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מינוי חברים לוועדות עררים
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

רדיפות הנאצים,  נכי  לחוק   16 סעיף  לפי  בתוקף סמכותי 
דין  בתי  לחוק   5 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשי"ז-11957 
מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את הרשומים מטה לחברים 

בוועדות עררים לפי החוק, במחוז הצפון:

דוד אוסמו הדר מאור  

אסנת חיות אריה ציליק  

אברהם שרם אורית ציפורה מסר הראל 

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021(
)חמ 3-100-ה1(                           בנימין גנץ

ממלא מקום שר המשפטים  
ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשל"ח, עמ' 212.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-11950 )להלן - החוק(, ולפי 
סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את 
הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז הצפון:

דוד אוסמו הדר מאור  

אסנת חיות אריה ציליק  

אברהם שרם אורית ציפורה מסר הראל 

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021(
)חמ 3-321-ה1(                            בנימין גנץ

ממלא מקום שר המשפטים  
ס"ח התש"י, עמ' 162.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

הסמכת רשות מוסמכת
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

 1 "רשות מוסמכת" שבסעיף  לפי ההגדרה  בתוקף סמכותי 
דרעי,  נעמי  אני מסמיך את  יבוא חופשי, התשע"ד-12014,  לצו 
הכלכלה  במשרד  התעשיות  במינהל  תעשיות  בכירה  מרכזת 
המשרד,  עובדת  היא  עוד  כל  המשרד(,   - )להלן  והתעשייה 
משקאות  יבוא  לעניין  יבוא  אישורי  למתן  מוסמכת  לרשות 
משכרים כמפורט בפרטי המכס בצו תעריף המכס והפטורים ומס 

קנייה על טובין, התשע"ז-22017, המפורטים להלן:

ו–22.08,   22.07.1090  ,22.07.1050  ,22.06  ,22.05  ,22.04  ,22.03
למעט 22.08.9090.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)חמ 3-552-ה2(                            עמיר פרץ

שר הכלכלה והתעשייה  
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41.  2

שינוי אזור מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו-11966, אני משנה את מינוים של -

נחמה קהת ארביב, מס' רישום 28646, כך שבמקום "עיריית   )1(
תל אביב" יבוא "מועצה מקומית פרדס–חנה-כרכור";

נורית דינר, מס' רישום 320468, כך שבמקום "עיריית תל–  )2(
אביב-יפו" יבוא "עיריית כפר סבא".

כ"ז בשבט התשפ"א )9 בפברואר 2021(
)חמ 3-1769(                        איציק שמולי

שר העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים  

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 748.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 1663.  3

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכויותיי  את  והאדריכלים  המהנדסים  לרשם  אצלתי 
המהנדסים  לחוק  ו–)ג(  11ב)א(  סעיף  ולפי  9)א()2ב(  סעיף 

והאדריכלים, התשי"ח-21958.

הסמכות  מאצילת  לגרוע  כדי  זו  סמכות  באצילת  אין 
 ,7141 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  הממשלה  חוק–יסוד:  לפי 

התשע"ו, עמ' 1003.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-17-ה1(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 108; התשע"ח, עמ' 225; י"פ התשע"ז,  2

עמ' 1312.  

הודעה בדבר הסמכת הוועדה המקומית יוקנעם עילית 
לוועדה מקומית עצמאית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"א-1965

והבנייה,  לחוק התכנון  31א)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ולאחר קבלת חוות הדעת של 
מנהלת  והמלצות  הבקרה  ויחידת  לממשלה  המשפטי  היועץ 
המחוזית  הוועדה  ראש  ויושב  האוצר  במשרד  התכנון  מינהל 
מחוז צפון לפי סעיף 31א)ג( ו–)ד( לחוק, אני מסמיך את הוועדה 
מקומית  לוועדה  עילית  יוקנעם  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

עצמאית.

בפברואר   8( התשפ"א  בשבט  כ"ו  מיום  ההסמכה  תוקף 
2021( עד יום ל' באב התשפ"א )8 באוגוסט 2021(.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-5037(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  1
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בקרה על הליך ההגרלה

הליך ההגרלה יבוקר על ידי החברה או מי מטעמה.  .4

פרסום התקנון 

עורך ההגרלה יפרסם את תקנון ההגרלה באתר האינטרנט   .5
של הפרויקט מושא ההגרלה או בכל דרך אחרת שתאושר 

על ידי החברה.

פרסום ההגרלה 

)א( עורך ההגרלה יפרסם את דבר קיום ההגרלה בעיתונות,   .6
באתר האינטרנט של הפרויקט, או בכל דרך שתאושר על 

ידי החברה.

הרדיו,  באמצעות  למעט  פרסומת,  ובכל  פרסום  )ב( בכל   
הנוגעים להגרלה לשכירות יופיעו באופן קריא וברור כל 

הנתונים האלה:

שמם המלא של עורך ההגרלה והחברה;  )1(

תקנון  של  עותק  להשיג  ניתן  שבה  הכתובת   )2(
ההגרלה.

עדיפות בזכייה 

העדיפות בזכייה בהגרלה תיקבע בהתאם למספר הסידורי   .7
שבו הוגרל כל זוכה, למעט מתן עדיפות לתושבי היישוב 
שבו נמצא הפרויקט וסדרי עדיפות אחרים, כפי שנקבע או 
או  ישראל  מועצת מקרקעי  או בהחלטות  שייקבע במכרז 

בהתאם לכל דין.

איסור לדרוש 

הזכות  בעבור  כסף  בשווה  או  בכסף  תשלום  יידרש  לא   .8
להשתתף בהגרלה לשכירות.

אי–השתתפות מקורבים

מנהליהם,  המפקח,  ההגרלה,  עורך  בהגרלה  ישתתפו  לא   .9
שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.

איסור הטעיה 

לא יעשה עורך ההגרלה דבר - במעשה או במחדל, בכתב   .10
או בעל פה או בכל דרך אחרת - העלול להטעות משתתף 

בהגרלה בכל עניין מהותי הנוגע להליך ההגרלה.

ביצוע ההגרלה 

ובמועד  במקום  ההגרלה,  תקנון  לפי  תבוצע  הגרלה  כל   .11
שנקבעו בתקנון ההגרלה, בתיאום עם החברה, ובנוכחות 

החברה או עורך דין או רואה חשבון מטעמה.

תיעוד הליך ההגרלה

הליך ההגרלה יתועד באמצעות פרוטוקול בכתב, ותוצאות   .12
ההגרלה יפורסמו באמצעים שעליהם תורה החברה; כמו 

כן, הודעה בדבר תוצאות ההגרלה תימסר לכל משתתף.

מועד מימוש הזכייה

עורך ההגרלה יאפשר לזוכה לבחור את הדירה בתוך פרק   .13
ימים  מ–14  פחות  ולא  החברה,  עם  שיתואם  מוגבל  זמן 

ממועד ההודעה לזוכה על תוצאות ההגרלה.

פסילת הזכייה

אי–עמידת הזוכה בהגרלה בלוחות הזמנים לבחירת דירה   .14
להביא  עלולה  ידו  על  חלקי  או  מטעה  מידע  מסירת  או 

לפסילת הזכייה.

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות 
בפרויקטים לשכירות ארוכת טווח שמשווקת חברת 

"דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור 
ולהשכרה בע"מ"

לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 

לחוק  231)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
כללי  היתר  נתתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ז-21977  העונשין, 
בשכירות  דירות  יושכרו  שלהם  לזכאים  הגרלות  לעריכת 
ארוכת טווח, במחיר מופחת, בפרויקטים לשכירות ארוכת טווח 
שמשווקת חברת "דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור 
מס'  מכוח החלטות הממשלה  יבוצעו  בע"מ", אשר  ולהשכרה 
או  במקומן  נוספת שתבוא  ממשלה  החלטת  וכל  ו–796  דר/31 
בטבת  כ"ז  יום  עד  וזאת  להשכרה,  דיור  עליהן שעניינה  נוסף 

התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(, בתנאים המפורטים בתוספת.

תוספת

הגדרות 

בהיתר זה -  .1

"בן משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות; 

"הגרלה" - כמשמעותה בסעיף 224 לחוק; 

עורך מכוח  כל הגרלה שעורך ההגרלה   - "הגרלה לשכירות" 
טווח  ארוכת  לשכירות  דירות  השכרת  לצורך  זה  היתר 
לזכאים במחיר מופחת, במסגרת פרויקט לשכירות ארוכת 

טווח המשווק על ידי החברה; 

להשכרה(  דיור  )מכרז   4.8 בסעיפים  כהגדרתם   - "זכאים" 
דירות  לבניית  קרקע  להקצאת  ייחודי  )מסלול  ו–9.1.221 
מועצת  החלטות  לקובץ  מכרזים(  שלשה   - להשכרה 
נוסף  או  במקומן  שתבוא  החלטה  ובכל  ישראל,  מקרקעי 

עליהן שעניינה מכרזי דיור להשכרה;

לדיור  הממשלתית  החברה   - להשכיר  דירה   - "החברה" 
ולהשכרה בע"מ;

האפשרות  בדבר  פרסומים  הכולל  הליך   - הגרלה"  "הליך 
להשתתף בהגרלה או בהגרלות לשכירות, מילוי התנאים 
להשתתפות בהגרלה ועריכת ההגרלה; הליך ההגרלה יחל 
ביום הפרסום הראשון של ההגרלה ויסתיים ביום פרסום 

תוצאות ההגרלה;

"מפקח" - עורך דין או רואה חשבון שמונה בידי עורך ההגרלה 
לפקח על הליך ההגרלה;

יזם הפרויקט לשכירות ארוכת טווח ששווק  "עורך הגרלה" - 
על ידי החברה;

של  השם  לרבות  לשכירות,  ההגרלה  פרטי   - הגרלה"  "תקנון 
פרטי  ההגרלה,  עריכת  והמקום  המועד  ההגרלה,  עורך 
ההעלאה  שיטת  הזכאות,  תוגרל  אליהן  שביחס  הדירות 

בגורל, המועד והדרך של פרסום תוצאות ההגרלה.

עורך ההגרלה 

הגרלה לשכירות תבוצע על ידי עורך ההגרלה.  .2

מינוי מפקח 

עורך ההגרלה ימנה מפקח לפקח על הליך ההגרלה.  .3

 
י"פ התשנ"ח, עמ' 4170.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  2 
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איסור להתנות

בירור תוצאות ההגרלה או בחירת הדירה לא יהיו מותנים   .15
בתשלום, בפעולה או בעמידה בתנאי נוסף כלשהו, לרבות 
ולמעט  תמונתו,  או  פרטיו  לפרסום  הזוכה  בהסכמת  לא 
תשלום פיקדון כספי אשר כנגדו תישמר הדירה הנבחרת 

לזכאי, עד להתקשרותו בהסכם שכירות.

י"ב באדר התשפ"א )24 בפברואר 2021(
)חמ 3-831(

יעקב בליטשטיין  
      ממלא מקום המנהל הכללי 

     של משרד האוצר

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י' באדר 
החליט   ,099/2020 בד"מ  בתיק   ,)2021 בפברואר   22( התשפ"א 
להטיל על אבנר מנוסביץ, רישיון מס' 3873, עונש של הוצאה 

מן הלשכה, מיום י' באדר התשפ"א )22 בפברואר 2021(.

י"א באדר התשפ"א )23 בפברואר 2021(
)חמ 3-94(

                                                    אורי אלפרסי
המנהל הכללי   

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

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
תא/במ/5ב/2503,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3981, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2369 עמ'  התשנ"ב, 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 4346, התשנ"ב, עמ' 346, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, הידועה כגוש 9018, חלקות   
ו–24(,   23  ,21 חלקות  לשעבר   ,7029 שומה  )גוש  ו–10   9  ,8

בשטח כולל של 1,102 מ"ר.

ב' באדר התשפ"א )14 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(                                               רון חולדאי

יושב ראש הוועדה המקומית  
  לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

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
שהודעה  בב/185,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2134, התשל"ה, 
עמ' 2176, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
9222, התשפ"א, עמ' 1273, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,371 חלקה   ,6122 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
תת־חלקה 37 בשלמות; הייעוד: בנייני ציבור.

י"ב בשבט התשפ"א )25 בינואר 2021(
)חמ 3-4(

אברהם רובינשטיין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

   לתכנון ולבנייה בני ברק
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' ען/361, שהודעה בדבר 
עמ'  התש"ס,   ,4879 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3430
19 לפקודת הקרקעות  עירון-ואדי עארה, בהתאם לסעיף 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה 
לקניינה  תהיה   ,3985 עמ'  התשס"ז,   ,5705 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית באקה מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבאקה - גוש 8753, ח"ח 6, הפקעה לדרכים:   
מ"ר,   1,253 פתוח:  ציבורי  לשטח  הפקעה  מ"ר,   15,498
הפקעה לחניה ציבורית: 1,124 מ"ר, הפקעה לשטח למבני 

ציבור: 3,230 מ"ר, הפקעה לדרך משולבת: 257 מ"ר.

ט' באדר התשפ"א )21 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(

מוחמד סולימאן אגבאריה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  
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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
יד/במ/2001, שהודעה  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3943, התשנ"ב, 
עמ' 671, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  יהוד-מונוסון, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 4456, התשנ"ז, עמ' 456, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ח"ח 47;  כגוש 6729,  ביהוד-מונוסון, המזוהה  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שצ"פ.

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
)חמ 3-4(

                                                   יעלה מקליס
                                          יושבת ראש הוועדה המקומית
                                            לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

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
שהודעה  כס/415,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3031, התשמ"ד, 
עמ' 1714, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר 
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 
6388, התשע"ד, עמ' 2955, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

החלקה:  17, שטח  ח"ח  גוש 6431,  סבא,  בכפר  קרקע    חטיבת 
851 מ"ר -

הייעודשטח הפקעה

שצ"פ56

דרך145

ד' באדר התשפ"א )16 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(                                              רפי סער

יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה כפר סבא

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
שהודעה  ק/130,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1299, התשכ"ו, 
עמ' 2206, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  קריות, 
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 
9251, התשפ"א, עמ' 1681, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית קריית ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מ"ר, המזוהה  כ–5,463  ים, ששטחה  חטיבת קרקע בקריית   
וצבעה  ציבור,  לבנייני  כשטח   ,1986 חלקה   ,10444 כגוש 

חום.

כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(

יוסי אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות  
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
יד/במ/2001, שהודעה  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3943, התשנ"ב, 
עמ' 671, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  יהוד-מונוסון, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 4456, התשנ"ז, עמ' 456, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון, המזוהה כגוש 6729, חלקה 49   
בשלמות, בשטח של 109 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
)חמ 3-4(

                                                   יעלה מקליס
                                          יושבת ראש הוועדה המקומית
                                           לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

25/02/2113:23
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  רצ/1/86,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1168, התשכ"ה, 
עמ' 1564, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ראשון לציון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
3551, התשמ"ח, עמ' 1927, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;46 ח"ח   ,3938 כגוש  המזוהה  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
וישראל  שמשון  רחוב  הרחבת  הייעוד:  מ"ר;  כ–86  ששטחה 

בלקינד מצדו המזרחי, רובע השומר.

ה' באדר התשפ"א )17 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(

רז קינסטליך  
יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה ראשון לציון

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' רח/1250, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4309, התשנ"ה, 
עמ' 3450, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות, 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
8382, התשע"ט, עמ' 13659, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, ח"ח 39, בשטח   
של 66 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ח בשבט התשפ"א )10 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

   לתכנון ולבנייה רחובות
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
פת/17/1209, שהודעה  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2611, התש"ם, 
עמ' 1216, 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 
5553, התשס"ו, עמ' 4209, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

קרקע בפתח תקווה, גוש 6355, ח"ח 116, בשטח של  חטיבת    
14 מ"ר, לדרך; ח"ח 126, בשטח של 18 מ"ר, לדרך.

י"ג בשבט התשפ"א )25 בינואר 2021(
)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

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  ממ/8005,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3534, התשמ"ח, 
עמ' 1131, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ראשון לציון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
3819, התשנ"א, עמ' 623, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,  כ–307  ששטחה  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
רח'  )לשעבר ח"ח 84(; הייעוד: הרחבת  כגוש 3629, ח"ח 133 
מצדו  המושבה  רח'  והרחבת  המערבי  מצדו  חזה  עפרה 

הצפוני, שכונת נחלת יהודה.

ד' באדר התשפ"א )16 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(

רז קינסטליך  
יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה ראשון לציון

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' אפ/41, שהודעה בדבר 
עמ'  התשנ"ג,   ,4094 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2030
קסם, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6863, התשע"ד, עמ' 7700, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

ג'לג'וליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בג'לג'וליה, המזוהה כגוש 8895, ח"ח 4, 5, 6, 7,   
10, 18, 19; הייעוד: דרכים, שבילים, שטח לצורכי ציבור ושטח 

ציבורי פתוח.

ב' באדר התשפ"א )14 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(                                             רביע מקלדה

יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה קסם

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
 - )להלן   6/109/03/9 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
2694, התשמ"א, עמ' 1127, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גת  קריית  ולבנייה  לתכנון 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8993, התש"ף, עמ' 7347, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית גת מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,97 ח"ח   ,1902 כגוש  המזוהה  גת,  בקריית  קרקע  חטיבת   
חלקות 99, 100; מגרש 306 וחלק ממגרש 305 )חלק מערבי 
לתשריט  בהתאם  הנביאים(,  קמפוס  לגבולות  שמחוץ 

הפקעה; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

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

ט' באדר התשפ"א )21 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(                                             עמי ביטון

יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה קריית גת

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' רח/1000/א, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3305, התשמ"ו, 
עמ' 1448, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות, 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
והמוחלט  8342, תהיה לקניינה הגמור  9059, התש"ף, עמ' 

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3658, ח"ח 107, בשטח   
של 50 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ח בשבט התשפ"א )10 בפברואר 2021(
)חמ 3-4(                                           רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית  
   לתכנון ולבנייה רחובות

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
שהודעה  ק/3300,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7397, התשע"ז, 
עמ' 1416, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
קסם, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8956, התש"ף, עמ' 6974, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

ג'לג'וליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בג'לג'וליה, המזוהה כגוש 7636, ח"ח 31 -  

 מגרש לפי 
הייעודשטח בדונםתב"ע

שצ"פ6390.656

שצ"פ6400.301

דרך6733.301

דרך6744.068
ב' באדר התשפ"א )14 בפברואר 2021(

)חמ 3-4(                                            רביע מקלדה
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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 ,4959388 תקווה  פתח   ,30 הסיבים  מרח'  הרפז,  דננברג  טלי  את 
למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

טלי דננברג הרפז, מפרקת

ריתבל בע"מ
)ח"פ 51-300364-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2021, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
  ,4959388 תקווה  פתח   ,30 הסיבים  מרח'  הרפז,  דננברג  טלי  את 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

טלי דננברג הרפז, מפרקת

אי סי איי - אי טי בע"מ
)ח"פ 51-305305-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2021, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,4959388 תקווה  פתח   ,30 הסיבים  מרח'  הרפז,  דננברג  טלי  את 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

טלי דננברג הרפז, מפרקת

אי סי איי טלקום 2000 עסקים בע"מ
)ח"פ 51-305306-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרק והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודה אבן שמואל - אגודה שיתופית 

להתיישבות קהילתית בע"מ, מס' האגודה: 57-005784-4.

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי 
ממשרד  עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
 ,074-7502807 טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה, 

פקס' 074-7502728.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מהאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

י' באדר התשפ"א )22 בפברואר 2021(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

לייטסקייפ נטוורקס בע"מ
)ח"פ 51-300365-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2021, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,4959388 תקווה  פתח   ,30 הסיבים  מרח'  הרפז,  דננברג  טלי  את 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

טלי דננברג הרפז, מפרקת

אנאוויס נטוורקס בע"מ
)ח"פ 51-00-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2021, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.2.2021, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את יריב בן יהודה, מר'ח מנדרינה 8, קיסריה, 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.

יריב בן יהודה, מפרק

אומניסנד בע"מ
)ח"פ 51-300431-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.2.2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
נתניה 4275820, למפרק  גיבורי ישראל 40,  טוניק, מרח'  את סרג 

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.

סרג טוניק, מפרק

מובינג און אפ בע"מ
)ח"פ 51-356581-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2021, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,1790600 שמשית   ,35 יובלים  מרח'  בנדס,  גור  מאיה  עו"ד  את 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מאיה גור בנדס, עו"ד, מפרקת

אי סי איי מערכות סינכרוניות )1992( בע"מ
)ח"פ 51-164878-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2021, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
  ,4959388 תקווה  פתח   ,30 הסיבים  מרח'  הרפז,  דננברג  טלי  את 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

טלי דננברג הרפז, מפרקת

מילי מרחב ישראלי אמהות יחידניות
)ע"ר 58-066940-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,11.6.2020 ביום 
בית   ,59 הנביא  יחזקאל  מרח'  צסטר,  שמעון  רפאל  את  ולמנות 

שמש 9914087, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  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.

רפאל שמעון צסטר, מפרק

ליגת "יואב" לכדורגל ע"ש ברק נוריאל ע"ר
)ע"ר 58-065391-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,9.12.2020 ביום 
ולמנות את אור זנדני, מרח' ז'בוטניסקי 73, קריית מלאכי 1790600, 

למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  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.

אור זנדני, מפרק

בית הנשק ומטווח אריאל בע"מ
)ח"פ 51-159338-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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פילמס )או.נ( בע"מ
)ח"פ 51-379083-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.9.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורנה 
למפרקת   ,6811536 תל–אביב-יפו   ,10 נחמה  מרח'  רביב,  רייז 

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.

 ,8.4.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,7.00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אורנה רייז רביב, מפרקת

ויתן לך - חברה לתועלת הציבור בע"מ )חל"צ(
)ח"פ 51-385097-4(

)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   ,11.11.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

שפירא, מרח' לילך 8, רכסים 2049600, למפרק החברה.

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

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

 ,11.4.2021 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.

יצחק שפירא, מפרק

מ. בן–ברוך מתקני פלסטיק משורין ומתכת בע"מ
)ח"פ 51-070418-2(

)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 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2021, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
  ,4959388 תקווה  פתח   ,30 הסיבים  מרח'  הרפז,  דננברג  טלי  את 

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 

המועד הנ"ל - לא ייענה.
טלי דננברג הרפז, מפרקת

פורט בע"מ
)ח"פ 51-591679-9(

)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   ,21.2.2021 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד 
סבאן פרטוש, מרח' שד' אפרים קציר 11, חיפה 3509405, 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.
 ,8.4.2021 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.
נמרוד סבאן פרטוש, מפרק

מובינג און אפ בע"מ
)ח"פ 51-356581-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.2.2021 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד  
למפרקת   ,1790600 שמשית   ,35 יובלים  מרח'  בנדס,  גור  מאיה 

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.
 ,30.6.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  16.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מאיה גור בנדס, עו"ד, מפרקת
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תתכנס ביום 8.4.2021, בשעה 16.00, אצל יגאל ארנון ושות', רח' דרך 
בגין 132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל קרת, מפרק

סוציופאל בע"מ
)ח"פ 51-476743-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.4.2021, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' ראול 
ולנברג 18, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איאן רוסטובסקי, מפרק

קנדלה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-608528-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על דחיית כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה כי האסיפה הסופית של החברה הנ"ל 
וכי  נדחתה,   ,28.2.2021 ביום  להתכנס  הייתה  עתידה  אשר 
החברה,  ידי  על  יפורסם  האסיפה  של  לקיומה  חדש  מועד 

בהתאם להוראות הדין.

ניר פרבר, מפרק

התקבלה   ,17.2.2021 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלי מנחם, מרח' שאול המלך 70, בית שאן, למפרק החברה.

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

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

 ,27.3.2021 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.
אלי מנחם, עו"ד, מפרק

שיכון ובינוי סולל בונה )בנין ותשתית( בע"מ
)ח"פ 52-004088-2(

)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 
 ,2 פלי"ם  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,7.4.2021 ביום  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
סיזאר דאניאל, עו"ד, מפרק

ספרטה מערכות אירופה בע"מ
)ח"פ 51-352148-4(

)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 

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

מ.ט. אור אנטרפרייזס 
בע"מ

אצל מנהל החברה טל אור, רח' עזר 51214756205.04.202110:00
ויצמן 1, דירה 17, הוד השרון

טל אור

אצל מנהל החברה שי ברס, רח' 51402773905.04.202110:00שין 1 בע"מ
חנקין 9/30, תל אביב

שי ברס

החברה לקידום התרבות 
והתיירות בעכו בע"מ

אצל מנהל החברה אקבאל סואעד, 51357599305.04.202110:00
רח' שלמה בן יוסף 6, דירה 21, עכו

אקבאל סואעד

אצל מנהל החברה יפתח שחר, רח' 51452172305.04.202110:00יפתח שחר בע"מ
הדקל 25, ניר צבי

יפתח שחר

אצל מנהל החברה נחום גיל, רח' 51439812205.04.202110:00ג.א. נחום הפקות בע"מ
הרצח 12/6, יבנה

נחום גיל

אצל מנהל החברה שי לזרוביץ, רח' 51238984205.04.202110:00סטאר גייט שלטים בע"מ
רזניק דוד 9/42, נתניה

שי לזרוביץ

25/02/2113:23
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

ג.ט.ג החזקות אופנה 
בע"מ

אצל מנהל החברה גדעון 51442385405.04.202110:00
גולדפינגר, רח' אנשי בראשית 24, 

הוד השרון

גדעון גולדפינגר

אצל מנהל החברה ארביב ליאור, 51475586705.04.202110:00יוסיף חיים 26 בע"מ
רח' הסירה 20, יבנה

ארביב ליאור

אצל אובוז בורלא שאול, רח' המלך 51540131318.04.202116:00אנשי הברזל 11 בע"מ
8, תל אביב

עו"ד תומר 
בורלא

אצל מנהל החברה רן פלדמן, רח' 51564285805.04.202110:00הגן הירוק שלי בע"מ
רמב"ם 17, הוד השרון

רן פלדמן

ע.נ. אתמר סחר יבוא 
ושיווק בע"מ

אצל מנהל החברה עזרא נחמיה, 51356176105.04.202110:00
רח' ורדון 2, ורדון

עזרא נחמיה

אצל מנהל החברה עדיאל שגן, רח' 51375198205.04.202110:00חניון לב הגליל בע"מ
יחזקאל דנין 38, דירה 3, בת ים

עדיאל שגן

דיוואד חברה לבניה 
בע"מ

אצל מנהל החברה אבקסיס יהודה, 51358842605.04.202110:00
רח' ברקת 2, כניסה ב, דירה 25, 

אשדוד

אבקסיס יהודה

אצל מנהל החברה דהן רפאל, רח' 51314713205.04.202110:00מסיעי חבל ארצי בע"מ
אליהו קורן 41, ירושלים

דהן רפאל

אצל מנהל החברה אלבז אשר, רח' 51273127405.04.202110:00אם האדמות בע"מ
היסמין 4, דירה 2, כפר סבא

אלבז אשר

במשרדי "שפאר סיטון הניג" עו"ד, 51018041701.04.202109:00מולדת חב לפתוח בע"מ
רח' דוד המלך 8, ירושלים

עו"ד חגי סיטון

25/02/2113:23




