
רשומות

ילקוט הפרסומים
26 בפברואר 2019 8126 כ"א באדר א' התשע"ט

עמוד עמוד

 הודעה על מינוי חברים לוועדה המיוחדת לפי חוק 
8066 נכסי נפקדים...........................................................................  

8066   .......................... מינוי סגנית מנהל לפי פקודת מס הכנסה 

8066 מינוי עוזרת פקיד שומה לפי הפקודה האמורה ...............  

8066 מינוי ועדה מייעצת לפי תקנות הכניסה לישראל ...........  

8066 הסמכה לפי התקנות האמורות ...............................................  

 הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים
8066 בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות( ..  

 הודעה על אצילת סמכות לפי צו התקשורת )בזק
 ושידורים( )פטור מרישוי לציוד קצה הפועל

8067   ....................................................... בשיטה התאית )רט"ן(( 

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק לעידוד השקעה 
באנרגיות מתחדשות )הטבות מס בשל הפקת חשמל 

8067 מאנרגיה מתחדשת(.............................................................  

 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות
8067   ............. חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(

8067 הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים .....................  

 הודעה בדבר קביעת שמות מאת ועדת השמות
8069   ........................................................................... הממשלתית 

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות
8069   ................................................................. המקומית ערערה 

 הודעה על הסמכת פקח במועצה האזורית גן רווה 
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - 

8070   ................................................................... סמכויות פקחים(

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון 
8070 טעות בהודעה כאמור.........................................................  

8078 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות .........................  

8079 הודעות מאת הציבור ..................................................................  

DoCenter Id:801-02-2019-000183, received on -26/02/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8126, כ"א באדר א' התשע"ט, 26.2.2019  8066

הודעה על מינוי חברים לוועדה המיוחדת
לפי חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950

נפקדים,  נכסי  לחוק   29 לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
לחבר  וולף  יאיר  את  למנות  הממשלה  החליטה  התש"י-11950, 
וליושב ראש הוועדה המיוחדת ואת תמר קפלן-תורג'מן, שלומי 
לחברים  שטראוס,  ואפרת  שטאובר  עמית  גורדין,  רות  הייזלר, 

בוועדה המיוחדת.

ל' בשבט התשע"ט )5 בפברואר 2019(
)חמ 3-73-ה3(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התש"י, עמ' 86.  1

מינוי סגנית מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

מס  לפקודת   229 סעיף  ולפי   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדת רשות המסים 

בישראל, ורד חדד עורקבי, לסגנית מנהל לעניין הפקודה.

העובדת  של  פרישתה  עם  אוטומטית  יפוג  המינוי  תוקף 
המנויה לעיל.

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)חמ 3-768(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה,  1 

עמ' 52.  

מינוי עוזרת פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדת רשות המסים בישראל, 
אורית טסמה, לשמש עוזרת פקיד שומה, לצורך הסמכתה בידי 

השר לביטחון הפנים לעניין סעיף 227 לפקודה.

תוקף המינוי של העובדת המנויה לעיל יפוג אוטומטית עם 
פרישתה.

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)חמ 3-171-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה, עמ' 52.  1

מינוי ועדה מייעצת
לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ב( לתקנות הכניסה לישראל, 
התשל"ד-11974 )להלן - התקנות(, אני ממנה בזה ועדה מייעצת 
לעניין מתן אשרות ורישיונות לפי תקנה 5א לתקנות, שהרכבה 

כמפורט להלן:

ממונה מרשם ומעמד, עובד רשות האוכלוסין וההגירה -   )1(
יושב ראש;

האוצר  משרד  עובד  התקציבים,  באגף  תעסוקה  רפרנט   )2(
שהציע שר האוצר - חבר;

מנהל תחום קשרי ממשל, הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי   )3(
וקידום השקעות זרות, עובד משרד הכלכלה שהציע שר 

הכלכלה - חבר;

נציג בכיר לרשות האוכלוסין וההגירה, עובד משרד החוץ   )4(
שהציע שר החוץ - חבר, ומנהל מחלקת קשרי חוץ וזרים 
באגף הקונסולרי, עובד משרד החוץ שהציע שר החוץ - 

ממלא מקומו;

משרד  עובד  עבודה,  שוק  אסדרת  בכיר  תחום  מנהל   )5(
שר  שהציע  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה 

העבודה הרווחה והשירותים החברתיים - חבר.

י"א בשבט התשע"ט )17 בינואר 2019(
)חמ 3-5711(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

הסמכה
לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974

לישראל,  הכניסה  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ד-11974, אני מסמיך את עובדי מינהל שירות למעסיקים 
להלן,  המנויים  וההגירה  האוכלוסין  ברשות  זרים  ועובדים 

בסמכויותי לפי תקנות 2 ו–4 לתקנות האמורות:

מנהל תחום )חקלאות וירדנים(;

מרכז )עובדים זרים - חקלאות וירדנים(.

י"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-600-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ק"ת התשל"ד, עמ' 1517.  1

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 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובאה לידיעת השר 
לביטחון הפנים )להלן- השר( הערכת גורמי הביטחון כי האוריינט 
נציגות  הם  שלהלן  בצו  המפורטים  ושלוחותיו  מוסדותיו  האוס, 
אשר  בחסותה,  או  מטעמה  פועלים  או  הפלסטינית  הרשות  של 
לא ניתן לפעילותם היתר בכתב כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא 
השר ביום כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019( צו לפי סעיף 3)ב( 
לחוק, המורה על הארכת תוקפם של הצווים שהוציא השר על פי 
וביום כ"ב בשבט  )9 באוגוסט 2001(  החוק ביום כ' באב התשס"א 
התשס"ב )4 בפברואר 2002( ושתוקפם הוארך בצוויים מתאריכים 

 
ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"ח, עמ' 2466.  1

 
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.
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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 בצו מיום 19 בפברואר 2006(, 31 ביולי 2006, 
21 בינואר 2007, 30 ביולי 2007, 3 בפברואר 2008, 3 באוגוסט 2008, 
3 בפברואר 2009, 1 באוגוסט 2009, 2 בפברואר 2010, 25 ביולי 2010, 
ביולי 2012,  ביולי 2011, 2 בפברואר 2012, 24  בינואר 2011, 24   17
 ,2014 ביולי   29  ,2014 בינואר   26  ,2013 ביולי   18  ,2013 בינואר   29 
3 בפברואר 2015, 31 ביולי 2015, 3 בפברואר 2016, 4 באוגוסט 2016, 
29 בינואר 2017, 30 ביולי 2017, 31 בינואר 2018 ו–2 באוגוסט 2018, 
החוק  פי  על  השר  שהוציא  הצו  של  תוקפו  הארכת  על  והמורה 
בתאריך י"ד באדר א' התשס"ג )16 בפברואר 2003( ושתוקפו הוארך 
ביולי   21  ,2004 בפברואר   1  ,2003 באוגוסט   7 מתאריכים  בצווים 
2004, 30 בינואר 2005, 27 ביולי 2005, 26 בינואר 2006 )אשר תוקן 
 30  ,2007 בינואר   21  ,2006 ביולי   31  ,2006 בפברואר   19 מיום  בצו 
בפברואר 2009,  באוגוסט 2008, 3  בפברואר 2008, 3   ביולי 2007, 3 
1 באוגוסט 2009, 2 בפברואר 2010, 25 ביולי 2010, 17 בינואר 2011, 
בינואר 2013,  ביולי 2012, 29  ביולי 2011, 2 בפברואר 2012, 24   24
ביולי 2014, 3 בפברואר 2015,  בינואר 2014, 29  ביולי 2013, 26   18
 31 ביולי 2015, 3 בפברואר 2016, 4 באוגוסט 2016, 29 בינואר 2017, 
30 ביולי 2017, 31 בינואר 2018 ו–2 באוגוסט 2018 בהתייחס לכל אחד 
מהמוסדות והמשרדים המפורטים בצו האמור, לתקופה נוספת של 

שישה חודשים מיום ל' בשבט התשע"ט )5 בפברואר 2019(.

ט' באדר א' התשע"ט )14 בפברואר 2019(
)חמ 3-2824(

ניצב אברהם אדרי  
המזכיר הביטחוני   

המשרד לביטחון הפנים  

הודעה על אצילת סמכות
לפי צו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור מרישוי לציוד קצה 

הפועל בשיטה התאית )רט"ן((, התשע"ב-2012

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי הגדרת "המנהל" בסעיף 1 
לצו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור מרישוי לציוד קצה הפועל 
הצו(, אצלתי   - )להלן  )רט"ן((, התשע"ב-12012  בשיטה התאית 
רישוי  תחום  ולמנהל  )ספקטרום(  הנדסה  מינהל  מנהל  לסגן 
לעניין  לי  הנתונות  הסמכויות  את  התקשורת  במשרד  אלחוטי 

הצו, למעט הסמכויות לפי סעיפים 3, 5)ה( ו–9 לצו.

ו' באדר א' התשע"ט )11 בפברואר 2019(
)חמ 3-5527(

מימון )מוני( שמילה  
המשנה למנהל הכללי של   
משרד התקשורת ומנהל   

מינהל הנדסה  
ק"ת התשע"ב, עמ' 1651; התשע"ט, עמ' 1911.  1

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות )הטבות מס 

בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת(, התשע"ז-2016

השקעה  לעידוד  לחוק  10)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה  באנרגיות מתחדשות 
מתחדשת(, התשע"ז-12016 )להלן - החוק(, אני מודיע כי בהתאם 

לסעיף 10)א( לחוק ועקב שינוי המדד שהיה ידוע ביום כ"ד בטבת 
י"ד  ביום  ידוע  לעומת המדד שהיה   )2019 בינואר   1( התשע"ט 
)1 בינואר 2018(, התעדכנו הסכומים הנקובים  בטבת התשע"ח 
 1( בטבת התשע"ט  כ"ד  ומיום  לחוק,  ו–3)ב()1(  2)ב()1(  בסעיפים 

בינואר 2019(, הם כדלהלן:

במקום הסכום הנקוב בסעיף 2)ב()1( יבוא "24,300 שקלים   )1(
חדשים";

שקלים   5,100" יבוא  3)ב()1(  בסעיף  הנקוב  הסכום  במקום   )2(
חדשים".

י"ג באדר א' התשע"ט )18 בפברואר 2019(
)חמ 3-5820(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים בישראל  

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-¹1972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובהשם

חוקר פרטיצלפוןאבוקרט עומר

חוקר פרטירמת גןגניש מורן

חוקר פרטיתל–אביב-יפויצחק ראובן

חוקר פרטינתניהניר גל

חוקר פרטימגדוסומברג עודד זאב

חוקר פרטינס ציונהצדקה סהר

להגיש  כל אדם  זו רשאי  ימים מפרסום הודעה   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוק  לפי  הרישוי  ועדת  המען: 
או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד  התשל"ב-²1972,  שמירה, 
לפקס' 02-6467936. כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני: 

.hokrimpz@justice.gov.il

ט"ז באדר א' התשע"ט )21 בפברואר 2019(
)חמ 3-231-ה1( 

       יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים

פרטיים ושירותי שמירה  
ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22)א( לחוק זכות 
מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, החלטתי 
זכות  לרישום  הבקשה  את  מטפחים  לזכויות  למועצה  להעביר 

מטפחים שלהלן:

    
ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1

 
ס"ח התשע"ז, עמ' 38.  1
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או חלש מאוד, טעם ייחודי - מוסקט, התפתחות חרצנים 
- מושלם.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4790/19
ARANDELL :השם המוצע לזן

NY95.0301.01 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - אין מידע 
- חסר, יועבר עד חודש מאי;  עלה צעיר: צבע צד עליון של 
הטרף - ירוק, צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים 
בצד התחתון של הטרף - דליל; פרח: אברי מין - אבקנים 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
אונות - שלוש; מועד תחילת הבשלת ענבה - מוקדם עד 
קליפה  צבע  מעוגל,   - אורכי  בחתך  צורה  ענבה:  בינוני; 
בלא שעווה - שחור כחול, צבע אנטוציאן בציפה - חלש, 

טעם ייחודי - עשבוני, התפתחות חרצנים - מושלם.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4792/19
שם המבקש: De Zonnebloem Breeding B.V., הולנד )על ידי 

BenBen Nursery, נתיב העשרה(
 שם המטפח: .De Zonnebloem Breeding B.V, הולנד 

שם הגידול: מנדוילה
תאריך הבקשה: 31/01/2019

BBYEL :השם המוצע לזן
bb-ye101 :סימון הזן

גבעול:  הרבה;   - קנוקנות  מספר  צמח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
אורך פרק - קצר; טרף עלה: בליטות בין העורקים - אין או 
חלש מאוד; כותרת: קוטר - קטן עד בינוני; צוואר הכותרת: 
צורה - דמוי פעמון; אונת כותרת: צבע עיקרי צד עליון - 

.Closest 9A צהוב

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן

מספר הבקשה: 4793/19
שם המבקש: איתי אשל, נווה מבטח
שם המטפח: איתי אשל, נווה מבטח

שם הגידול: מילה ירוקת עד
תאריך הבקשה: 06/02/2019

)VOLCANO( השם המוצע לזן: וולקנו
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי הצימוח - בכות; גזע: מרקם 
מספר  עלה:  אין;   - שעירות  צעיר:  ענף  מחורץ;   - קליפה 
עלעלים - מעט מאוד, אורך - קצר מאוד עד קצר; שלכת: 

צבע - אדום.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
ופיתוח  החקלאות  מטפחים, משרד  זכויות  לרשמת  התנגדותו 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים, 

התשל"ד-21974.

ט"ו באדר א' התשע"ט )20 בפברואר 2019(
)חמ 3-235-ה1(

מורן הכהן-יבין  
רשמת זכויות מטפחים      

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

מספר הבקשה: 4785/18
שם המבקש: הזרע סידס בע"מ, ברורים
שם המטפח: הזרע סידס בע"מ, ברורים

שם הגידול: עגבניה
תאריך הבקשה: 24/12/2018

)SIMON( השם המוצע לזן: סימון
סימון הזן: 29633

- בלתי מסיים; עלה:  צימוח  סוג  ותכונותיו: צמח:  הזן  תיאור 
יש;   - ניתוק  שכבת  עוקץ:  פעמיים;  מנוצה   - טרף  סוג 
פרי: כתפיים ירוקות )לפני הבשלה( - אין, גודל - בינוני, 
שתיים   - מגורות  מספר  מעוגל,   - אורכי  בחתך  צורה 
בינוני;  )בהבשלה( - אדום; מועד פריחה -  ושלוש, צבע 
העפצים  לנימית  עמידות  בינוני;   - הבשלה  מועד 
עמידות  בינונית;  עמידות   -  Meloidogyne incognita
יש;   -  Verticillium sp. )Va and Vd( - Race 0 לדוררת 
 .Fusarium oxysporum f.sp העגבנייה  למגלת  עמידות 
למגלת  עמידות  יש;   -  )lycopersici )Fol( Race 0 )ex1(
 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici )Fol( העגבנייה 
)Race 1 )ex2( - יש; עמידות לווירוס מוזאיקת העגבנייה 
Tomato Mosaic Tobamovirus )ToMV( - Strain 0 - יש.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן

מספר הבקשה: 4788/19
 The Board of Trustees of the University of המבקש:  שם 
Arkansas, ארה"ב )על ידי ד"ר שלמה כהן ושות', בני ברק(
 John Reuben Clark, Ellen Thompson, Mario שם המטפח: 

Aguas-Alvarado, ארה"ב
שם הגידול: פטל שחור

תאריך הבקשה: 13/01/2019
APF 190T :השם המוצע לזן

APF-190T :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי צימוח - זקוף; ענף בתרדמה: 
חמישה,   - עלעלים  עיקרי של  מספר  עלה:  אין:   - קוצים 
סוג - דמוי כף יד; נוכחות פרי על ענף משנה נוכחית - יש; 
מועד תחילת פריחה על ענף משנה קודמת - בינוני; מועד 

תחילת הבשלת פרי על ענף משנה קודמת - מוקדם.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4789/19 עד בקשה מס' 4790/19
 Strieminetica  ארה"ב )על ידי ,Cornell University :שם המבקש

.Grapevine Technologies Ltd, פרדס חנה(
שם המטפח: Bruce Reisch, ארה"ב

שם הגידול: גפן
תאריך הבקשות: 16/01/2019

מספר הבקשה: 4789/19 
AROMELLA :השם המוצע לזן

NY76.0844.24 :סימון הזן
חסר,    - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
יועבר עד חודש מאי; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף 
- ירוק, צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד 
התחתון של הטרף - חסר, יועבר עד חודש מאי; פרח: אברי 
מין - אבקנים מפותחים, אברי מין נקביים מפותחים; עלה 
בוגר: מספר אונות - שלוש; מועד תחילת הבשלת ענבה 
- בינוני; ענבה: צורה בחתך אורכי - מעוגל, צבע קליפה 
אין   - בציפה  אנטוציאן  צבע  ירוק,  צהוב   - שעווה  בלא 
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טור א'
אותיות
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר

המנדטים

8391אלדמיר ואלאמלד

100מעןז

3510סוואזך

6821אלרוחהי

170אלמוסתקבליץ

6011אלופאקיק

80השתייכותך

אלתדאמון נ
אלוטני

1,7513

1,0302אלנהדהנך

1,0001אלסלאם אנץ

9291אלתקוהנק

5850אלואחדהף

אלאמלףי
ואלאסלאח

1,1782

580אלתראפלףן

130אלארדץ

4960אלבדילק

160אלברקקך

7191אלצדקקף

210אלתנמיהקץ

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ננץ

ףנק

רשימה הם  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )3(
כמפורט להלן:

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  מרעי מוחמדד

1.  גזמאווי מוחמדי

1.  מסעוד לואייק

הודעה בדבר קביעת שמות
מאת ועדת השמות הממשלתית

שמות  ועדת  מינוי  על  ההודעה  לפי  סמכותנו  בתוקף 
הממשלתית  השמות  ועדת  כי  בזה,  מודיעים  אנו  ממשלתית1 
קבעה בישיבתה מיום ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019( 

את רשימת השמות שלהלן:

שמות למחלפים ומנהרות  .1

)בטבלה שלהלן נתונים שמות המחלפים והמנהרות בתעתיקים   
לערבית וללטינית( -

לטיניתערביתעברית

.Tel Kashish Intمفرتق تل َقشيشמחלף ֵּתל קָשִיש

נ"צ 731900, 201200

בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מיום ב' באדר 
א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(

HaBrit Tunnelنفق َهربيتִמנְֶהֶרת ַהְּבִרית

נ"צ 731580, 228380

בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מיום ב' באדר 
א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(

Yokne'am Tunnelsأنفاق يوكِنعامִמנְֲהרֹות יָקְנְָעם

נ"צ 730700, 209800

בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מיום ב' באדר 
א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(

ט' באדר א' התשע"ט )14 בפברואר 2019(
)חמ 3-1104(

                                                משה שרון
                                יושב ראש ועדת השמות הממשלתית

                                
י"פ התשי"א, עמ' 959.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית ערערה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזה  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ערערה לפי פסק 
הדין שניתן בתיק עמ"נ 38235-12-18, ביום ח' בשבט התשע"ט 

)14 בינואר 2019(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

                                
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1
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טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  יונס חכיםנ

2.  וושאחי מואנס

3.  גהגאה טאלב

1.  קובהא מחמודנך
2.  דאר מולחם כמאל

1.  מסעוד וגיהנץ

1.  אבו אלחבאיב חסיבנק

1.  אבו הלאל אבראהיםףי

2.  מסארווה מוחמד

1.  אבו עקל בלאלקף

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-2150-ה1(

עיסמי עטא  
מנהל הבחירות לערערה      

הודעה על הסמכת פקח במועצה האזורית גן רווה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, הסמכתי ביום כ"א בכסלו התשע"ט )29 בנובמבר 
לפקח  רווה,  גן  האזורית  המועצה  עובד  קרפמן,  סרגיי  את   )2018
סביבתי, וזאת לאחר שקיבל הכשרה מתאימה לכך, ומוקנות לו בזה 

כל הסמכויות כמפורט בהוראות החוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
במועצה האזורית גן רווה.

כ"ט בטבת התשע"ט )6 בינואר 2019(
)חמ 3-4029(

שלמה אלימלך  
ראש המועצה האזורית גן רווה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

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
הריני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
 - )להלן  להלן   7 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  להודיע 
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:

של  סדירה  פעילות  המשך  לאפשר  כדי  דרוש  השטח   
מערכת הביטחון באזור עוטף ירושלים, להמשך קיום מכשול 
קו 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
1 לעיל - מיידית - מטרת הרכישה כבר ממומשת בקרקע 

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 לפי 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

חטיבות קרקע בשטח כולל של 175,575 מ"ר, בתוואי מכשול   
התפר - גדר הביטחון, עוטף ירושלים, במתחמים כמפורט 

להלן:

"אבו דיס" - הפקעה מס' 322/157/3; א. 

"שייח סעיד" - הפקעה מס' 322/157/4. ב. 

טבלאות שטחי הפקעה:

אבו דיס, הפ-322/157/3: א. 

שטח במ"ראדמת כפרגוש פיסקלי

877אל עזריה8

1,834אבו דיס4

3,638אבו דיס4

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

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

1,449אבו דיס4

2,005אבו דיס4

289אבו דיס4

6,571אל עזריה4

7,413אל עזריה4

24,076סך הכול:

שייח סעיד, הפ-322/157/4: ב. 

שטח במ"ראדמת כפרגוש פיסקלי

7,758צור בהיר6

13,265צור בהיר7

4,121צור בהיר6

7,041צור בהיר6

2,140צור בהיר6

21,938אבו דיס2

6,542אבו דיס4

182אבו דיס4

18,726אבו דיס9

2,521צור בהיר7

190צור בהיר7

36,620ערב א–סואחרה3

25,202ערב א–סואחרה3

5,253ערב א–סואחרה4

151,499סך הכול:

הפקעה  בתשריטי  מסומנות  האמורות  הקרקע  חטיבות 
שמספריהם הפ/322/157/3 )שלושה תשריטים א-ג(  ו–הפ/322/157/4 
)שלושה תשריטים א-ג(, המופקדים במשרדי רשות מקרקעי ישראל, 

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

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
מי/במ/113/א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
 ,4080 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 

לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1365 עמ'  התשנ"ג, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הראל  ולבנייה 
 - )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 באבו גוש, ששטחה 302 מ"ר, המזוהה כגוש   
29529, חלקה 11; מגרש 5 )לפי תשריט חלוקה 20060001(.

לפקודה,  7א  לסעיף  בהתאם  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 
זו  משום הודאה כי ההחזקה במקרקעין  אין בפרסום הודעה 
כלשהן  זכויות  למחזיקים  יש  כי  או  חוקית  היא  האמורים 
לבעלי  פיצויים  תשלום  לדרישת  מניעה  בה  ואין  בקרקע 
הזכויות במקרקעין בגין שימוש לא חוקי שנעשה בהם על ידי 

מי מהמחזיקים.

כ"ד בשבט התשע"ט )30 בינואר 2019(
)חמ 3-2(

איריס לוין  

יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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
ענ/מ'/1008/א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
 ,6167 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1341 עמ'  התשע"א, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עירון  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
ושטח  פתוח  ציבורי  שטח  דרכים,  לצורך  דרושה  הקרקע( 

למבני 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.
 __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

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

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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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

חטיבת קרקע בבאקה אל גרבייה, בגוש 8778 -  

ח"ח
הפקעה 

לדרכים במ"ר
הפקעה 

לשצ"פ במ"ר

הפקעה 
למבנה ציבורי 

במ"ר

1550701,029

161,169102534

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-2(

עבד מסארווה  

יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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  פת/1201,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התשכ"ט,   ,1535 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
עמ' 1758, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקווה 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
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 בפתח תקווה, רח' יהוד, גוש 6386, ח"ח 170,    
בשטח של 86 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-2(

רמי גרינברג  

יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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  פת/1201,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התשכ"ט,   ,1535 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
עמ' 1758, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקווה 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
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 בפתח תקווה, רח' יהוד, גוש 6386, ח"ח 171,    
בשטח של 29 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-2(

רמי גרינברג  

יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הצ/95/1-5, שהודעה 
התשס"א,   ,5006 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3453 עמ' 
לפקודת  ו–7  לסעיפים 5  הוועדה(, בהתאם   - )להלן  שרונים 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
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.

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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גוש חלקה - לשעברגוש חלקה - חדש

חלקהגוש 
חלקי/
חלקהגוש שלם

חלקי/
שלם

ח110821ש12568263

הייעוד: שטח בנייני ציבור.  

י"ג באדר א' התשע"ט )18 בפברואר 2019(
)חמ 3-2(

סימון אלפסי  

יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יקנעם עילית  

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  גנ/17067,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התשס"ט,   ,5965 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,4416 עמ' 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עפולה 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
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

גוש 16663, חלקות בשלמות 235, 236, 238 )לשעבר חלקה 31(;   
הייעוד: חניה ציבורית.

כ"ב בשבט התשע"ט )28 בינואר 2019(
)חמ 3-2(

שלמה מליחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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 בתל מונד, גוש 7787, ח"ח 96, 97; גוש 7799,   
ודרך  דרך, שב"צ, שצ"פ  186; הייעוד:   ,176  ,128-113 ח"ח 

משולבת.

ט"ז בשבט התשע"ט )22 בינואר 2019(
)חמ 3-2(

דורון אוזן  

יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שרונים  __________
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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
"יקנעם  ג/במ/55  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  חירום",  אתר   - דרום 
בזה  מוסרת   ,4377 עמ'  התשנ"ב,   ,4034 הפרסומים  בילקוט 
עיריית יקנעם עילית )להלן - העירייה(, 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 בנייני ציבור )לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

העירייה 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, 
ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל העירייה 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

וחלקות  כגושים  המזוהה  עילית,  ביקנעם  קרקע  חטיבת   
האלה:

 __________
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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התשנ"ו,   ,4343 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת  התכנית(,   - )להלן   308 עמ' 
לתכנון ולבנייה אשדוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 - )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

 ,2077 כגוש  המזוהה  א',  רובע  באשדוד,  קרקע  חטיבת   
ח"ח 163 )לשעבר 125(; מגרש 4, שטח המגרש: 1,270 מ"ר; 

הייעוד: שצ"פ ודרך.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקרייה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין בדבר 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ד באדר א' התשע"ט )19 בפברואר 2019(
)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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
לפי  הפקעה  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט  ש/1, שהודעה  מס'  תכנית 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,560 עמ'  התשכ"ז,   ,1324 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
בילקוט הפרסומים 3527א, התשמ"ח, עמ' 844ב, תהיה לקניינה 
פרדס–חנה-כרכור  המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

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
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 19/109/03/3 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1998 עמ'  התשע"ה,   ,6944
לתכנון ולבנייה אשדוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 - )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

חטיבת קרקע באשדוד, רובע ז', המזוהה כגוש 2023, ח"ח   
- 82

ייעודשטח במ"רמגרש

שב"צ401500

שצ"פ1013,616

דרך501247

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקרייה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין בדבר 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ד באדר א' התשע"ט )19 בפברואר 2019(
)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 9/118/03/3, שהודעה 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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פרסום  מיום  יהוד-מונוסון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 
הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון, המזוהה כגוש 6684, חלקה 157,   
גוש 6685,  בגוש 6684(;  ח"ח 105, 106  )לשעבר  159 בשלמות 
חלקות 188, 195 בשלמות )לשעבר ח"ח 97 בגוש 6685(; הייעוד: 

שב"צ, דרך.

י"ט בכסלו התשע"ט )27 בנובמבר 2018(
)חמ 3-4(

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  

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' נס/130/ב, 
 ,7461 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשע"ז, עמ' 4175, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ציונה,  נס  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 
7921, התשע"ח, עמ' 11053, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נס ציונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3642, ח"ח 18-13,    
23-20, 39, 43; מגרשים: 50, 51, הייעוד: שצ"פ; מגרשים 80, 

81, 82, הייעוד: שב"צ.

י"ד בשבט התשע"ט )20 בינואר 2019(
)חמ 3-4(

שמואל בוקסר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1250, 
 ,4309 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"ה, עמ' 3450, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור, המזוהה כגוש 10104, ח"ח 163.  

א' באדר א' התשע"ט )6 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

הגר פרי יגור  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור  

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, 
בדבר  שהודעה  צפוניים,  איבטין-מורדות   ,301-0194621
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7401, התשע"ז, עמ' 1542, 
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון )להלן 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   -
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 7811, התשע"ח, עמ' 
7991, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית 

זבולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 12380, ח"ח 12, 170; גוש 10386, ח"ח 7-1, 12-9, 15, 16,   
20, 23, 24, 25, 26; גוש 10460, ח"ח מספר חדש 118 )מספרה 
בתכנית  מופיע  שהוא  כפי   112 הוא  החלקה  של   הישן 
ציבורי;  הייעוד:  מ"ר;   54,808 של  בשטח   ,)301-0194621
הוועדה  במשרדי  הנמצא  ההפקעה  לתשריט  בהתאם 

המקומית לתכנון ולבנייה זבולון, דור כפר המכבי 30030.

ט"ז בחשוון התשע"ט )25 באוקטובר 2018(
)חמ 3-4(

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זבולון  __________
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  יד/1/934/ב, 
הוועדה  בזה  עמ' 3009, מצהירה  הפרסומים 4000, התשנ"ב, 
לסעיף 19  יהוד-מונוסון, בהתאם  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
לקניינה  תהיה   ,568 עמ'  התשע"ז,   ,7374 הפרסומים  בילקוט 

 __________
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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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–85 מ"ר, המזוהה כגוש 7655,   
ח"ח 70.

כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה רעננה  

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' רע/2000, 
 ,3813 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,450 עמ'  התשנ"א, 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, 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 
7754, התשע"ח, עמ' 6730, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–44 מ"ר, המזוהה כגוש 6583,   
ח"ח 370.

כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה רעננה  __________
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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/222/1, 
 ,3091 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשמ"ד, עמ' 3193, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, 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 
והמוחלט של  הגמור  לקניינה  7, תהיה  עמ'  7937, התשע"ט, 

עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

7964, התשע"ט, עמ' 853, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 
עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

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

ל' בשבט התשע"ט )5 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

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  רע/299/1/ג, 
הפרסומים 5990, התשס"ט, עמ' 5468, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, 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 
7869, התשע"ח, עמ' 9544, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, המזוהה כגוש 6586 -  

ששטחה כ–71 מ"ר, ח"ח 560;  

ששטחה כ–83 מ"ר, ח"ח 561.  

כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה רעננה  __________
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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/2000, 
 ,3813 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,450 עמ'  התשנ"א, 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, 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 
7779, התשע"ח, עמ' 7277, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 __________

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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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' ג/10689, 
 ,4825 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1433 עמ'  התש"ס, 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  מזרחי,  גליל  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 
7909, התשע"ח, עמ' 10599, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

המועצה המקומית טורעאן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטורעאן, המזוהה כגוש 16610, ח"ח 4.  

א' באדר א' התשע"ט )6 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

בנצי יעקב בן ציון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/15418, 
 ,5897 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשס"ט, עמ' 1634, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  מזרחי,  גליל  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   ,3895 עמ'  התשע"ט,   ,8022
של המועצה האזורית בוסתן אל מרג' מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בדחי, המזוהה כגוש 17235, ח"ח 8.  

ח' באדר א' התשע"ט )13 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

בנצי יעקב בן ציון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–6 מ"ר, המזוהה כגוש 7655,   
ח"ח 135.

כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה רעננה  

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' רע/2000, 
 ,3813 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,450 עמ'  התשנ"א, 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, 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 
6563, התשע"ג, עמ' 3463, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–85 מ"ר, המזוהה כגוש 6586,   
ח"ח 516.

כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה רעננה  __________
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
ג/8584,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,4590 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,706 עמ'  התשנ"ח, 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  מזרחי,  גליל  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 
7909, התשע"ח, עמ' 10599, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

המועצה המקומית טורעאן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטורעאן, המזוהה כגוש 16610, ח"ח 4.  

א' באדר א' התשע"ט )6 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

בנצי יעקב בן ציון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי   __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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שם האגודה: גידולי שדה חצרים אגודה שיתופית חקלאית   )3(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006375-0.  
המען: חצרים, ד"נ הנגב 85420.  

תאריך רישום: כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

חקלאית  שיתופית  אגודה   - דרור  בני  פירות  האגודה:  שם   )4(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006377-6.  
המען: בני דרור, ד"נ שרון תיכון 4581500.  

תאריך רישום: כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

חקלאית  שיתופית  אגודה  אל-רום  רוח  חוות  האגודה:  שם   )5(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006378-4.  
המען: אל-רום, ד"נ רמת הגולן.  

תאריך רישום: כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: המעפיל מבני תעשייה אגודה שיתופית חקלאית   )6(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006379-2.  
המען: המעפיל, ד"נ חפר 38857.  

תאריך רישום: כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: דפנל'ה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )7(
מס' האגודה: 57-006380-0.  

המען: דפנה, ד"נ גליל עליון 12235.  
תאריך רישום: כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שיתופית  אגודה  מתחדשות  אנרגיות  גולן  מי  האגודה:  שם   )8(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006381-8.  
המען: דרך היין, ת"ד 50, קצרין 1290000.  

תאריך רישום: כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: יד בונה אגודה שיתופית בע"מ.  )9(
מס' האגודה: 57-006382-6.  

המען: רח' דרך יריחו 207, ירושלים.  
תאריך רישום: כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(.  

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.  
סוג משני: שירותים.  

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
215- מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

0286252, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3501 עמ'  התשע"ז,   ,7448
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עפולה  ולבנייה  לתכנון 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
בילקוט הפרסומים 8039, התשע"ט, עמ' 4385, תהיה לקניינה 
זו  הודעה  פרסום  מיום  עפולה  עיריית  והמוחלט של  הגמור 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 16672, ח"ח 1.  

י"ג באדר א' התשע"ט )18 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

תיקון טעות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה 
 ,7996 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,11943 ציבור(  לצורכי 
התשע"ט, עמ' 2947, בדבר תכנית גז/3/8, חטיבת קרקע בכפר 
שמואל, במקום "המזוהה כגוש 6477" צריך להיות "המזוהה 

כגוש 4677".

)חמ 3-4(

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
שם האגודה: מתיישבי בטחה - אגודה שיתופית להתיישבות   )1(

קהילתית בע"מ.
מס' האגודה: 57-006374-3.  

המען: בטחה, ד"נ הנגב 8541500.  
תאריך רישום: כ"ב בשבט התשע"ט )28 בינואר 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שם האגודה: משתלות בני דרור - אגודה שיתופית חקלאית   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006376-8.  
המען: בני דרור, ד"נ שרון תיכון 4581500.  

תאריך רישום: כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
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לאון  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.3.2019 ביום  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  מלאכי,  קריית  תעשיות,  פארק   ,1 שרייבר 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עומר גולדין, מפרק

LORDREAMS בע"מ
)ח"פ 51-533005-8(

)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 
 ,12 ליש  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.3.2019 ביום   תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איציק לוי, מפרק

אלגוגיימינג בע"מ
)ח"פ 51-552271-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.4.2019, בשעה 12.00, אצל עו"ד שלמה ארבץ, רח' 
מנחם בגין 7, מגדל גיבור ספורט, קומה 24, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים יגאל סרור, מפרק

דנטאל קול בע"מ
)ח"פ 51-487364-5(

)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 16.5.2019, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' המסגר 42, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל יפרח, עו"ד, מפרק

מוניות ולדורף אסטוריה בירושלים בע"מ
)ח"פ 51-451611-1(

)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 

אגודה   - סמר  קיבוץ  לחברי  המילואים  קרן  האגודה:  שם   )10(
שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006383-4.  
המען: סמר, ד"נ חבל איילות 8881500.  

תאריך רישום: כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: נופר צאלים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )11(
מס' האגודה: 57-006384-2.  

המען: צאלים, ד"נ חלוצה 85520.  
תאריך רישום: כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

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

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

)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 
יגאל  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,17.3.2019 ביום  תתכנס 
אלון 159, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי סרנגה, מפרק

ישראל טופ מדיקל פרו בע"מ
)ח"פ 51-461722-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.3.2019, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' הרצל 52, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדוארד וולפוביץ, עו"ד, מפרק

ג'רוז בית אופנה בע"מ
)ח"פ 51-275412-8(

)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 
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בייס פייל נאמנויות )1993( בע"מ 
)ח"פ 51-181770-2(

)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   ,19.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
 ,1 עזריאלי  מרכז   ,132 בגין  מנחם  דרך  מרח'   , מכלוביץ  אשר 

המגדל העגול, 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.

 ,1.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אשר מכלוביץ, רו"ח, מפרק

ק.מ.י.צ.ה יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-572312-0(

)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 
התקבלה   ,4.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 
למפרק  ירושלים,   ,4/7 שרייבוים  יעקב  מרח'  קווטינסקי,  צחי 

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.

   ,10.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק צחי קווטינסקי, מפרק

גובלין אינווסטמנטס בע"מ
)ח"פ 51-420809-9(

)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 

רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,14.00 בשעה   ,25.6.2019 ביום   תתכנס 
לשם   ,tzvika424@gmail.com דוא"ל:   ,5647803 יהוד   ,5/3 בגין 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

מנילה סנטר בע"מ
)ח"פ 51-396928-7(

)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   ,14.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אלברט בן אמור, מרח' שער ציון 34 ד-8, חולון, 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.

ימים   30 לאחר  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלברט בן אמור, מפרק

אלמגור ושות' יעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ
)ח"פ 51-207011-1(

)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   ,19.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
רו"ח אשר מכלוביץ, מרח' דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1 , 

המגדל העגול, 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.

 ,1.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אשר מכלוביץ, רו"ח, מפרק
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 ,16.4.2019 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.

אלי רואש, רו"ח, מפרק

א.ש.י. החברה לניהול ארכיונים בע"מ
)ח"פ 51-345246-6(

)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   ,13.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
למפרק   ,31336021 חיפה   ,56 המגינים  שד'  מרח'  רואש,  אלי 

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.

 ,16.4.2019 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.

אלי רואש, רו"ח, מפרק

י.מ. רום יזמות ובנייה בע"מ
)ח"פ 51-577039-4(

)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   ,3.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
נדב  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

טורג'מן, מרח' מקס בודנהיימר 10/2, באר שבע, 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.

 ,1.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
באר   ,37/5 החוצב  רח'  עזריה,  גידי  עו"ד  אצל   ,13.00 בשעה 
שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

נדב טורג'מן, מפרק

התקבלה   ,4.7.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אלי  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

סיימון, מרח' זרחין 10, 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.

 ,17.3.2019 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.

אלי סיימון, עו"ד, מפרק

א.ר.ג. צפון 2006 בע"מ
)ח"פ 51-388535-0(

)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 
התקבלה   ,13.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלי 

רואש, מרח' שדרות המגינים 56, חיפה 31336021, 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.

 ,15.4.2019 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.

אלי רואש, רו"ח, מפרק

א.שטרות בע"מ
)ח"פ 51-228183-3(

)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   ,13.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
למפרק   ,31336021 חיפה   ,56 המגינים  שד'  מרח'  רואש,  אלי 

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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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גדי סרן, מרח' היצירה 3, רמת גן, 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.

 ,13.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח', אבא הלל סילבר 16, דרך 
רמת גן לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גדי סרן, עו"ד, מפרק

מגדל - סיב בע"מ
)ח"פ 51-394846-3(

)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   ,31.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

גדי סרן, מרח' היצירה 3, רמת גן, 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.

 ,13.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי החברה, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גדי סרן, עו"ד, מפרק

א.ע."יואב" פרויקטים
)ח"פ 51-273686-9(

)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   ,13.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יהורם אביב, מרח' שד' הגעתון 45, 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.

 ,2.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 

אופנת הפירמה 2002 בע"מ
)ח"פ 51-331045-8(

)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   ,7.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לציון,  ראשון   ,19 סחרוב  דוד  מרח'   ,63238 מ"ר  אשרוב,  תומר 

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.

 ,6.5.2019 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.

תומר אשרוב, עו"ד, מפרק

ד.ד. דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-525257-5(

)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   ,8.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני דנן, 

מקיבוץ להבות חביבה, 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.

 ,10.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, כפר ויתקין, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דני דנן, מפרק

אוסף מיתר בע"מ
)ח"פ 51-342783-1(

)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   ,31.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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קאט הנדסה ובניה בע"מ
)ח"פ 51-543402-5(

)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   ,11.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאסר 

וסים, מכסרא-סמיע 2013800, 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.

 ,10.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל,לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

נאסר וסים, מפרק

פנצ' שילת בע"מ
)ח"פ 51-308113-3(

)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   ,11.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יובל אלתר, מרח' רותם 161 שילת 7318800, 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 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.

יובל אלתר, עו"ד, מפרק

לירון רוטביין בע"מ
)ח"פ 51-527642-6(

)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 

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

של החברה.

יהורם אביב, עו"ד, מפרק

עמיקו אינטרטריד בע"מ
)ח"פ 51-423885-6(

)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   ,29.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דוד דרוטמן, מרח' נחל דולב 29/13, בית שמש, 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.

 ,2.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, במשרדי, רח' דרך יצחק רבין 2, בית שמש, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

דוד דרוטמן, עו"ד, מפרק

גלובל טל בע"מ
)ח"פ 51-293857-2(

)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   ,3.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אבירם מלמד, מרח' אבא הלל 7, 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 3.6.2019, בשעה 
15.00, 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.

אבירם מלמד, רו"ח, מפרק
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 ,5.7.2019 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.

יונתן יזדן, מפרק

אלחוב בע"מ
)ח"פ 51-523943-2(

)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   ,29.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אלכס שחם , מרח' יגאל אלון 155,  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.

 ,2.7.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלכס שחם, רו"ח, מפרק 

ניר.י חברת עורכי דין
)ח"פ 51-531814-5(

)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   ,14.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוחאי 

ניר, מכפר ידידיה 4294000, ת"ד 196, 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.

 ,1.7.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק רח' אביחיל 2, כפר ידידיה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יוחאי ניר, מפרק

התקבלה   ,10.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שיר נבטיאן, מרח' הבנים 14, הוד 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. 

 9.7.2019 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.

שיר נבטיאן, עו"ד, מפרק

אקא סחר )אמבטיט( בע"מ
)ח"פ 51-299473-2(

)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   ,7.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס 

קרן , מרח' בית אל 7א',  רמת גן 5248705, 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.

 ,7.7.2019 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.

עמוס קרן, מפרק

הוק - הנדסה בנין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-291242-9(

)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 7.2.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן יזדן, מרח' 

גיורא יוספטל 4/61, יהוד-נווה מונסון, 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.

DoCenter Id:801-02-2019-000183, received on -26/02/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



8085 ילקוט הפרסומים 8126, כ"א באדר א' התשע"ט, 26.2.2019 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
לזר, מרח' יגאל אלון 94, תל אביב 6789139, 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.

 ,27.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  לזר,  שטראוס  חשבון,  רואי  במשרדי   ,09.30 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

אימפריאל בתי מאפה בע"מ
)ח"פ 51-398849-3(

)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   ,12.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איציק 

שוורץ, מרח' נורית 7, באר שבע 84852, 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.

 ,27.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' מרגולין 6, באר שבע, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

איציק שוורץ, מפרק

א.ד. יסמין אחזקות וייזום בע"מ
)ח"פ 51-499474-8(

)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   ,24.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אופיר מיוסט, מרח' בן גוריון 8, קומה 2, 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.

 ,27.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, בכתובת הנ"ל, אצל טולדנו, מיוסט ושות' - משרד 
סופי של המפרק,  דוח  הנ"ל, לשם הגשת  דין, בכתובת  עורכי 

מ.ע.ר.ק.ן. בע"מ
)ח"פ 51-271618-4(

)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   ,10.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

לזר, מרח' יגאל אלון 94, תל אביב 6789139, 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.

 ,27.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי רואי חשבון שטראוס לזר, 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.

אורי לזר, מפרק

קולנוע 58 )1997( בע"מ
)ח"פ 51-246669-9(

)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   ,7.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

לזר, מרח' יגאל אלון 94, תל אביב 6789139, 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.

 ,27.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  לזר,  שטראוס  חשבון,  רואי  במשרדי   ,08.30 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

חברה א"י לנייר וצבעי דפוס בע"מ
)ח"פ 51-004024-9(

)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   ,10.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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מגרש מס 815 סביון בע"מ
)ח"פ 51-061916-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 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 
רח'  ליברטי,  אורית  עו"ד  אצל  סלבסט,  נינה  את  ולמנות  מרצון 

היצירה 3, רמת גן, 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.

 ,19.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  ליברטי,  אורית  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

נינה סלבסט, מפרקת

אולמר דוד יעוץ פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-313745-5(

)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   ,20.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נימרוד אליהו לוי, מרח' התאנה 24, שערי 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.

 ,20.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.

נימרוד אליהו לוי, עו"ד, מפרק

א.ס. מרכז הפיתה בני ברק בע"מ
)ח"פ 51-491401-9(

)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 

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

אופיר מיוסט, עו"ד, מפרק

א.י.ש.י.אופטימלי יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-576482-7(

)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, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את דוד בן ברון, מרח' כנפי נשרים 15, 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.

 ,22.6.2019 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.

דוד בן ברון, מפרק

לרעך כמוך
)ח"פ 51-488688-6(

)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   ,18/2/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יקותיאל 

דוב גולדשטיין, מרח' גבעת שאול 25, 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.

 ,20.6.2019 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.

יקותיאל דב גולדשטיין, מפרק
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 ,18.6.2019 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.

צביקה גרוס, מפרק  

אשליות בע"מ 
)ח"פ 51-180258-9(

)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   ,12.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יגאל צדקוני, מרח' נחל איילון 37, תל אביב 6157102, ת"ד 57231,  

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.

 ,16.7.2019 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.

יגאל צדקוני, עו"ד, מפרק

י.מ.ה.ו בע"מ
)ח"פ 51-462881-7(

)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   ,24.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

עוזרי, מרח' אברהם גירון 9, יהוד, 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.

 ,28.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דורון עוזרי, מפרק

התקבלה   ,11.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה 

גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, 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.

 ,18.6.2019 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.

צביקה גרוס, מפרק 

הדסים שרותי כח אדם בע"מ
)ח"פ 51-296913-0(

)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, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
הגליל  קניון  מרח'  קריספין,  שיל"ת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

העליון, ת"ד 42, חצור הגלילית, 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.

 ,10.7.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת 

כסא - לי בע"מ 
)ח"פ 51-351603-9(

)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   ,13.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה 

גרוס מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, למפרק 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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התקבלה   ,17.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית 

ברודר, מרח' רבינוביץ 22, חולון, 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.

 ,18.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל עו"ד אייל סייג, במשרד רח' רבי עקיבא 16, קומת 
קרקע, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית ברודר, מפרקת

פי.די.די. יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-254064-2(

)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 
 ,10.00 בשעה   ,14.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יחיאל 

נוסבאום, מרח' אבא הלל 7, 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.

יחיאל נוסבאום, רו"ח, מפרק

א.פ. יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-350128-8(

)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 
 ,10.30 בשעה   ,14.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יחיאל 

נוסבאום, מרח' אבא הלל 7, 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.

יחיאל נוסבאום, רו"ח, מפרק

וייז אינבאירונמנט בע"מ
)ח"פ 51-435102-2(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
חיפה,   ,52 ביכורים  מרח'  ויינטראוב,  צבי  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.

 ,12.6.2019 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.

צבי ויינטראוב, מפרק

אי.טי.אס.אס. פתרונות מיחשוב בע"מ
)ח"פ 51-400161-9(

)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   ,5.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלי נקר, מרח' ילדי טהרן 7, פתח תקווה 4941932, 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 
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.

אלי נקר, עו"ד, מפרק

ברודר גרופ בע"מ
)ח"פ 51-440571-1(

)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 
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