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הכרזה על מצב חירום
לפי חוק–יסוד: הממשלה

פי הצעת  ועל  לחוק–יסוד: הממשלה1,   38 לסעיף  בהתאם 
באלול  ד'  רביעי,  ביום  בישיבתה  הכנסת  הכריזה  הממשלה, 
)4 בספטמבר 2019(, על מצב חירום לתקופה שמיום  התשע"ט 
ד' באלול התשע"ט )4 בספטמבר 2019( עד יום ז' בטבת התש"ף 

)4 בינואר 2020(.

ד' באלול התשע"ט )4 בספטמבר 2019(
)חמכ-2000040(

יולי יואל אדלשטיין  
יושב ראש הכנסת  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

הודעה בדבר התקשרויות בין רשימות מועמדים
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67)ג( לחוק הבחירות 
לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969 , כי רשימות המועמדים 

שלהלן2 התקשרו ביניהן לשם חלוקת המנדטים:

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה - מחל   )1(

עם

האיחוד   - היהודי  הבית  שקד  איילת  בראשות   ימינה 
       הלאומי - הימין החדש - טב;

המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורביץ, שפיר וברק - מרצ   )2(

עם

לוי אבקסיס  ואורלי  פרץ  עמיר  בראשות  גשר   -  העבודה 
       - אמת;

הרב  מרן  של  תנועתו  תורה  שומרי  הספרדים  התאחדות   )3(
עובדיה יוסף זצ"ל - שס 

עם 

יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה - ג; 

כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד - פה   )4(

עם

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן - ל; 

נעם - עם נורמלי בארצנו - כ  )5(

עם

עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר - כף.

ח' באלול התשע"ט )8 בספטמבר 2019(
)חמ 3-16-ה7(

        חנן מלצר
    המשנה לנשיאת בית המשפט העליון

             יושב ראש ועדת הבחירות
                        המרכזית לכנסת ה–22

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 14466.  2

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
"שטח  זב/125/ה,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
אישורה  בדבר  שהודעה  בחוואלד",  חיים  בעלי  לגידול 
 ,4392 עמ'  התשע"ה,   ,7011 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
בהתאם לתכנית מס' זב/125 )תמ"מ 6/2(, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4531, התשנ"ז, עמ' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3783
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  זבולון, 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8219, 
התשע"ט, עמ' 10354, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 
המועצה האזורית זבולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 10381, ח"ח 1, 10, 11, 150; גוש 10388, ח"ח 9; גוש 10389,   
ח"ח 4, בשטח כולל של 5.408 דונם; הייעוד: דרך; גוש 10388, 
ח"ח 3; גוש 10388, ח"ח 9, בשטח כולל של 4.271 דונם; הייעוד: 
במשרדי  הנמצא  ההפקעות  בתשריט  כמסומן  עלמין.  בית 
אזורית  מועצה  זבולון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

זבולון, דואר כפר המכבי 30030.

א' באלול התשע"ט )1 בספטמבר 2019(
)חמ 3-4(

עמוס נצר  
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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/518, שהודעה בדבר 
עמ'  4332, התשנ"ה,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4764
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  זמורה, 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4371, 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1186 עמ'  התשנ"ו, 
המועצה המקומית גדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגדרה, המזוהה כגוש 3875, ח"ח 103, 104, 182;   
הייעוד: דרך ושב"צ.

י"ג באב התשע"ט )14 באוגוסט 2019(
)חמ 3-4(

יואל גמליאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גדרה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  פת/593,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1097, התשכ"ד, 
עמ' 1700, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
8282, התשע"ט, עמ' 11734, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' הארי הקדוש, גוש 6402,   
ח"ח 4, בשטח של 20 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"א באב התשע"ט )12 באוגוסט 2019(
)חמ 3-4(

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

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 16088-08-19

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

ובעניין פירוק חברת מייד ביי לילהמיסט בע"מ, ח"פ 51-448400-5,

ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  פורטונוב  קארינה  והמבקשים: 
חדש ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל 
ראבד, מרח' דרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, קומה 18, רמת גן 

52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.8.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.11.2019, בשעה 08.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 31.10.2019. 
לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 

תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 34284-08-19

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,
ובעניין פירוק חברת נייס אנד פופ בע"מ, ח"פ 51-255784-4,  

מרח' ראול ולנברג 14א, רמת החייל, תל אביב 69179,
והמבקשת: ליאת לגו, מרח' עולי הגרדום 58, ראשון לציון, ע"י 
ב"כ עו"ד חלף מוחמד, רישיון מס' 49755, מרח' בשביס זינגר 30, פתח 

תקווה 49779, טל' 03-9210387, פקס' 03-9247268.
נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.8.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.11.2019, בשעה 8.30.
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–7 ימים לפני מועד הדיון.

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

חלף מוחמד, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 34985-08-19

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,
ובעניין פירוק חברת ראגה הנדסה בע"מ, ח"פ 51-542882-9,

והמבקש: גבי גורביץ, ע"י ב"כ עו"ד חן אמסטר, מרח' לינקולן 
פקס'   ,03-6254000 טל'  אביב,  תל   ,15 קומה  רובינשטיין,  בית   ,20 

.03-6254040

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק 
 ,24.11.2019 ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו 

בשעה 9.00.
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקש הודעה על רצונו זה.
באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 .17.11.2019

תמורת  המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חן אמסטר, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אריאל גלובל טרייד בע"מ
)ח"פ 51-428930-5(

)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 29.12.2019, בשעה 10.00, ברח' מונטיפיורי 46, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב ראובני כהן, מפרק

סי.אי.בי נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-315197-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.7.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  כספי,  יעקב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב כספי, עו"ד, מפרק

סי.אי.בי נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-315197-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  ביום 3.11.2019, בשעה 10.00, במשרדי המפרק,  הנ"ל תתכנס 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב כספי, עו"ד, מפרק

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 31309-12-18

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

ובעניין פירוק חברת אמיתי ובניו עפולה סוכנויות בע"מ, 
ח"פ 51-111369-8, 

והמבקשת: חברת מ.אמיתי בע"מ, ח"פ 51-051426-8, ע"י ב"כ 
מזרחי,  וילנסקי,  פירט,  ממשרד  בלנקין,  דני  ו/או  דגן  ליאור  עו"ד 
כנעני, עורכי דין, רח' דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, הבניין 

העגול, קומה 41, תל אביב 67021.

בקשה  הוגשה   13.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

26.9.2019, בשעה 13.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
לפני מועד  ימים  יאוחר מ–14  לא  לפי המען הנ"ל  לידיה  שתגיע 

הדיון.

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

ליאור דגן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 34667-08-19

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

ובעניין פירוק חברת א.י. פרידמן - חברה ליזמות והשקעות 
בע"מ, ח"פ 51-437441-2,

והמבקשים: אהרון איינהורן ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש 
רפאל  ו/או  שני  שולי  ו/או  דוד  תומר  ו/או  ארד  יובל  ו/או 
ראבד, מרח' דרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, קומה 18, רמת גן 

52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.8.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

10.10.2019, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 26.9.2019.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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