רשומות
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8675

ט' בשבט התש"ף
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הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לפי
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 4בפברואר 2020
עמוד

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 3613 ...................
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 3619 .........................

הארכת הטלת תפקידי ראש הרשות להגנת הפרטיות
ורשם מאגרי מידע לפי החוק האמור 3612 ...........................

הודעות מאת הציבור3620 ...................................................................

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 3612 ............

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק
מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט3622 ..................... 1999-

04/02/20

12:43

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

יישוב

סוג הבקשה

שם
בלום יאיר

רעננה

חוקר פרטי

בר אורין אלון
עוזי

גבעת אלה

חוקר פרטי

גבאי עידן

יובל

חוקר פרטי

גלעד רחמים

כפר סבא

חוקר פרטי

זגורי אסף

מעלה אדומים

חוקר פרטי

זיידל אמיר

זיקים

חוקר פרטי

חאמי רפאל

בני ברק

תאגיד לשירותי
חקירות פרטיות

חיו חמו טל
שלמה

הרצליה

חוקר פרטי

חתוכה אלעד

מגשימים

משרד חקירות
פרטיות

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

כהן נתלי

ראשון לציון

חוקר פרטי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ג) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ובהסכמת היועץ המשפטי לממשלה
2
ונציב שירות המדינה ,הטלתי על עורכת הדין שלומית ווגמן
להמשיך ולמלא את תפקיד ראש הרשות להגנת הפרטיות
וכן את תפקיד רשם מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א.31981-

כזרי אהרן

צור הדסה

חוקר פרטי

כשר ישראל

ראשון לציון

חוקר פרטי

יהוד-מונוסון

חוקר פרטי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ב) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולאחר התייעצות עם נציב שירות
המדינה ,הטלתי על עורך הדין רז נזרי ,המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים) ,את מילוי תפקיד היועץ
המשפטי לממשלה ,לרגל צאתו של היועץ המשפטי לממשלה
את הארץ מיום כ"א בשבט התש"ף ( 16בפברואר  )2020עד יום
כ"ד בשבט התש"ף ( 19בפברואר .)2020
כ"ט בטבת התש"ף ( 26בינואר )2020
(חמ -3-1173ה)1

1

אמיר אוחנה
שר המשפטים
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7

הארכת הטלת תפקידי ראש הרשות להגנת הפרטיות
ורשם מאגרי מידע

מנשה מור
מעין שיר זיו

תוקף הטלת התפקיד עד יום י' באדר התש"ף ( 6במרס )2020
או עד למינוי של קבע ,לפי המוקדם מביניהם.
ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019
(חמ -3-1173ה)1

1
2
3

אמיר אוחנה
שר המשפטים
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7
י"פ התשע"ט ,עמ'  8950ועמ' .12970
ס"ח התשמ"א ,עמ' .128

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

1

יישוב

סוג הבקשה

אזרד רפי

אופקים

חוקר פרטי

בודוב חרס דגנית

תנובות

חוקר פרטי

ביטון יקיר

אילת

חוקר פרטי

ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשע"ז ,עמ' .484

3 612
04/02/20

סוייסה ארז

ראשון לציון

חוקר פרטי

סמולקין ודים עדי

כפר ורדים

משרד חקירות
פרטיות

ספקטור-בלוך
אורית

קריית ביאליק

חוקר פרטי

פרדיאן רונן

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות),
התשל"ב1972-

חוקר פרטי

חוקר פרטי

קפלביץ' יבגני

לוד

חוקר פרטי

רב טל טל

ירושלים

חוקר פרטי

שאהין סמיר

פסוטה

חוקר פרטי

שלום יגאל

חיפה

תאגיד לשירותי
חקירות פרטיות

בתוך  15ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש
התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים ,לפי
המען :ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה,
התשל"ב ,21972-ת"ד  ,34357ירושלים  ,91342או לפקס' שמספרו:
 ,02-6467936כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני:
.hokrimpz@justice.gov.il
ד' בשבט התש"ף ( 30בינואר )2020
(חמ -3-231ה)1
יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים
פרטיים ושירותי שמירה
2

ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

ילקוט הפרסומים  ,8675ט' בשבט התש"ף4.2.2020 ,
12:43

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך של דרך.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' חפ,533/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי  ,879התרצ"ט,
עמ'  ,243ובהתאם לתכנית מס' חפ ,422/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בעיתון רשמי  ,708התרצ"ז ,תוס'  ,2עמ' ,604
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
ח"ח  ,48בגוש  ,10860המסווגת כדרך.

כ"ד בטבת התש"ף ( 21בינואר )2020
(חמ )3-2

חטיבת קרקע המהווה ח"ח  ,98בגוש  ,10789המסווגת כדרך.
כ"ד בטבת התש"ף ( 21בינואר )2020
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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'
 ,356-0144261שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7187התשע"ו ,עמ'  ,2717מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רכס הכרמל (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

נחשון צוק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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'
חפ ,1687/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2504התשל"ט ,עמ'  ,722ובילקוט הפרסומים
 ,8452התשע"ט ,עמ'  ,15062מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,8675ט' בשבט התש"ף4.2.2020 ,
04/02/20

12:43

נחשון צוק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3613

.4

תיאור הקרקע -

גוש

גוש - 12579

11506

11509

47

3001

3.48

שטח ציבורי פתוח

3,458

845

35

3002

31.94

שטח ציבורי פתוח

376

39

3003

3.14

שטח ציבורי פתוח

0.75

דרך מוצעת

0.14

דרך מוצעת
דרך מוצעת

שטח רשום
במ"ר

חלקה

11506

שטח
הפקעה
במ"ר

2
3

21,352

25

2,817

182

46

26

4,063

1,037

45

27

31,762

13

44

0.40

95

768

413

49

35.96

דרך מאושרת

60

10,324

106

33

3005

4.11

שטח ציבורי פתוח

32

3004

4.65

שטח ציבורי פתוח

31

3006

1.98

שטח ציבורי פתוח

16

3007

3.69

שטח ציבורי פתוח

14

3012

1.62

שטח ציבורי פתוח

15

3009

3.93

שטח ציבורי פתוח

13

2002

1.22

בנייני ציבור

8

2003

1.23

בנייני ציבור

5

3008

2.90

שטח ציבורי פתוח

51

5.07

דרך מאושרת

50

2.67

דרך מוצעת

23

2.72

דרך משולבת

0.37

דרך משולבת

0.17

שטח ציבורי פתוח

כ"ב בטבת התש"ף ( 19בינואר )2020
(חמ )3-2
יוסף משלב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רכס הכרמל

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ק/במ/353/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4413
התשנ"ו ,עמ'  ,3461מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע)
דרושה לצורך מבני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבות קרקע בקריית ים ,לפי הטבלה הזו:

גוש ישן ,10425 :חלקות מבוטלות  ;26 ,14 ,10 ,7גוש ישן
 ,10444חלקה מבוטלת ;1871 :גוש ישן  ,10427חלקות
מבוטלות .2 ,1
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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חלקה

מגרש

שטח בדונם

ייעוד

2

19
25
54

3010

12.79

דרך מאושרת

י"א בטבת התש"ף ( 8בינואר )2020
(חמ )3-2
יוסי אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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'
פת ,11/1252/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3766התש"ן ,עמ'  ,2796מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,8675ט' בשבט התש"ף4.2.2020 ,
12:43

לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.4

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר )2020

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' אינשטיין ,גוש  ,6193ח"ח ,468
בשטח של  25מ"ר; הייעוד :דרך.

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' בר כוכבא ,גוש  ,6377ח"ח ,7
בשטח של  136מ"ר; הייעוד :שצ"פ.
(חמ )3-2
רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' פת,1/1157/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1703
התשל"א ,עמ'  ,1160מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

ה' בכסלו התש"ף ( 26בדצמבר )2019
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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'
פת ,1/1269/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4028התשנ"ב ,עמ'  ,4104מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,8675ט' בשבט התש"ף4.2.2020 ,
04/02/20

12:43

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' רבקה נוביק ,גוש ,6390
חלקה  ,235בשטח של  1,378מ"ר בשלמות; הייעוד :שצ"פ
ושב"צ.
ט"ו בטבת התש"ף ( 12בינואר )2020
(חמ )3-2
__________

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3615

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

מגרש

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' 418-0363325
(רנ/מק ,)158/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7729התשע"ח ,עמ'  ,6231מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראש העין (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

השטח במ"ר

655

3,359

656

208

657

103

הייעוד :שצ"פ.
המזוהה כגוש  ,24201ח"ח  ,1גוש  ,24205ח"ח  ,9גוש  ,24201ח"ח
 ,2גוש  ,24201ח"ח  ,4גוש  ,24205ח"ח  ,10גוש  ,24205ח"ח - 14
מגרש

השטח במ"ר

749

4,302

750

29,071

751

93

752

2.6

753

34

754

14

755

45

756

25

757

263

תיאור הקרקע -

758

727

חטיבת קרקע בראש העין הידועה כמתחם - E

759

48

760

130

המזוהה כגוש  ,24201ח"ח  ,1גוש  ,24205ח"ח - 9
מגרש

השטח במ"ר

450

1,790

451

895

(חמ )3-2

452

1,215

454 ,453

9,839

455

1,495

הייעוד :שב"צ.
המזוהה כגוש  ,24201ח"ח  ,1גוש  ,24205ח"ח  ,9גוש  ,24201ח"ח
 ,2גוש  ,24201ח"ח - 4
מגרש

השטח במ"ר

650

11,259

651

731

652

594

653

570

654

10,696

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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הייעוד :דרך.
כ"ג בטבת התש"ף ( 20בינואר )2020
שלום בן משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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'
לד/במ/1/730/ג ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4402התשנ"ו ,עמ'  ,2821מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

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

ילקוט הפרסומים  ,8675ט' בשבט התש"ף4.2.2020 ,
12:43

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.4

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

י"ז בטבת התש"ף ( 14בינואר )2020

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בלוד ,המזוהה כגוש  ,5931חלקה  94בשלמות
(לשעבר ח"ח  27בגוש ישן  ;)3968הייעוד :שב"צ.

כ"ט בטבת התש"ף ( 26בינואר )2020
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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'
הצ ,49/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2888התשמ"ג ,עמ'  ,924מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
תיאור הקרקע -

יאיר רביבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3703ח"ח 1260
(לשעבר ח"ח  ;)482הייעוד :שצ"פ.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/550/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3521
התשמ"ח ,עמ'  ,708מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.4

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

כ"ב בטבת התש"ף ( 19בינואר )2020

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

חטיבת קרקע באבן יהודה ,גוש  ,7938ח"ח  ;152הייעוד:
שב"צ.
(חמ )3-2
__________

דורון אוזן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,8675ט' בשבט התש"ף4.2.2020 ,
04/02/20

12:43

3617

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

המקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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'
ג/במ 55/יוקנעם דרום-אתר חירום ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4034התשנ"ב ,עמ'  ,4377מוסרת
בזה עיריית יוקנעם עילית (להלן  -העירייה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188
לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת העירייה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

העירייה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל העירייה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביוקנעם עילית ,המזוהה כגושים וחלקות
כלהלן:
גוש חלקה חדש
גוש
12569

גוש חלקה  -לשעבר

חלקה בשלמות
144

גוש
11070

ח"ח
53+54

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בס'חנין ,ששטחה  32,229מ"ר ,גוש ,19268
חלקות  72 ,71 ,68בשלמות.

י"א בטבת התש"ף ( 8בינואר )2020
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה לב הגליל

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,5429/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3530התשמ"ח ,עמ'  ,926מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח לבניין
ציבורי.

.2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.

הייעוד :שטח למוסדות ציבור.
כ"ד בטבת התש"ף ( 21בינואר )2020
(חמ )3-2
סימון אלפסי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יוקנעם עילית

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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'
 ,262-0252148שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7825התשע"ח ,עמ'  ,8388מוסרת בזה הוועדה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3 618
04/02/20

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,8675ט' בשבט התש"ף4.2.2020 ,
12:43

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

תיאור הקרקע -

901א

( 38חלק)

מבנים
ומוסדות
ציבור
 אזורמשולב

( 38חלק)

דרך

כ"ו בטבת התש"ף ( 23בינואר )2020
(חמ )3-2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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'
( 4/111/03/25להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4438התשנ"ו ,עמ' ,4614
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דימונה
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -
הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כאמור בהוראות התכנית
של :מבנים ומוסדות ציבור ואזור שטח משולב.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בדימונה ,בשטח של  11,318מ"ר לפי תב"ע
שמספרה  ,4/111/03/25גוש - 39515
מגרש

חלקה

950

37
(בשלמות)

ייעוד
הקרקע

שטח
במ"ר

מבנים
ומוסדות
ציבור

519

__________

9,910

מגרש

חלקה

חטיבת קרקע בעכו ,המזוהה כגוש  ,18021חלקות 89 ,88
בשלמות; הייעוד :שטח לבניין ציבורי.

זאב נוימן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

ייעוד
הקרקע

שטח
במ"ר

2000

889

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ו בטבת התש"ף ( 23בינואר )2020
(חמ )3-2
בנימין ביטון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דימונה

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
( )1שם האגודה :עין העמק  -מושב עובדים להתיישבות
חקלאית שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-005724-0 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את את זיו ברגמן ,משד'
ירושלים  ,29קריית ים;
( )2שם האגודה :ערד-טיב  -אגודה שיתופית לשיתוף פעולה
צרכני בערד בע"מ.
מס' האגודה.57-006052-5 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את את נחמיה קרייקוב,
מרח' הקשת  ,42תל–אביב-יפו ;33314618
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
א' בשבט התש"ף ( 27בינואר )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,8675ט' בשבט התש"ף4.2.2020 ,
04/02/20

12:43

3619

ביטול רישום אגודה שיתופית

ניצנים פירות וירקות העונה ()1995

הואיל וביום  3.3.2014ניתן צו לפירוק האגודה מדרשיה
ותעשיה שמואל הנביא  -אג"ש להתישבות של הפועמ"ז
בי-ם ,מס' אגודה  ,57-002261-6וצו זה פורסם בילקוט
הפרסומים  ,6783התשע"ד ,עמ'  ,4785והואיל והפירוק הנ"ל
הושלם ביום  ,2.2.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

(ח"פ )51-218916-8

ז' בשבט התש"ף ( 2בפברואר )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מיכאל קירש ושות'  -משרד עורכי דין
(ח"פ )51-272494-9
(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  ,19.12.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון
קירש ,מרח' קרליבך 4ב ,תל–אביב-יפו  ,6713230למפרק 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 ,19.3.2020
בשעה  ,9.00אצל 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.
גדעון קירש ,מפרק

(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  ,2.2.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי
עבדו ,מרח' הדקל  ,27יגל  ,7169600למפרק 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 ,15.6.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' בן גוריון  ,2הרצליה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלי עבדו ,מפרק

מטעם חפץ-חיים ,חברה ליצור מזון מוכן בע"מ
(ח"פ )51-052767-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.7.2019התקבלה החלטה
לפרק את העמותה מרצון ולמנות את איתן מימוני ,מרח' דרך
השלום 7א ,תל–אביב-יפו  ,67892008למפרק 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.
איתן מימוני ,מפרק
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אורנית א.א .נכסים והשקעות בע"מ

רייס פרושאור אדריכלים בע"מ

(ח"פ )51-396860-2

(ח"פ )51-437232-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.1.2020התקבלה החלטה
לפרק את העמותה מרצון ולמנות את עו"ד איתי שובל ,מרח'
העבודה  ,11ראש העין  ,4801761למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.5.2020בשעה  ,11.00אצל גל פרושאור ,רח' רמב"ן
 ,28ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של 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.
איתי שובל ,עו"ד ,מפרק

עמותת שבל  -שיניים בריאות לכל
(ע"ר )58-036013-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,30.1.2020התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את יהונתן פנחס גמליאל ,מרח' הנוטע  ,11נתניה
 ,4230017למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה 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.
יהונתן פנחס גמליאל ,מפרק

ויר בע"מ
(ח"פ )51-043498-8
(בפירוק מרצון)

בטי נולמן ,עו"ד ,מפרקת

אורנית א.א .נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-396860-2
(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  ,1.12.2020בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' העבודה ,11
ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי שובל ,עו"ד ,מפרק

חברת גוש  6159חלקה  511בע"מ
(ח"פ )51-009081-4
(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
תתכנס ביום  ,19.3.2020בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אלנבי ,14
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.
טל פרושן ,מפרק

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  ,15.3.2020בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' ירמיהו
 ,39ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל פיליפוביץ ,מפרק
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הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-
שעת
מועד האסיפה
הכללית בדבר סיום האסיפה
הכללית
הפירוק
10:00
15/03/2020

מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)
מנהל החברה מיכאל ינאי ,החרושת
 ,1כרמיאל
מנהל החברה מיכאל ינאי ,צהל ,91
כרמיאל
מנהל החברה דוד גרסון ,ההסתדרות
 ,11חולון
מנהל החברה דוד ממן ,קולירן ,8
דימונה
עו"ד ירון סלבין ,רחוב נפתלי פלטין ,1
ראשון לציון
עו"ד רונן פריד ,המדע  ,8רחובות

ח.פ
שם חברה
ינאי  -בניה ופיתוח 512311655
בע"מ
מ.כ.ל .גינון ופיתוח 510893902
בע"מ
איציק המניף בע"מ 514215425

15/03/2020

10:00

15/03/2020

10:00

513564849

15/03/2020

10:00

510765787

15/03/2020

10:00

513115444

30/03/2020

12:00

512877077

15/03/2020

10:00

515021715

15/03/2020

10:00

513764696

15/03/2020

10:00

513582262

15/03/2020

10:00

513376871

15/03/2020

10:00

513546598

15/03/2020

10:00

מנהל החברה חביב אריק ,מושב בית
שקמה  ,64בית שקמה
מנהל החברה לוביץ דניאל ,נווה
דניאל 99
מנהל החברה איריס דרור ,דובדבן
 10/66קריית אונו
מנהל החברה חביב אריק ,משק ,65
חוף אשקלון
מנהל החברה אחלקיאן ניסן ,המשביר
 ,2תל אביב
מנהל החברה שיימוביץ רומן ,דגנר
מנחם  ,3/12ב"ש

512748757

15/03/2020

10:00

מנהל החברה הושיאר בני ,שד' בן
גוריון  ,6חיפה

ד.ג .ממן שיווק מזון
בע"מ
נויה פרוות בע"מ
טומי מינימרקט
בע"מ
אריק חביב הובלות
בע"מ
חמדת הארץ הטובה
בע"מ
איריס מרכז קוסמטי
רפואי בע"מ
א.חביב.מ הובלות
בע"מ
א.נ .ביגוד בע"מ
בסט דור ליין ניהול
וביצוע פרוייקטים
בע"מ
סיטי סנטר מסעדת
דגים בע"מ
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שם הנאמן
מיכאל ינאי
מיכאל ינאי
דוד גרסון
דוד ממן
ירון סלבין
קרדוש טומס
(אברהם)
חביב אריק
לוביץ דניאל
איריס דרור
חביב אריק
אחלקיאן ניסן
שיימוביץ
רומן
הושיאר בני
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שם חברה
סנסואלה בע"מ

ח.פ
513842070
513059378

שעת
מועד האסיפה
הכללית בדבר סיום האסיפה
הכללית
הפירוק
10:00
15/03/2020

מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)
מנהל החברה יבגני קליקה ,מנחם בגין
 ,53תל אביב
מנהלת החברה אפרת כהן ,העבודה
 ,5חולון
מנהל החברה אורן חרלפ ,שיטה ,1
גדרה
מנהל החברה דוד אביחי ,חברון ,3
תל אביב

שם הנאמן
יבגני קליקה

בלונים ושעשועים
בע"מ
קפה יהל  2007בע"מ 514059799

15/03/2020

10:00

15/03/2020

10:00

513423731

15/03/2020

10:00

513214296

15/03/2020

10:00

514896794

15/03/2020

10:00

512340035

15/03/2020

10:00

512321910
512931973

03/04/2020
15/03/2020

12:00
10:00

511891533

15/03/2020

10:00

513833574

15/03/2020

10:00

510303852

04/03/2020

10:00

מנהל החברה אלמליח מיימון ,מושב
כחלון  ,13ביה"ס מרחב
מנהל החברה אליק מנינגר ,בהר ,9
רעננה
מנהל החברה בן יעקב יפתח ,האצ"ל
 ,42אשקלון
עו"ד רונן פריד ,המדע  ,8רחובות
מנהל החברה בן יעקב יפתח ,העמל
 ,23אשקלון
מנהל החברה יוספוביץ אילן,
האורגים  ,5חולון
מנהל החברה אדרי אילן ,הציונות
 ,97אשדוד
עו"ד חנן עמית ,בלוך  ,42תל אביב

513823765
511401879
514144708

04/03/2020
08/03/2020
15/03/2020

09:00
11:00
12:00

אתי קפר ,עת דודים  ,232גבעת יערים אתי קפר
אור שפר
במשרדי החברה ,מנחם בגין 11
עידן שעשוע
במשרד עו"ד שעשוע ,באזוב ושות',
עוזיאל  ,163רמת גן

אביחי דוד שירותי
ביצוע פיננסיים
בע"מ
מוקד מוניות גבעת
שאול  2002בע"מ
אוממי (יבוא) מזון
בע"מ
רשפים דלתות
פלדה בע"מ
קניה נכונה בע"מ
רשפים פיתוח
וייצור בע"מ
אל רון שיווק מתנות
ומוצרי פרסום בעמ
אנגל הבונים
פרוייקטים בע"מ
חלקה  133בגוש
6605
טקנוטו צפון בע"מ
דיגי-טק בע"מ
רויאלטי ייבוא
ושיווק ממתקים
בע"מ
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אפרת כהן
אורן חרלפ
דוד אביחי

אלמליח
מיימון
אליק מנינגר
בן יעקב
יפתח
נבו ניצן
בן יעקב
יפתח
יוספוביץ
אילון
אדרי אילן
יצחק הוכמן

3623

שם חברה
מכון עידו -
איבחונים ,ייעוצים
פסיכולוגיים
ושירותי בריאות
בע"מ
סקיי שרותי פרסום
 2016בע"מ
איי.אמ.אס.אי.
יועצים בעמ
ארנה קופי שופ
בע"מ
אלכס אליאס בע"מ

ח.פ
514216498

שעת
מועד האסיפה
הכללית בדבר סיום האסיפה
הכללית
הפירוק
10:00
15/03/2020

מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)
במשרד עו"ד שעשוע ,באזוב ושות',
עוזיאל  ,163רמת גן

515514453

15/03/2020

11:00

512775628

15/03/2020

10:00

513818617

15/03/2020

10:00

513249425

15/03/2020

10:00

512913880

15/03/2020

10:00

במשרד עו"ד שעשוע ,באזוב ושות',
עוזיאל  ,163רמת גן
מנהל החברה סדקה אילן ,הופמן ,6
ת"א
מנהל החברה בשרי בת שבע ,אבן
עזרא  ,15כפר סבא
מנהל החברה אסקנדר מונייר ,המגדל
הלבן  ,6רמלה
מנהל החברה אלכנסדר ורמן ,יסמין
 ,4נס ציונה

511411670

15/03/2020

10:00

514472273

15/03/2020

10:00

513234229

התרנגול פאב
ותיאטרון בע"מ
זודיאק למסחר כללי 513330621
וניהול תיירותי
בע"מ
איטמייקסנס בע"מ 514026822

15/03/2020

10:00

15/03/2020

10:00

מנהל החברה נחום בייטל ,אהרונסון
 ,4רמת גן
מנהל החברה ישראל גלסנר פרץ,
הנחושת  ,6ת"א
מנהל החברה פרץ אליהו ,האלה ,16
קריית מוצקין
מנהל החברה אלחוסייני חאלד,
אלזהרה  ,20ירושלים

15/03/2020

10:00

514294297

15/03/2020

10:00

מנהל החברה דוד אביחי ,עין ורד ,4
תל אביב
מנהל החברה דוד פיאנמטה ,שקד ,6
אבן יהודה

ו.א.ד.א.מ.
אינטרנשיונל -
 2000בע"מ
בידור לעם חברה
להפקות  89בע"מ
אלנזוס בע"מ

דודי פיאנמטה
בע"מ

3 624
04/02/20

שם הנאמן
עידן שעשוע

עידן שעשוע
סדקה אילן
בשרי בת
שבע
אסקנדר
מונייר
אלכסנדר
ורמן
נחום בייטל
ישראל גלסנר
פרץ
פרץ אליהו
אלחוסייני
חאלד
דוד אביחי
דוד פיאנמטה
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שם חברה
ארנון ח.ג .שיווק
בע"מ
אחדות  1910בע"מ

ח.פ
513135376

שעת
מועד האסיפה
הכללית בדבר סיום האסיפה
הכללית
הפירוק
10:00
15/03/2020

מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)
מנהל החברה שמיר ארנון ,הצופים ,4
ראשון לציון
מנהל החברה צור אברהם ,כיכר
העצמאות  ,11עפולה
מנהל החברה לוי צחי ,יד חרוצים ,11
תל אביב
זבולון  ,28תל אביב ,אצל מנהל
החברה גרף פסח
ליבריה  ,50חיפה ,אצל בית הוריי
הגולן  ,30כפר יונה ,אצל פרי חרמוני

513546739

15/03/2020

10:00

גרופ-אקשן בסטייל 513879478
בע"מ
511269342
פ .גרף יבוא ()1988
בע"מ
515960409
מון דרימס בע"מ
515783801
פ.פ.פ.פ - .פרי
פרופישיונל פוקר
פליירס בע"מ
514381250
כינור גדול בע"מ

15/03/2020

10:00

15.03.2020

10:00

01.03.2020
15.03.2020

10:00
10:00

08.03.2020

10:00

515432599

01.03.2020

10:00

513923367

15.03.2020

10:00

רח' פל''ים  ,5חיפה ,משרד יוסף
ישורון ושות' ,עו"ד
רח' יעב''ץ  ,33תל אביב ,אצל כספי
ושות' עו''ד
הבוסתנים  ,18מבשרת ציון ,אצל
מנהל החברה משה משה

515475473

03.03.2020

09:00

514353150

אקולין כימיקלים
בע"מ
אלכס אליאס ניהול 514293356
ויעוץ בע"מ
גדות אירועים בע"מ 514522952

15.03.2020

10:00

15.03.2020

10:00

15.03.2020

10:00

513998575

15.03.2020

10:00

רח' הצורן  ,8אזור התעשייה פולג
נתניה ,אצל האצ'יסון כנרות
הרעות  ,16נתניה ,אצל מנהל החברה
יצחק בוכהיים
המגדל הלבן  ,6רמלה ,אצל מנהל
החברה אסקנדר מונייר
הרצל  ,39פתח תקווה ,אצל מנהל
החברה לוי צחי
בן עטר  ,10רמלה ,אצל מנהל החברה
אסקנדר מונייר

סולריס אוטובוסים
ישראל בע"מ
האגס (בית מסחר
לפירות וירקות)
בע"מ
וורום וויו בע"מ

המכללה לספרי
קודש בגליל בע"מ
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שם הנאמן
שמיר ארנון
צור אברהם
לוי צחי
גרף פסח
שובל מישל
פרי חרמוני

דן סביון עו''ד
עמי גלעד
עו''ד
משה משה

ערן רימרמן
יצחק
בוכהיים
אסקנדר
מונייר
לוי צחי
אסקנדר
מונייר

3625

שם חברה
הדר את שיראל
חברה להשקעות
בניה ופיתוח בע"מ
גוגז רשת ארצית
בע"מ
אופטימום אס .פי.
בי ניהול תיקים
בע"מ
ש.פ אבני שפה חב'
לבנין בע"מ
אטל מסעדות
ופאבים בע"מ
אור  -דניאל
הנדסה בניין ופיתוח
בע"מ
די אנד די הצלחה
בע"מ
נטמטריקס בע"מ
סופר גל א.ד .פלוס
( )2000בע"מ
ג.ש.ר.ג .תעשיות פח
בע"מ
זה או זה
טכנולוגיות בע"מ
ק .נמר טכנולוגיות
בע"מ
טרי .אר .די .בע"מ
סייבאיר תעופה
בע"מ
רופא ישיר בע"מ

ח.פ
513131243

שם הנאמן
בוסקילה
אברהם

513793877

15.03.2020

10:00

513239756

15.03.2020

10:00

 21מועצה אזורית עמק חפר ,אצל
מנהל החברה זקרי שחר
כנפי נשרים  ,24ירושלים ,אצל מנהל
החברה פלד אברהם

513103937

15.03.2020

10:00

513802306

15.03.2020

10:00

512610239

15.03.2020

10:00

פירסטמן
בן עזאי  ,11בני ברק ,אצל מנהל
שמעון
החברה פירסטמן שמעון
נחלת בנימין  ,37תל אביב ,אצל מנהל גיא קליינמאן
החברה גיא קליינמאן
פרידמן אמיר
טבלן  ,6להבים ,אצל מנהל החברה
פרידמן אמיר

זקרי שחר
פלד אברהם

514606649

05.03.2020

12:00

הנח''ל  ,9רמת גן ,אצל דינה ניר

דינה ניר

512884917
513001644

05.03.2020
03.03.2020

12:00
10:00

513023267

15.03.2020

12:00

515472843

14.04.2020

12:55

513318378

14.04.2020

16:40

513809665

14.04.2020

18:10

515924660

14.04.2020

08:00

512487810

15.03.2020

10:00

נחל ערוגות  ,10צור ,אצל יורם קרס
רחוב מרמורק ( ,4קומה  ,)2תל אביב,
במשרדי הנאמן עו''ד אבי בן אדיבה
שחם  ,30פתח תקווה ,אצל צור-
בוכמן ,משרד עורכי דין
רחוב מונטיפיורי  ,46תל–אביב-יפו,
במשרדו של עו''ד רון הדר
רחוב מונטיפיורי  ,46תל–אביב-יפו,
במשרדו של עו''ד רון הדר
רחוב מונטיפיורי  ,46תל–אביב-יפו,
במשרדו של עו''ד רון הדר
רחוב מונטיפיורי  ,46תל–אביב-יפו,
במשרדו של עו''ד רון הדר
ברלין אליהו  ,10תל–אביב-יפו ,אצל
מנהל החברה עודד שראל

יורם קרס
אבי בן
אדיבה ,עו''ד
גורי רוית

3 626
המחיר  6.48שקלים חדשים
04/02/20

שעת
מועד האסיפה
הכללית בדבר סיום האסיפה
הכללית
הפירוק
10:00
15.03.2020

מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)
העוגן 2ב ,אשקלון ,אצל מנהל
החברה בוסקילה אברהם

12:43
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אלמוג דניאל
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