המזוהה כגוש 4245, ח"ח 16 )לשעבר   
ח"ח 2(, בשטח של כ–6,651 מ"ר; הייעוד: שטח למבנה ציבור 

)שב"צ(.

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-4(

משה פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה מצפה אפק

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

יוסף בילוגרוצקי סוכנות לביטוח )2005( בע"מ
 )ח"פ 513665638(

)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 
30/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

בילוגרוצקי, מרח' אבני החושן 8, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/05/2019, 
בשעה 10:00, אצל עו"ד דוד מלניק, רח' החשמל 18, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

יוסף בילוגרוצקי, מפרק

פיצוציית מצחיק בע"מ 
 )ח"פ 513115659(

)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 
30/07/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יחזקאל סיבק, מרח' קראוזה 10, נתניה, 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 

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, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ממ/3/467/א, 
הפרסומים 2087, התשל"ה, עמ' 1024, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אפק  מצפה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7789, התשע"ח, עמ' 7522, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית באר 

יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבאר יעקב, המזוהה כגוש 4245 -  

שטח הפקעה במ"רחלקה

525 )שטח רשום(4

3,190 )מדידה(16

הייעוד: דרך.  

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-4(

משה פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
__________    לתכנון ולבנייה מצפה אפק

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ממ/3/467/א, 
הפרסומים 2087, התשל"ה, עמ' 1024, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אפק  מצפה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7856, התשע"ח, עמ' 9112, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית באר 

יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

תיאור הקרקע -  .2
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ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה. 

ערן אליהו, מפרק

המכון לכירופרקטיקה ומדעי הבריאות בע"מ
 )ח"פ 514773415(

)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 
28/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בן 

קיקי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד בן קיקי, מפרק

חן מערכות מיזוג אוויר בע"מ
 )ח"פ 512057803(

)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 
29/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

חכים, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אייל חכים, מפרק

המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/03/2019, 
בשעה 18:00, אצל עו"ד יוסף אלברק, רח' רזיאל 3, נתניה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

יחזקאל סיבק, עו"ד, מפרק

רהיטי אשריאן יוסי בע"מ
 )ח"פ 513940890(

)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 
29/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

אשריאן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יוסף אשריאן, מפרק

ערן את רפי בתי קפה בע"מ
 )ח"פ 513377788(

)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 
27/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן 

אליהו, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
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דב אהרוני סוכנות לביטוח )2001( בע"מ
 )ח"פ 513071191(

)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 
30/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

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 16/03/2019, 
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. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

צ'ק פאלם בע"מ
 )ח"פ 513167551(

)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 
22/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גולן 

ויס, מהודיה 74, 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 03/06/2019, 
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. 

גולן ויס, מפרק

י.ד. עדן סחר ואחזקות בע"מ
 )ח"פ 514355007(

)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 
28/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אתי 

אסתר אלקיים, מרח' המדע 8, רחובות, 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 28/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

אתי אסתר אלקיים, מפרקת

יבנהמילק בע"מ
 )ח"פ 514980788(

)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 
30/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ירון אברהם אילון, מרח' ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון 7522903, 

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 17/03/2019, 
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. 

ירון אברהם אילון, עו"ד, מפרק

DoCenter Id:801-02-2019-000105, received on -31/01/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8096, כ"ה בשבט התשע"ט, 31.1.2019  7024

אדוורטיפיק מדיה בע"מ
 )ח"פ 515631174(

)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 
28/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורטל 

שיר צ'ירט, מרח' בורוכוב 40, תל–אביב-יפו, 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 12/05/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  11:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורטל שיר צ'ירט, מפרקת

שחר-שמעון ליסינג סנטר לישראל בע"מ
 )ח"פ 512297037(

)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 
30/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר 

שרון, מרח' נאות גולן 34, ראשון לציון, 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 11/06/2019, 
בשעה 13:00, אצל עו"ד ניסן צפריר, רח' האומנים 7, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

שחר שרון, מפרק

ל.ג.ד עתיד אחזקות בע"מ
 )ח"פ 515619005(

)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 
27/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד דרור יהודאי, מרח' דרך השדות 5, בית יצחק-שער חפר 

4292000, 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 28/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13:30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דרור יהודאי, עו"ד, מפרק

ג.ד.ה אחזקות בע"מ
 )ח"פ 515623486(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27/01/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור 
יהודאי, מרח' דרך השדות 5, בית יצחק-שער חפר, 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. 

 ,28/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13:00, 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. 

דרור יהודאי, עו"ד, מפרק
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פריים פקטור בע"מ
 )ח"פ 515032142(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,27/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שאול שמחי, מרח' דיזנגוף 50, תל–אביב-יפו 6433222, 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.

שאול שמחי, עו"ד, מפרק

חפרפרת איציק את שרון עבודות עפר בע"מ
 )ח"פ 513232421(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,05/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נועה חובב, 

מרח' הרקפת 163, אלישמע 4588800, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נועה חובב, עו"ד, מפרקת

א.ג.ס. כנרת בע"מ
 )ח"פ 514736321(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן 

פריד, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

רונן פריד, עו"ד, מפרק

דורי גת 360 בע"מ
 )ח"פ 514621796(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,27/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירדן גת, 

מרח' המדע 8, רחובות, 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.

ירדן גת, מפרק

אבון רשת תקריות ארצית בע"מ
 )ח"פ 512425240(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,20/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צפריר 

שטרק, מרח' החרש 4, נס ציונה 7403111, 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.

צפריר שטרק, מפרק

המכינה לבגרות בע"מ 
 )ח"פ 511492126(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,29/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
קרן ארד ליבוביץ, מרח' אלון יגאל 65, תל–אביב-יפו, למפרקת 

החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

קרן ארד ליבוביץ, עו"ד, מפרקת
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יואב גיא עו"ד חברה למשפטים בע"מ
 )ח"פ 511261075(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורך  אצל   ,10:00 בשעה   ,17/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,30 שחם  רח'  טייטלבאום,  ספי 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

נעמי גלעד, מפרקת

המכינה לבגרות בע"מ 
 )ח"פ 511492126(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20/03/2019, בשעה 11:00, אצל המפרקת, רח' יגאל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,65 אלון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קרן ארד ליבוביץ, עו"ד, מפרקת

אגן הסהר )י.ר.( מגורי העתיד בע"מ
 )ח"פ 514908946(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/03/2019, בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' שד' 
ירושלים 18, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ירון אזולאי, עו"ד, מפרק

זיסמן הנדסה בע"מ
 )ח"פ 514369305(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17/03/2019, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 

גבנר בע"מ
 )ח"פ 513268102(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,30/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

איל דוידי, מרח' אלון יגאל 94, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איל דוידי, עו"ד, מפרק

גזיבו פמילי בע"מ 
 )ח"פ 514731439(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,25/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
כהן,  רועי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  החלטה 

מרח' שדרות רוטשילד 97, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי כהן, עו"ד, מפרק

דורי גת 360 בע"מ 
 )ח"פ 514621796(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,27/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ירדן גת, מפרק
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גלעדי 17, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סופיה דניאל, עו"ד, מפרקת

דלק אירופה הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-401253-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.4.2019, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' אבא אבן 19, 
הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיטל אביטל רצון, מפרקת

מורדי אלישע עמר פרסומאים בע"מ
)ח"פ 51-255540-0(

)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 14.1.2019, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
מרדכי עמאר, מרח' אלביטר עבדאלראוף 20, תל אביב, למפרק 

החברה.

מרדכי עמאר, מפרק

מורדי אלישע עמר פרסומאים בע"מ
)ח"פ 51-255540-0(

)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 
אלביטר  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.3.2019 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,20 עבדאלראוף 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי עמאר, מפרק

יוגיבה בע"מ
)ח"פ 51-432296-5(

)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 

המלאכה 3, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אנגלה איריס ירדני, עו"ד, מפרקת

א.ג.ס. כנרת בע"מ
 )ח"פ 514736321(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24/03/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' המדע 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,8
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן פריד, עו"ד, מפרק

פידיאפארם ישראל בע"מ
)ח"פ 51-233193-5(

)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 24.3.2019, בשעה 12.00, במשרד יגאל ארנון ושות', שד' 
מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, הבניין העגול, תל אביב 6702101, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אסף מסיקה, עו"ד, מפרק

שמש ג'.מ רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-228448-0(

)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 
יהודה  רו"ח  של  במשרדו   ,9.00 בשעה   ,3.3.2019 ביום  תתכנס 
בן יהודה, רח' הרצל 13, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירחמיאל פרל, עו"ד, מפרק

מאפים טובים בע"מ
)ח"פ 51-300792-2(

)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 
אהרון  רח'  המפרקת,  אצל   ,12.00 בשעה   ,25.3.2019 ביום  תתכנס 
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 ,1.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,11.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

ירדנה בן שלום, מפרקת

פטצ' אפס בע"מ
)ח"פ 51-511899-0(

)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 
 ,25 הנציב  שמואל  מרח'  פרידמן,  גיל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון 

נתניה, 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.

 ,12.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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.

גיל פרידמן, רו"ח, מפרק

אחוזת תל מונד בע"מ
)ח"פ 51-486077-4(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,14.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

אהרן וולק, מרח' ניר נחום 3, פתח תקווה, 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.

 ,17.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

אהרן וולק, מפרק

התקבלה   ,15.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,82000 גת  קריית  פ"ז,  כיכר   ,49 גילת  מבניין  זיו-אלבז,  אברי 

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.

 ,22.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

אברי זיו-אלבז, עו"ד, מפרק

חיים אתגר תקשורת )2015( בע"מ
)ח"פ 51-523175-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים דב 

אתגר, מרח' דליה 9, דירה 1, גבעתיים, 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.

 ,22.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל עו"ד איריס אתגר, רח' העמל 1, פארק אפק, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  העין,  ראש 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים דב אתגר, מפרק

הג'ונגל של אבי
)ח"פ 51-365826-0(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 1.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירדנה בן שלום, 

מרח' ניל"י 1, פינת כיכר גולומב, אשקלון, 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.
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החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה 
מרצון ולמנות את זיו דוריאן, מרח' שבטי ישראל 29/12, קריית גת, 

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.

 ,28.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

זיו דוריאן, מפרק

ראובך אריה רו"ח
)ח"פ 51-351903-3(

)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   ,2.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל 

אריה ראובך, מרח' סחלב 3, נהריה, 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.

 ,27.3.2019 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.

ישראל אריה ראובך, מפרק

פלרם שנגחאי בע"מ
)ח"פ 51-222440-3(

)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   ,21.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עידן גור, ממשרדי חברת פלרם תעשיות )1990( בע"מ, קיבוץ רמת 

יוחנן, 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.

 ,4.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי חברת פלרם תעשיות )1990( בע"מ, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 

אינהאוז משק בית בע"מ
)ח"פ 51-559929-8(

)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   ,17.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל 

שטרק, מרח' היצירה 12, רעננה, 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.

 ,17.7.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל שטרק את שטרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יואל שטרק, מפרק

בית אל אסרה
)ח"פ 51-431582-9(

)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   ,14.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
זינב  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
אבו סארה, מראס אל עמוד, כביש ראשי 100, 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.

 ,24.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,38837 ת"ד  עו"ד,  עבד אלחכים,  נסאר  10.00, במשרדי  בשעה 
רח' דרך שכם 118, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זינב אבו סארה, מפרק

דוריאן זיו בע"מ
)ח"פ 51-466386-3(

)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 
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן חורב, מרח' 

הזורעים 16/א, שדמה, 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 23.5.2019, בשעה 
12.00, במשרד פרידמן חורב ושות', עורכי דין, רח' המלאכה 3, תל 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן חורב, מפרק

באליסטיק ווי אר בע"מ
)ח"פ 51-552184-7(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד מנחם, מרח' 

רב צעיר 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.

 ,27.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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.

עודד מנחם, מפרק

שמיה פרמצוטיקל בע"מ
)ח"פ 51-494918-9(

)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   ,24.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ורן ויסטנצקי, מרח' יגאל אלון 98, 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.

 ,30.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

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

עידן גור, עו"ד, מפרק

מה הורוביץ אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-537570-7(

)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   ,27.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל 

הורוביץ, מרח' איה 31, רמת השרון, 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 1.5.2019, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, רח' ביאליק 12, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל הורוביץ, מפרק

איי קוק בע"מ
)ח"פ 51-422781-8(

)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   ,15.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אבירם וזנה, מרח' מנחם אוסישקין 14/1, 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.

 ,15.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' האורגים 21, אשדוד, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אבירם וזנה, עו"ד, מפרק

החלומות של אורי בע"מ
)ח"פ 51-431901-1(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רביב יובל, מרח' יקינטון 3, 

הרצליה, 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.

רביב יובל, מפרק

בלו דיזיין יבוא וסחר בע"מ
)ח"פ 51-544718-3(

)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 25.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אתי אדיב כהן, מרח' 

הנגר 24, הוד השרון, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אתי אדיב-כהן, עו"ד, מפרקת

יו איקס איט מדיה דיגיטלית בע"מ
)ח"פ 51-514294-1(

)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 30.12.2018, התקבלה החלטה 
ולמנות את שני שרף, מרח' מכבי 37,  לפרק את החברה מרצון 

דירה 6, רעננה, 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.

שני שרף, מפרק

טנוש בע"מ
)ח"פ 51-560752-1(

)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 31.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר דובב, מבית אסיה, רח' 

ויצמן 4, תל אביב 6423904, למפרק החברה.

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

ורן ויסטנצקי, עו"ד, מפרק

גייגר ייעוץ ואינטגרציה בע"מ
)ח"פ 51-529428-8(

)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 הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 22.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדר גייגר, מרח' 

המייסדים 54, כפר אביב 7924100, 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.

 ,16.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,4 ב.ס.ר  מגדל   ,7 מצדה  רח'  רנן,  אמיר  עו"ד  אצל   ,12.00  בשעה 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אדר גייגר, מפרק

סלע על סלע אבן ושיש בע"מ
)ח"פ 51-572795-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

בן חקון, מרח' מאפ"ו 23, 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 1.7.2019, בשעה 
9.00, 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.

שלמה בן חקון, מפרק

י. חביב ייעוץ )2004( בע"מ
)ח"פ 51-355766-0(

)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 
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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.

רואי נגריס, עו"ד, מפרק

מיגן פורט בע"מ
)ח"פ 51-166972-3(

)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 10.1.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  חיים,  ישראל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ראול ולנברג 6, 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.

ישראל חיים, רו"ח, מפרק

א.ק. סימא סחר ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-441744-3(

)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 12.1.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  איוב,  נסיב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנפח 10, כרמיאל, 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.

נסיב איוב, עו"ד, מפרק

________________

תיקון טעות דפוס
בהודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק ההגבלים 
העסקיים, התשמ"ח-1988, שפורסמה בילקוט הפרסומים 8082, 
התשע"ט, עמ' 6385, ברישה, במקום "13 בינואר" צריך להיות 
להיות  צריך   "2,285,810" במקום  2)ב(,  ובפסקה  בינואר",   1"

."8,285,810"

)חמ 3-5086(

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.

אשר דובב, מפרק

גפן אלעד אביב ורועי בע"מ
)ח"פ 51-542013-1(

)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 בעלי המניות של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2018, 
אלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ארביב, מרח' חיים בר לב 8, אור יהודה, 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.

אלעד ארביב, מפרק

מאסטר 555 בע"מ
)ח"פ 51-371889-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סופיה מנצורה, מרח' דגן 33, 

גילה, ירושלים, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

סופיה מנצורה, מפרקת

סחוט ארנה בע"מ
)ח"פ 51-404001-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רואי נגריס, מרח' דרך 

מנחם בגין 65, תל אביב, למפרק החברה.
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