רשומות
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7656
עמוד
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בתי הדין הרבנים האזוריים 3720 ............................................
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בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
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הודעות בדבר השעיה והשעיה זמנית של חברים מלשכת
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הודעה בדבר קיצור עונש השעיה מלשכת עורכי הדין 3723 .
הודעה על הסמכת פקח בעיריית רעננה לפי חוק
הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית -
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הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (25ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
משולב] ,התשכ"ט ,11969-כי בא כוח סיעת "הליכוד" הוא חבר
הכנסת דוד ביטן במקום חבר הכנסת צחי הנגבי.2
כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר )2017
(חמ )3-16
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"א ,עמ' .922
 2י"פ התשע"ה ,עמ'  ;6328התשע"ו ,עמ' .4192

הודעה על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  )4(6לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה שהרכב הוועדה לבחירת שופטים,2
השתנה כדלקמן:
במקום "חאלד חוסני זועבי ,עורך דין  -חבר" יבוא "אפי נוה,
עורך דין  -חבר".
תוקף השינוי מיום י"ב בשבט התשע"ח ( 28בינואר .)2018
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ )3-814
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

תוקף ההסמכה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו.
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ )3-593
חיים כ"ץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 2ק"ת התשמ"ד ,עמ' .862

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,אני מודיע על כוונתי לתת
צו לפי סעיף  25לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי
הכללי ,מיום כ"ד באלול התשע"ו ( 27בספטמבר  ,)2016שבין
הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין
הסתדרות העובדים הכללית החדשה  -האיגוד הארצי של
עובדי השמירה ,ואשר מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים
 .7040/2016נושא ההסכם הוא עדכון שכר לשנה ( 30שקלים
חדשים) ולחודש ( 5,580שקלים חדשים) (פעימה שנייה).
כ"ד בכסלו התשע"ח ( 12בדצמבר )2017
(חמ -3-107ה)1-2
חיים כ"ץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;63התשל"ה ,עמ' .223

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ה ,עמ' .7777

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה

מינוי ועדה
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ב )2()1לחוק הכניסה לישראל,
התשי"ב ,11952-אני ממנה את יוסף ויצמן ,ליושב ראש הוועדה
המייעצת לשר הפנים לעניין החלטות לפי סעיף 3א(ב )1לחוק
האמור ואת ראש אגף היתרים ,מנהלת תחום אשרות וזרים
והמפקחת הארצית על העובדים הסוציאליים במשרד הפנים
לחברים בוועדה האמורה.
תוקף המינוי עד יום ט"ז בטבת התשפ"א ( 31בדצמבר
.)2020
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ -3-284ה)5
אריה (מכלוף) דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"א ,עמ' .757

הסמכה
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31,30ו– 32לחוק הפיקוח
על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-אני מסמיך את עובד
משרדי ,אריה שמילוביץ ,להפעיל את הסמכויות המפורטות
בסעיפים האמורים ,לשם ביצוע הוראות צו הפיקוח על
1

מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות),
התשמ"ד.21984-

ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;24התשל"ח ,עמ'  ;84י"פ התשע"ו ,עמ' .10320
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לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,אני מודיע על כוונתי לתת צו
לפי סעיף  25לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי
שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים  ,7005/2017אשר נחתם
ביום י"ד בטבת התשע"ז ( 12בינואר  )2017בין התאחדות בעלי
מפעלי הובלה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית
החדשה.
כ"ד בכסלו התשע"ח ( 12בדצמבר )2017
(חמ -3-107ה)1-2
חיים כ"ץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;63התשל"ה ,עמ' .223

תיקון הודעה בדבר אזורי השיפוט ומקום מושבם של
בתי הדין הרבניים האזוריים
לפי תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל ,התשנ"ג
בהתאם לתקנה ו' לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים
בישראל ,התשנ"ג ,1מתפרסם בזה כי חבר דייני בית הדין הרבני
הגדול החליט ביום י"ח באדר התשע"ז ( 16במרס  )2017לשנות
את חלוקת אזורי השיפוט של בתי הדין האזוריים ירושלים
ופתח תקווה ולפיכך ההודעה בדבר אזורי השיפוט ומקום
מושבם של בתי הדין הרבניים האזוריים 2תתוקן כדלקמן:
1

י"פ התשנ"ג ,עמ' .2299

ילקוט הפרסומים  ,7656ט' בטבת התשע"ח27.12.2017 ,

 2י"פ התשנ"ה ,עמ'  ;2047התשע"ג ,עמ'  430ועמ' .954
( )1מתחת לכותרת "בית הדין הרבני האזורי בירושלים; מקום
מושבו  -ירושלים" ,המילים "(סמכות מקבילה גם לבית
הדין הרבני האזורי פתח-תקוה)"  -יימחקו;
( )2מתחת לכותרת "בית הדין הרבני האזורי פתח-תקוה;
מקום מושבו  -פתח תקוה" ,המילים "מודיעין-מכבים-
רעות ומודיעין עילית (סמכות מקבילה גם לבית הדין
הרבני האזורי ירושלים)"  -יימחקו.
תחילתה של הודעה זו מיום פרסומה (להלן  -יום
התחילה) והיא תחול אך ורק על התיקים החדשים שייפתחו
ביום התחילה או לאחריו; תיקים שכבר נפתחו ,אף אם לא
התקיים בהם דיון ,ימשיכו להידון בבית הדין שבו נפתחו.

הודעה על בחינות לשנת 2018
לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות
ואגרות) ,התשנ"ז1997-
בהתאם לתקנה (5ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה
לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) ,התשנ"ז ,11997-אנו
מודיעים בזה כי רשות ניירות ערך (להלן  -הרשות) תקיים את
בחינות הרישוי בתל אביב ,במועדים כלהלן:
בחינות הרישוי  -מועד קיץ :2018

ט"ז בכסלו התשע"ח ( 3בדצמבר )2017
(חמ -3-2433ה)1

שם הבחינה
כלכלה

התאריך
ט"ז באייר התשע"ח
( 1במאי )2018

השעה
16.30

חשבונאות

כ"ג באייר התשע"ח
( 8במאי )2018

16.30

הודעה על סכומים מעודכנים

סטטיסטיקה ומימון

כ"ט באייר התשע"ח
( 14במאי )2018

16.30

בתוקף סמכותי לפי סעיף 37א(10ג) לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב
שינוי המדד כאמור בסעיף 37א(10ב) לחוק ,התעדכנו הסכומים
הנקובים בסעיפים 37א37 ,א(2א)(37 ,)5א37 ,3א 4ו–37א4א לחוק,
ומיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018הם יהיו כלהלן:

אתיקה מקצועית*
דיני ניירות ערך
ואתיקה מקצועית
מקצועית א'**

ח' בסיוון התשע"ח
( 22במאי )2018

16.30

כ' בתמוז התשע"ח
( 3ביולי )2018

11.00

כ"ה בתמוז התשע"ח
( 8ביולי )2018

11.00

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול

לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-

( )1בסעיף 37א לחוק -

מקצועית ב'**

בהגדרה "הסכום הבסיסי" -
(א) בכל מקום -
( )1במקום " 231,360שקלים חדשים" יבוא "232,050
שקלים חדשים";
( )2במקום " 100,591,140מיליון שקלים חדשים" יבוא
" 100,892,910שקלים חדשים";
(ב) במקום " 1,609,460שקלים חדשים" יבוא "1,614,290
שקלים חדשים";
( )2בסעיף 37א(2א)( )5לחוק ,במקום " 25,150שקלים חדשים"
יבוא " 25,230שקלים חדשים";
( )3בסעיף 37א 3לחוק ,במקום " 100,595שקלים חדשים" יבוא
" 100,900שקלים חדשים";

*

הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים שאושר
להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך.

**

אין אפשרות לגשת לבחינות המקצועיות בלא מעבר
בחינות היסוד.

ניתן להירשם לבחינות הרישוי במועדי קיץ  2018מיום כ"ז
בטבת התשע"ח ( 14בינואר  )2018עד יום כ"ה בניסן התשע"ח
( 10באפריל .)2018
בחינות הרישוי  -מועד חורף :2018
שם הבחינה
כלכלה

התאריך
כ"ז בחשוון התשע"ח
( 5בנובמבר )2018

השעה
16.30

( )5בסעיף 37א4א לחוק ,במקום " 231,360שקלים חדשים" יבוא
" 232,050שקלים חדשים".

חשבונאות

ל' בחשוון התשע"ח
( 8בנובמבר )2018

16.30

ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר )2017
(חמ )3-4756
מימון (מוני) שמילה
המנהל הכללי (בפועל) של משרד התקשורת
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"ד ,עמ'  ;282התשע"ז ,עמ' .1911

סטטיסטיקה ומימון

ד' בכסלו התשע"ח
( 12בנובמבר )2018

16.30

( )4בסעיף 37א 4לחוק ,במקום " 231,360שקלים חדשים" יבוא
" 232,050שקלים חדשים";

ילקוט הפרסומים  ,7656ט' בטבת התשע"ח27.12.2017 ,

1

ק"ת התשנ"ז ,עמ' .352

3721

שם הבחינה
אתיקה מקצועית*
דיני ניירות ערך
ואתיקה מקצועית
מקצועית א'**
מקצועית ב'**

התאריך
ז' בכסלו התשע"ח
( 15בנובמבר )2018

השעה
16.30

כ"ח בכסלו התשע"ח
( 6בדצמבר )2018

11.00

ב' בטבת התשע"ח
( 10בדצמבר )2018

11.00

* הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים שאושר
להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך.
** אין אפשרות לגשת לבחינות המקצועיות בלא מעבר
בחינות היסוד.
ניתן להירשם לבחינות הרישוי במועד חורף  2018מיום
ג' באב התשע"ח ( 15ביולי  )2018עד יום ה' בחשוון התשע"ט
(14באוקטובר .)2018
הנחיות לרישום לבחינות:
כדי להירשם לבחינה כלשהי יש לבצע את הפעולות האלה:
( )1ההרשמה תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות
שכתובתו.www.isa.gov.il :
( )2רישום לבחינה יתבצע באמצעות טופס פ( 001-טופס
הרשמה) שאותו ניתן למצוא באתר הרשות בעמוד "טפסים
תשלומים ואגרות";
( )3ניתן לשלם את אגרת הבחינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
( )4נרשם חדש יקבל ,לאחר ביצוע הרשמה ,קוד אישי באמצעות
דואר אלקטרוני/מסרון ( ,)smsאשר באמצעותו יוכל לוודא
באתר  /http://isaexams.co.ilאם הרשמתו נקלטה;
( )5נרשם שאינו חדש ,שכבר נרשם בעבר ויש בידו קוד אישי,
יוכל לוודא למחרת יום ההרשמה כי הרשמתו נקלטה
בכתובת ;http://isaexams.co.il
( )6זימונים לבחינות יישלחו באמצעות הדוא"ל עד כשבוע לפני
מועד הבחינה ,וכן באמצעות מסרון ( )smsכיומיים לפני כל
בחינה .נבחן שלא קיבל זימון יוכל לגשת לבחינה גם בלא הזימון.
הבהרה חשובה :לא ניתן להירשם לבחינות הרישוי לאחר
מועד סגירת ההרשמה .לעניין זה אנא ראו את הודעת הרשות
שפורסמה בנושא.
לידיעת הנרשמים:
( )1אין אפשרות לדחות רישום לבחינה אלא רק לבטל הרשמה.
( )2דחייה תתאפשר רק במקרים שבהם נבחן נרשם באותו
מועד הן לבחינות היסוד והן לבחינה מקצועית ,ולא עבר
אחת או יותר מבחינות היסוד .במקרים אלה ,הרשות תדחה
את מועד הרשמתו של הנבחן למועד בחינה עתידי באופן
אוטומטי.
( )3פרטים לגבי ביטול הרשמה והחזר אגרה ניתן למצוא באתר
הרשות ("כללים להחזר אגרת בחינה").
( )4הבחינה תיערך בגימנסיה העברית "הרצליה" ,רח' ז'בוטינסקי
 ,106תל אביב ,ובתיכון עירוני ד' ,רח' ויצמן  ,74תל אביב,
בהתאם לזימון שיישלח לכל נבחן.
כ"ב בכסלו התשע"ח ( 10בדצמבר )2017
				
(חמ -3—2766ה)1
עודד שפירר
המזכיר הכללי של רשות ניירות ערך
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הודעה בדבר קבלת החלטה מקדמית
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א1991-
אני מודיע בהתאם לסעיף 32לג(א)( )2לחוק היטלי סחר
ואמצעי הגנה ,התשנ"א( 11991-להלן  -החוק) ,כי בתוקף
סמכותי 2לפי סעיף (28א) לחוק קיבלתי ביום א' בכסלו התשע"ח
( 19בנובמבר  )2017החלטה מקדמית במסגרת חקירת תלונת
חברת מלט הר טוב בע"מ על יבוא בהיצף של צמנט פורטלנד
אפור מיוון וטורקיה (להלן  -התלונה).
המוצרים נשואי התלונה מיובאים מיוון ומטורקיה במחירי
היצף לכאורה בשיעורים  100%עד  106%ו– 0%עד 40%
בהתאמה .עם זאת ,יש להדגיש כי בשלב זה לא התקבל מידע
ברמה מספקת בקשר לנזק שנגרם לכאורה לתעשייה המקומית,
בהעדר מענה מלא לכל הפרטים הנדרשים מצדו של הענף
היצרני המקומי לא ניתן לקבוע את קיומו של נזק ואת שיעורו
וכתוצאה מכך את שיעורי הערובה הזמנית ,לפיכך איני מוצא
לנכון להטיל ערובה זמנית על יבוא מוצרי החקירה.
על החלטה מקדמית זו ניתן להגיש עתירה לבית המשפט
לעניינים מינהליים ,בתוך  15ימים מיום שנודע לעותר על
ההחלטה או מיום פרסומה ברשומות ,לפי המוקדם ,כפי שקבוע
בסעיף (28ה) לחוק.
לפי סעיף (30א) לחוק ,רשאי צד מיודע ,כהגדרתו בסעיף
(28ג) לחוק ,להגיש לידי החתום מטה ,בכתב ,טענות ,ראיות
או מידע נוספים הנוגעים לחקירה ,שלא היו לפניי בעת
קבלת ההחלטה המקדמית ,בתוך  30ימים מיום שהומצאה לו
ההחלטה האמורה.
לקבלת מידע שאינו חסוי בנוגע להחלטה המקדמית,
להגשת טענות ,ראיות או מידע נוסף או לכל בירור אחר ,ניתן
לפנות לחתום מטה לפי המען :משרד הכלכלה ,רח' בנק ישראל
 ,5ירושלים  ,91036טל'  ;02-6662621/2פקס .02-6662939
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ )3-5581

1
2

דני טל
הממונה על היטלי סחר
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;38התשע"א ,עמ' .190
י"פ התשע"ד ,עמ' .1036

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ג בחשוון התשע"ח
( 12בנובמבר  ,)2017בתיק בד"א  ,057/2017החליט להטיל על נגיב
אבו שרקי ,רישיון מס'  ,22687עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים (במקום עונש השעיה
של עשרים וארבעה חודשים שהוטלו עליו בתיק בד"מ .)12/16
תוקף ההשעיה מיום ו' בתשרי התשע"ח ( 26בספטמבר
 )2017עד יום ט' בניסן התשע"ח ( 25במרס .)2018
כ"ד בחשוון התשע"ח ( 13בנובמבר )2017
(חמ )3-94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7656ט' בטבת התשע"ח27.12.2017 ,

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
הארצי של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ט' בכסלו התשע"ח
( 27בנובמבר  ,)2017בתיק בד"א  ,130/2016החליט להטיל על
עורך דין דב אבן אור אטשטיין ,רישיון מס'  ,7487עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים
וארבעה חודשים ,חלף שנים עשר חודשי ההשעיה שהוטלו
עליו ע"י בית הדין קמא בתיק בד"מ .40/16

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  78לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין באר שבע ,בשבתו ביום ד' בחשוון
התשע"ח ( 24באוקטובר  ,)2017בתיק בד"מ  ,008/2017החליט
להטיל על פנחס רוזנצויג ,רישיון מס'  ,21727השעיה זמנית
מעיסוק במקצוע עריכת הדין ,החל ביום ד' בחשוון התשע"ח
( 24באוקטובר  )2017עד למתן פסק דין סופי וחלוט בבית משפט
השלום בבאר שבע.

בהתאם לאמור לעיל ,תוקף ההשעיה מיום י"ב בחשון
התשע"ז ( 13בנובמבר  )2016עד יום ד' בכסלו התשע"ט
( 12בנובמבר .)2018

הודעה זו אינה מחליפה הודעה קודמת בדבר פקיעת
חברותו של פנחס רוזנצוויג בלשכת עורכי הדין ,ומועד סיום
ההשעיה אינו מהווה מועד חזרתו לשורות הלשכה.

ט' בכסלו התשע"ח ( 27בנובמבר )2017
(חמ )3-94

י"א בכסלו התשע"ח ( 29בנובמבר )2017
(חמ )3-94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי מחוזי של
לשכת עורכי הדין תל אביב ,בשבתו ביום ג' בכסלו התשע"ח
( 21בנובמבר  ,)2017בתיק בד"מ  ,084/2016החליט להטיל על
עו"ד נבות תל צור ,רישיון מס'  ,11800עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי
בירושלים ,בשבתו ביום כ"ט בתשרי התשע"ח ( 19באוקטובר
 ,)2017בתיק עמל"ע ( 8768-07-17בד"א  ,)70/2016החליט לקצר
את עונש ההשעיה שהוטל על חיים ארבל ,רישיון מס' ,22262
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לשנתיים (במקום עונש ההשעיה
שהוטל עליו  -שלוש שנים וחצי).

תוקף ההשעיה מיום י"ב בכסלו התשע"ח ( 30בנובמבר
 )2017עד יום כ"א בכסלו התשע"ט ( 29בנובמבר .)2018
ט' בכסלו התשע"ח ( 27בנובמבר )2017
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר

בהתאם לאמור לעיל ,תוקף ההשעיה מיום כ"ו באייר
התשע"ז ( 22במאי  )2017עד יום ט"ז באייר התשע"ט ( 21במאי
.)2019
כ"ה בכסלו התשע"ח ( 13בדצמבר )2017
(חמ )3-94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין תל אביב ,בשבתו ביום ב' בכסלו
התשע"ח ( 20בנובמבר  ,)2017בתיק בד"מ  ,030/2014החליט
להטיל על עו"ד יוסף ליכטנשטיין ,רישיון מס'  ,16416עונש
של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה
חודשים והשעיה חלקית עד למועד זה באופן שיותר לנקבל
ממועד קבלת גזר הדין ( ,)20.11.17לעסוק אך בסיום הטיפול או
העברת הטיפול בעניינם של לקוחות קיימים ,ככל שישנם.
תוקף ההשעיה מיום ב' בכסלו התשע"ח ( 20בנובמבר
 )2017עד יום כ"ו בסיוון התשע"ח ( 9ביוני .)2018
ב' בכסלו התשע"ח ( 20בנובמבר )2017
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7656ט' בטבת התשע"ח27.12.2017 ,

הודעה על הסמכת פקח בעיריית רעננה
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק
הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח ,12008-הסמכתי ביום י"ד באב התשע"ז ( 6באוגוסט
 )2017את הפקח אלמוג בוארון ,אשר קיבל הכשרה מתאימה
לכך ,לפקח בתחום העירייה.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש
בתפקידו זה בעיריית רעננה או עד יום הפסקת עבודתו
בעירייה ,המוקדם מביניהם.
י"ד באב התשע"ז ( 6באוגוסט )2017
(חמ )3-4029
זאב בילסקי
ראש עיריית רעננה
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .524
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הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בתל–אביב-יפו
ת"ע 12139-12-17
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנספה הדויג נויפלד,
והמבקשת :גבריאלה בר זיו ,מרח' אדיר  ,22אלפי מנשה
 ,4485100ע"י ב"כ עו"ד עדי קפלן ושות' ,מרח' ויצמן  ,2בניין
אמות השקעות (קומה  ,)18תל אביב  ,6423902טל' ,03-7700222
פקס' .03-7700220
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת ,פנתה אל בית המשפט לענייני
משפחה בתל אביב בבקשה להצהיר על מותו של הנספה הדויג
נויפלד ממזון (.)Hedwig Neufeld Mamsohn
ענבל לוי ,מזכירת בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 12657-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת תימור שירותי הובלות ומנוף בע"מ,
ח"פ ( 51-160640-2מתן שי צעצועים (שם קודם) בע"מ.
והמבקש :יאיר פלאו ,מרח' המלך ג'ורג' 16ג ,ירושלים .94229
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.11.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.2.2018בשעה .14.10
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.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.5.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .30.1.2018
יאיר פלאו ,המבקש

לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  28.1.2018בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 14ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה ,עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .15.1.2018
ירדנה בן–שלום ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 14304-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שור אבטחה בע"מ ,ח"פ ,51-330791-8
והמבקשים :טל קופרשטיין ויצחק מזרחי ,ע"י ב"כ עו"ד חן
טלמור ו/או עו"ד שלמה ולר ,מרח' מצדה ( 9מגדל ב.ס.ר  ,)3בני
ברק .
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.1.2018בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .2.1.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חן טלמור ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 26172-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 35742-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת א.ב .מצדה בע"מ ,ח"פ ,51-287417-3
והמבקש :אברהה חדישי ,מס' אשרה  ,4628/95919ע"י ב"כ
עו"ד אברהם סרוסי ,מרח' קרליבך  ,12תל אביב .6473001

ובעניין פירוק חברת יומנים  -אדו סולוטיונס בע"מ ,ח"פ
,51-448180-3

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  28.1.2018בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

והמבקשים :דוד בן אברהם ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ירדנה בן–
שלום ואח' ,מרח' ניל"י  ,1פינת כיכר גולומב ,אשקלון .7859201
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הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.21.1.2018

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .3.2.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברהם סרוסי ,עו"ד
בא כוח המבקש

איתי פריימן ,עו"ד
המפרק הזמני
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 35273-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 26249-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שוק נחמה בע"מ ,ח"פ ,51-510154-1
והמבקש :ביינה וולדגבריאל ,מס' אשרה  ,UNA03198ע"י
ב"כ עו"ד אברהם סרוסי ,מרח' קרליבך  ,12תל אביב .6473001
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  28.1.2018בשעה .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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.21.1.2018

ובעניין פירוק חברת ח.ח .תשתיות בע"מ ,ח"פ ,51-369777-1
והמבקש :קיבה גולדשטיין ,ע"י ב"כ עו"ד סבטלנה קצפ
טפליצקי ,מרח' פינסקר  ,12פתח תקווה ,טל'  ,077-3424100פקס'
,077-3424104
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.2.2018בשעה .11.00
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.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.4.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברהם סרוסי ,עו"ד
בא כוח המבקש

סבטלנה קצפ טפליצקי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 61008-11-17

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 16400-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אולטרא שי ( )1800בע"מ ,ח"פ
,51-408890-5
והמבקשת :חברת קאנטרי כפר ורדים בע"מ ,ח"פ
 ,51-372109-2ע"י המפרק הזמני ,איתי פריימן ,מרח' המגינים
 ,41-39חיפה ,33265
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.11.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.2.2018בשעה .9.30
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 משעה 10.30
ביום .11.2.2018
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בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מנוחה נכונה לכולם ,ע"ר
,58-037788-5
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.2.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה 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.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.29.1.2018
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
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בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .29.1.2018
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 64899-11-17

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק כביש ארצי לישראל ,התשנ"ה1994-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  3ו– 14לחוק כביש ארצי
לישראל ,התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,צו כביש
ארצי לישראל (החלת החוק על מקרקעין מסוימים),
התשע"ז ,22017-וסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 31943 ,להלן  -הפקודה) ,מוסרת בזה חברת
כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן  -החברה) הודעה ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  5להלן דרושה בהתאם להוראות
תכניות תב"ע ד 3/101/02/31/ותב"ע ,57/305/02/7
שהודעות בדבר אישורן פורסמו בילקוט הפרסומים ,6662
עמ'  ,260ובילקוט הפרסומים  ,5735עמ' ( 485בהתאמה),
לצורך ציבורי של דרך לפי פסקה ( )1להגדרה "צורך
לתשתית ציבורית" שבסעיף  2לפקודה (להלן  -מטרת
הרכישה) ולפיכך ,החברה מתכוונת לרכוש את זכות
הבעלות בקרקע לטובת המדינה בהתאם לחוק ולפקודה.

.2

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף
 1היא  8שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

.3

בכוונת החברה לקנות חזקה בקרקע ,סמוך למועד פרסום
הודעה זו ברשומות ,ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע
האמורה למסור את חזקתו בה בתוך  60ימים ממועד
פרסום הודעה זו ברשומות.

.4

החברה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי החוק ,הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה
לצורכי ציבור ,התשכ"ד ,41964-בעל זכות בקרקע רשאי
לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת
החזקה בה .התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה
כלשהן בקרקע ישלח ,בתוך  60ימים ממועד פרסום הודעה
זו ברשומות ,אל החברה את טענותיו ,בצירוף מסמכים
להוכחת זכותו בקרקע.

.5

תיאור הקרקע -

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת כיף קפה בע"מ ,ח"פ ,51-459299-7
והמבקש :אבקאר עות'מאן מוחמד אדם ,אשרה צאד מס'
 ,11AS00044ע"י ב"כ עו"ד אפרת מור מילמן ,מרח' יהודה הלוי
 ,75תל אביב,
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.2.2018בשעה .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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.4.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אפרת מור מילמן ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 29421-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אביב זימרמן ייעוץ וניהול בע"מ ,ח"פ
,51-433957-1

גושים ,חלקות וחלקי חלקות במרחבי תכנון מקומיים
כמפורט להלן:

והמבקש :אייל כספי ,ע"י ב"כ עו"ד שלי נחום ,מרח' יגאל
אלון  ,65מגדל טויוטה ,תל אביב,
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 21.2.2018בשעה .8.30

גוש

מרחב תכנון מקומי בני שמעון

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.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר  14ימים קודם למועד
הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלי נחום ,עו"ד
באת כוח המבקש
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חלקה

שטח חלקה
רשום
(בדונם)

שטח הרכישה/
הפקעה מתוך
החלקה (בדונם)

1
2
3
4

ארעי 2
(גוש בהסדר
)400517

4

בלא שטח
רשום

30.427

ארעי 94
(בהסדר)

4

בלא שטח
רשום

14.518

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .38
ק"ת התשע"ז ,עמ' .1750
ע"ר  ,1943תוס' ,1 ,עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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גוש

חלקה

שטח חלקה
רשום
(בדונם)

שטח הרכישה/
הפקעה מתוך
החלקה (בדונם)

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,רח' הרצוג ,גוש  ,6123ח"ח ,838 ,835
 - 843לבניין ציבורי ,בשטח של  314מ"ר; לדרכים ,בשטח
של  110מ"ר.

100012/1

3

16.000

11.501

100056/7

1

29.067

3.889

100866

7

52.521

0.201

א' בכסלו התשע"ח ( 19בנובמבר )2017

9

442.190

0.855

(חמ )3-4

10

6.552

5.830

11

64.442

22.829

12

3.862

3.800

1

46.860

1.210

400477

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,עיריית
בני ברק ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

מרחב תכנון מקומי מיתר
2

91.750

4.211

7

3,401.802

32.644

100012/1
400447

1

46.860

1.374

400448

1

39.972

0.018

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גב,586/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7320
התשע"ו ,עמ'  ,9035מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7545התשע"ז ,עמ'  ,7644תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית גבעתיים מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מיום
 04/01/2017המופקד במשרדים האלה:
משרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום;
משרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון;
משרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מיתר;
משרדי חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ,רח' יגאל אלון 65
(מגדל טויוטה) ,תל אביב.
ח' בכסלו התשע"ח ( 26בנובמבר )2017
דן שנבך
מנהל כללי
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,235
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2013
התשל"ד ,עמ'  ,1556ותכנית מפורטת מס' מק ,3047/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5763התשס"ח,
עמ' ( 1407להלן  -התכניות) ,מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6686התשע"ד ,עמ' ,1041
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

חטיבת קרקע בגבעתיים ,המזוהה כגוש - 6161
ששטחה כ– 856מ"ר ,חלקה ;343
ששטחה  828מ"ר ,חלקה .342
י"ג בתשרי התשע"ח ( 3באוקטובר )2017
(חמ )3-4
רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,851/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3531התשמ"ח ,עמ'  ,958ובהתאם לתכנית מס' חד,1001/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4356
התשנ"ו ,עמ'  ,695ובהתאם לתכנית מס' חד/814/במ,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ילקוט הפרסומים  ,7656ט' בטבת התשע"ח27.12.2017 ,
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3888
התשנ"א ,עמ'  ,2719ובהתאם לתכנית מס' חד/מק814/יד,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5872
התשס"ט ,עמ'  ,571ובהתאם לתכנית מס' חד ,807/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3870התשנ"א,
עמ'  ,2270ובהתאם לתכנית מס' חד809/א ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3585התשמ"ט ,עמ'
 ,75מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7581התשע"ז ,עמ'  ,9204תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6255
התשע"א ,עמ'  ,5098מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ'  ,6307תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית קריית מוצקין מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

חטיבת קרקע בקריית מוצקין -
ששטחה כ– 147מ"ר ,המזוהה כגוש  ,10421ח"ח 340
(לשעבר חלקות  ,93 ,80וח"ח  ,)100צבועה בצבע אדום
כדרך מוצעת;

תיאור הקרקע -

ששטחה כ– 1,058מ"ר ,המזוהה כגוש  ,10421ח"ח 339
(לשעבר חלקות  ,93 ,80וח"ח  ,)100צבועה בצבע אדום
כדרך מוצעת ובצבע חום כדרך קיימת.

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כ-
גוש - 10036
ח"ח
290

שטח הפקעה (בדונם)
0.060

תיאור הקרקע -

כ"ז בחשוון התשע"ח ( 16בנובמבר )2017
(חמ )3-4
יוסי אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

גוש - 10049
ח"ח

שטח הפקעה (בדונם)

__________
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27

0.358

110

0.237
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111

0.190

112

0.074

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

225

0.007

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת3/1002/ב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1722התשל"א ,עמ'  ,1751מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7581התשע"ז ,עמ'  ,9201תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

גוש - 10054
ח"ח
23
25

שטח הפקעה (בדונם)
0.278
0.510

ייעוד הקרקע :דרך.
ד' בכסלו התשע"ח ( 22בנובמבר )2017
(חמ )3-4
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
__________

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' האביב ,גוש  ,6371חלקה
 432בשלמות ,בשטח של  4,061מ"ר; הייעוד :שצ"פ.
י"ח בחשוון התשע"ח ( 7בנובמבר )2017
(חמ )3-4

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ק,438/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3 728

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7656ט' בטבת התשע"ח27.12.2017 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,410-0248997שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7199התשע"ו ,עמ'  ,3210מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7581התשע"ז ,עמ'  ,9202תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,94/1261/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6492התשע"ג ,עמ'  ,762מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7581התשע"ז ,עמ'  ,9201תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' מנחם רצון ,גוש  ,6402ח"ח ,29
בשטח  40מ"ר; הייעוד :דרך.

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' חזון איש ,גוש  ,6404ח"ח
 ,266בשטח של  57מ"ר; הייעוד :דרך.
י"ח בחשוון התשע"ח ( 7בנובמבר )2017
(חמ )3-4

י"ח בחשוון התשע"ח ( 7בנובמבר )2017
(חמ )3-4

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת1/1255/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3031התשמ"ד ,עמ'  ,1717מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4568התשנ"ז ,עמ'  ,5537תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ/6/1/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3914
התשנ"א ,עמ'  ,3540מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7572התשע"ז ,עמ'  ,8764תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,גוש  ,6320ח"ח  ,182בשטח של
 966מ"ר; הייעוד :שב"צ.
י"ב בכסלו התשע"ח ( 30בנובמבר )2017
(חמ )3-4
__________

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7656ט' בטבת התשע"ח27.12.2017 ,

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 141מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3937ח"ח  ;100הייעוד :הרחבת רחוב הרב שלום
חבקוק מצדו הדרומי ,הרחבת רחוב דוד יודילוביץ מצדו
הצפוני והרחבת רחוב ביל"ו מצדו המזרחי ,רובע השומר.
ג' בכסלו התשע"ח ( 21בנובמבר )2017
(חמ )3-4
__________

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,1/110/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1493
התשכ"ט ,עמ'  ,478מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7572התשע"ז ,עמ'  ,8763תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 73מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,3932ח"ח  ;88הייעוד :הרחבת רחוב יהודה (אמציסלבסקי)
מצדו הצפוני ,רובע רמב"ם.

ג' בכסלו התשע"ח ( 21בנובמבר )2017
(חמ )3-4
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,524/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2829
התשמ"ה ,עמ'  ,2353מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3721התש"ן ,עמ'  ,581תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גדרה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגדרה ,המזוהה כגוש  ,4583ח"ח  ;37 ,36הייעוד:
דרך.

ה' בכסלו התשע"ח ( 23בנובמבר )2017
(חמ )3-4
רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,24/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4045
התשנ"ג ,עמ'  ,11מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4089התשנ"ג ,עמ'  ,1879תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 1,128מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6288ח"ח  ,25שביל המקשר בין רחוב טובה ובין ציון
שקולניק ממזרח לרחוב הפלמ"ח ממערב ,הרחבת רחוב
שלמה עראקי מצדו המערבי ,הרחבת רחוב הפלמ"ח מצדו
המזרחי ורחוב טובה ובין ציון שקולניק בחלקו הצפוני,
שכונת קריית שמחה.

ג' בכסלו התשע"ח ( 21בנובמבר )2017
(חמ )3-4
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,521/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2799
התשמ"ב ,עמ'  ,1460מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7484התשע"ז ,עמ'  ,5034תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גדרה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגדרה ,המזוהה כגוש  ,4578ח"ח ( 158לשעבר
גוש  ,4573ח"ח  86 ,85 ,84 ,56 ,54 ,51 ,48 ,45וגוש ,4576
חלקה  ;)87הייעוד :דרך ושב"צ.

ח' בכסלו התשע"ח ( 26בנובמבר )2017
(חמ )3-4
רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג5181/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3582התשמ"ח ,עמ'  ,3176מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז,
עמ'  ,6309תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים
 ,1מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18779לשעבר
גוש  ,)18431חלקה  3בשלמות; השטח המיועד להפקעה:
 1,012מ"ר; הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים
 ,1מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג2020/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2295התשל"ו ,עמ'  ,816מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישהלצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ'  ,6309תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג5181/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3582התשמ"ח ,עמ'  ,3176מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז,
עמ'  ,6310תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18777לשעבר
גוש  ,)18431חלקה  9בשלמות; השטח המיועד להפקעה:
 767מ"ר; הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18776לשעבר גוש
 ,)18383חלקה  2בשלמות; השטח המיועד להפקעה 865 :מ"ר;
הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים
 ,1מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג11309/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5159התשס"ג ,עמ'  ,1522מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז,
עמ'  ,6320תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים
 ,1מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש  ,19431חלקה 13
בשלמות; השטח המיועד להפקעה 412 :מ"ר; הייעוד :שטח
ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים
 ,1מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג11309/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5159התשס"ג ,עמ'  ,1522מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישהלצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ'  ,6321תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית מעלות תרשיחא מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
__________

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג11309/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5159התשס"ג ,עמ'  ,1522מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז,
עמ'  ,6322תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש  ,18593חלקה 4
בשלמות; השטח המיועד להפקעה 187 :מ"ר; הייעוד :שטח
ציבורי פתוח.

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש  ,18593חלקה 11
בשלמות; השטח המיועד להפקעה 205 :מ"ר; הייעוד :שטח
ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים
 ,1מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
__________

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7656ט' בטבת התשע"ח27.12.2017 ,

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג5181/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3582התשמ"ח ,עמ'  ,3176מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז,
עמ'  ,6310תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 18777לשעבר גוש
 ,)18431חלקה  7בשלמות; השטח המיועד להפקעה 1,212 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים
 ,1מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש  ,18593חלקה 13
בשלמות; השטח המיועד להפקעה 411 :מ"ר; הייעוד :שטח
ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה ,רח' האורנים
 ,1מעלות תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ )3-4
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
לסטודנט צילום מסמכים בע"מ
(ח"פ )51-1138384-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.1.2018בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' נחום
גולדמן  ,11תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מירי קוסוביץ ,מפרקת

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג11309/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5159התשס"ג ,עמ'  ,1522מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז,
עמ'  ,6321תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות
תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7656ט' בטבת התשע"ח27.12.2017 ,

רישונה בע"מ
(ח"פ )51-037216-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון גרוסבוים ,מרח'
הארבעה  ,8תל אביב ,טל'  ,03-6952008למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלון גרוסבוים ,עו"ד ,מפרק

3733

מיליון אייז בע"מ

גסטימיט בע"מ

(ח"פ )51-514576-1

(ח"פ )51-503425-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל קולנדר ,מרח'
השילוח  ,4רמת השרון  ,4700246למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.8.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל כץ ,מרח'
נחל גמלא  ,1קריית אונו ,למפרק החברה.
דניאל כץ ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמואל קולנדר ,מפרק

רבנ אחזקות אלבניה  2011בע"מ
(ח"פ )51-463182-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור ברניר ,מרח' השלושה
 ,2תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נ.ב - .ניהול משאבי אנוש בע"מ
(ח"פ )51-432301-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחום בוטנרו ,מבית יהושע,
למפרק החברה.
נחום בוטנרו ,מפרק

יאני טרוול בע"מ
(ח"פ )51-519661-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט בן הרוש ,אצל עו"ד
בועז שולמן ,רח' אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
אלברט בן הרוש ,מפרק

ליאור ברניר ,מפרק

רפאל אפרים  26נדל"ן בע"מ

(ח"פ )51-287682-2

(ח"פ )51-562427-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון מאירה ,מרח'
דקר  ,72אשדוד ,למפרק החברה.
שמעון מאירה ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים קופרשמידט ,מרח'
ברנדיס  ,51רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אפרים קופרשמידט ,מפרק

3 734

ש.מ .תבנית אשדוד ( )1999בע"מ

גיימהאוור בע"מ
(ח"פ )51-501681-4
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7656ט' בטבת התשע"ח27.12.2017 ,

תתכנס ביום  ,11.2.2018בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' המסגר ,20
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק סופרין ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי גרפי ,מרח' בית ירח ,16
תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

דאבוש בע"מ

איתי גרפי ,מפרק

(ח"פ )51-185638-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2018בשעה  ,17.00אצל המפרק ,משק  ,82מושב
מזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר דאבוש ,מפרק

הראל מאגרים בע"מ

מאריטמאטיקס בע"מ
(ח"פ )51-400062-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2018בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' בית ירח ,16
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי גרפי ,מפרק

(ח"פ )51-344984-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.3.2018בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח'
דרך השלום  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון כהן ,מפרק

מוצרי שמיטה תשס"א ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-285967-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.1.2018לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו,
במשרדי המפרק ,רח' משעול הרותם  ,17ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי טפרברג ,מפרק

מאריטמאטיקס בע"מ
(ח"פ )51-400062-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2017התקבלה החלטה
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א.א .סאונה סנטר בע"מ
(ח"פ )51-244038-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעד המר ,מרח' אליהו בית
צורי  ,12תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלעד המר ,מפרק

א.א .סאונה סנטר בע"מ
(ח"פ )51-244038-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2018בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אליהו בית
צורי  ,12תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעד המר ,מפרק
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קו ירוק (פ.מ ).בע"מ

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עדי שפיצר ,מרח' החרושת  ,5רעננה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-343552-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה פיטוסי ,מת"ד  ,77טירת הכרמל ,טל' ,052-5772252
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.2.2018
בשעה  ,20.00אצל המפרק ,קיבוץ החותרים ,ד"נ חוף הכרמל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
משה פיטוסי ,מפרק

ד.פ.מ.ר .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-399467-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף פיימן גהוורי ,מרח' ירושלים  ,2ראשון לציון ,טל' ,03-5170077
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.2.2018
בשעה  ,10.00אצל 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.
יוסף פיימן גהוורי ,עו"ד ,מפרק

מי ישע בע"מ
(ח"פ )51-401479-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.11.2017התקבלה
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.2.2018
בשעה  ,20.00אצל 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.
עדי שפיצר ,מפרק

ורד אביטן פיתוח עסקי בע"מ
(ח"פ )51-419749-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ורד אביטן ,מרח' מיכאל קשטן  ,4חיפה ,טל' ,054-3323377
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.4.2018
בשעה  ,10.00אצל עו"ד סיון זילברמן ,רח' מקלף  ,19חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ורד אביטן ,מפרקת

או .דו בר קפה בע"מ
(ח"פ )51-444185-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אופיר ג'ימי מרזק ,מרח' פאבלו פיקאסו  ,22/4קריית אתא ,טל'
 ,052-6897776למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.3.2018
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
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של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אופיר ג'ימי מרזק ,מפרק

ביקו ביופיולס ישראל בע"מ
(ח"פ )51-377502-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף
אברהם ערב ,אצל כהן ערב ושות' ,רח' הדסה  ,78באר שבע ,טל'
 ,054-4551304למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2018בשעה
 ,13.00אצל עו"ד אהוד ערב ,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.
אסף אברהם ערב ,מפרק

המבורגסה בע"מ
(ח"פ )51-450238-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד עמיחי לבנשטיין ,מרח' אוגרית  ,26תל אביב  ,6901626טל'
 ,050-6664722למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.4.2018
בשעה  ,12.00אצל משרדי החברה ,רח' דניאל פריש  ,1תל אביב
 ,6473102לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיחי לבנשטיין ,עו"ד ,מפרק
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ל.ר .קידום רעיונות ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-563276-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רויטל שניאורסון ,מרח' מורדי הגטאות  ,24רעננה  ,4350824טל'
 ,054-7766711למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.4.2018
בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רויטל שניאורסון ,עו"ד ,מפרקת

ספירלה מרכז הדרכה ופנאי בע"מ
(ח"פ )51-393296-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
שמעון אדרעי ,מרח' ויצמן  ,18/1ראשון לציון ,טל' ,054-5901734
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.4.2018
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל שמעון אדרעי ,מפרק

א.נ.ר בטיחות בשטח בע"מ
(ח"פ )51-487757-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.12.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה לוי ,מרח'
חטיבת הנחל  ,10חדרה ,טל'  ,050-3222200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,14.4.2018בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,רח' הגיבורים  ,57חדרה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה לוי ,מפרק

או.קי .פיקוח בע"מ
(ח"פ )51-569700-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
רוזנבלום ,מרח' הרב קוק  ,42קומה ג ,בני ברק ,טל' ,050-2222209
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.4.2017
בשעה  ,12.00במשרדי 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.
דוד רוזנבלום ,מפרק

גור על הים בע"מ
(ח"פ )51-506981-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
גור ,מרח' היצירה  ,4רעננה ,טל'  ,054-4558546למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.4.2018
בשעה  ,12.00במשרדי 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.
יצחק גור ,מפרק

ריל טיים קונספטס בע"מ
(ח"פ )51-306272-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמי סדן ,מרח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן  ,52521טל' ,03-5757675
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.4.2018
בשעה  ,16.00במשרדי 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.
עמי סדן ,עו"ד ,מפרק

בית חם הנדסה וניהול בע"מ
(ח"פ )51-502555-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יורי מאינגרד ,מרח' משה רחמילביץ'  ,64/1ירושלים  ,9786505טל'
 ,054-9192545למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.4.2018
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
יורי מאינגרד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7656ט' בטבת התשע"ח27.12.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

