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הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

מודיעים בזה, לפי סעיף 10)ב()6( לחוק הממשלה, התשס"א-
12001 )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( 
לחוק–יסוד: הממשלה2, שהשר מתן וילנאי ימלא את מקום שר 
הביטחון, מיום כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012( עד יום כ"ח 

באדר התשע"ב )22 במרס 2012(. 

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012(
)חמ 3281—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  רשמים,  לבחירת  הוועדה  בחירת  ולפי  התשכ"ז-11967, 
ממנה בזה את אביגיל סלע הקש, לרשמת הוצאה לפועל החל 

ביום כ"ו בניסן התשע"ב )18 באפריל 2012(.

י"ב בניסן התשע"ב )4 באפריל 2012(
)חמ 1121—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.

מינוי חברה בוועדת אכיפה מינהלית
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

ערך,  ניירות  לחוק  52לב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחברה  יוזפוב,  פסרמן  לאה  את  ממנה  אני  התשכ"ח-11968, 
חברות  ובדיני  ערך  ניירות  בדיני  מומחיות  בעלת  משפטנית 
של  במקומה  האמור,  הסעיף  לפי  מינהלית  אכיפה  בוועדת 

שושנה ליבוביץ2.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ח באדר התשע"ב )22 במרס 2012(
)חמ 4247—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"א, עמ' 206.

2  י"פ התשע"א, עמ' 4192.

קביעת רשימת שמאים מכריעים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  202ג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוועדה  המלצת  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
המייעצת שהוקמה לפי סעיף 202ד לחוק, אני קובע כי ברשימת 
ייכלל  מכריעים2,  כשמאים  לכהן  הכשירים  המקרקעין  שמאי 

באדר  כ"ה  ביום  החל  שנים,  עשר  של  לתקופה  יצחקי  אייל 
התשע"ב )19 במרס 2012(.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3530—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  

הודעה על מינוי חברים בוועדת פיקוח אחר עמידה 
ביעדי רשות הפטנטים

לפי מסמך המסגרת להקמת רשות הפטנטים

למסמך   6.6.1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
 4( התשס"ו  בטבת  ד'  מיום  הפטנטים  רשות  להקמת  המסגרת 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי   ,)2006 בינואר 

פיקוח אחרי עמידה ביעדי רשות הפטנטים:

השופט )בדימוס( יהודה זפט

נציגי ציבור: 

ניבה אלקין קורן

ארנן גבריאלי

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ב בניסן התשע"ב )4 באפריל 2012(
)חמ 1498—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

הרגל  פשיטת  לפקודת  241)א(  סעיף  לפי  מודיע  אני 
עקב  כי  הפקודה(,   - )להלן  התש"ם-11980  חדש[,  ]נוסח 
העלייה במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה, יחול שינוי בסכומים הקבועים בסעיפים 7)1(, 17)א()1(
 ,)2012 בינואר   1( התשע"ב  בטבת  ו'  ביום  החל  לפקודה,  ו–19א)א( 

כדלקמן:

החוב שחב החייב לנושה המבקש כאמור בסעיף 7)1( לא   )1(
יפחת מ–84,543 שקלים חדשים;

חובותיו של החייב כאמור בסעיף 17)א()1( לא יפחתו מ–16,910   )2(
שקלים חדשים;

חובות החייב כאמור בסעיף 19א)א( עולים על 33,820 שקלים   )3(
חדשים.

ט"ז בשבט התשע"ב )9 בפברואר 2012(
)חמ 148—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

התשנ"ו, ס"ח   ;639 עמ'   ,34 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני    1 

   עמ' 60.

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, אני 
)להלן  בע"מ  אביבים  מי  חברת  של  הכללי  המנהל  את  ממנה 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ח, עמ' 632.

2  י"פ התש"ע, עמ' 4338.

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.
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הכללי  המנהל  סגן   ,025412347 ת"ז  זיני,  בני  ואת  החברה(,   -
גבייה,  ולפקידי  הגבייה  על  לממונים  בחברה,  כספים  לענייני 
לעניין גבייתם לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-
)להלן - החוק(, של תשלומים המגיעים לחברה בעבור   22001
השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 

לחוק.

מינויו של בני זיני לממונה על הגבייה ולפקיד גבייה הוא 
לתקופת כהונתו בתפקיד סגן המנהל הכללי לענייני כספים של 

החברה.

החברה תקבע מזמן לזמן חלוקת תפקידים בין המתמנים 
לשירותי  החברות  ענייני  על  הממונה  לאישור  תוגש  אשר 
תגבר  החלטות המתמנים,  בין  סתירה  של  במקרה  וביוב;  מים 

החלטתו של המנהל הכללי של החברה.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה שפורסם3 - בטל.

כ"ד באדר התשע"ב )18 במרס 2012(
)חמ 18—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

2  ס"ח התשס"א, עמ' 454.

3  י"פ התש"ע, עמ' 4667.

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לתת  כוונתי  על  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ז-11957 
לחוק, המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי   25 סעיף  לפי  צו 
2012( שמספרו  בינואר   16( בטבת התשע"ב  כ"א  מיום  הכללי, 
בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7017/2012, שבין לשכת התיאום 
הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  הכלכליים  הארגונים  של 
נסיעה  הוצאות  עדכון  בדבר  מקצועי  לאיגוד  האגף  החדשה, 

לעבודה וממנה לסך 25.20 שקלים חדשים.

כ"ה בניסן התשע"ב )17 באפריל 2012(
)חמ 3-107-ה1-4(  

שלום שמחון  
__________                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223.

הסמכת מפקחים
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)א( לחוק העסקת עובדים על 
ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
את הרשומים מטה למפקחים לעניין הפיקוח על החוק האמור, 

לאחר שעברו הכשרה מתאימה לפי סעיף 19)א2( לחוק:

מס' זהות ________________________השם 
022212682 ישי גונן 
032560096 רועי אברהם 

ה' בניסן התשע"ב )28 במרס 2012(
)חמ 3-2731(  

שלום שמחון  
__________                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 201; התש"ע, עמ' 501.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית ירוחם
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
שהמועצה הדתית ירוחם תהיה בת חמישה חברים והרכבתי 

אותה כדלהלן:

מס' זהות ________________________השם 
033227448 יצחק ינאי 
058776584 יהושע עמר 
039042361 כרם סויסה 
027074335 מכלוף דהן 
032399545 ישראל לנג 

י' בניסן התשע"ב )2 באפריל 2012(
)חמ 3-130-ה1(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי נכות 

 רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(,
התשמ"ד-1984

לתקנות   19 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
רפואית,  נכות  אחוזי  )קביעת  נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח 
מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(, התשמ"ד-21984, קבעתי 
כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן, ייכללו ברשימת חברי 

ועדות רפואיות לעררים, לפי החוק האמור:

ד"ר מיכאל טילביץ, ת"ז 307078840

ד"ר מריאן כץ, ת"ז 016841041

ד"ר נביל מחול, ת"ז 053754479

תוקף המינוי, עד תום 3 שנים ממועד פרסומו ברשומות.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-89-ה2(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1377.

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי 

עבודה(, התשט"ז- 1956

לתקנות  27)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ז-

21956 )להלן - התקנות( -

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשט"ז, עמ' 864.
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ייכללו  להלן  מפורטים  ששמותיהם  הרופאים  כי  קבעתי   )1(
ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים לפי התקנות:

ד"ר מריאן כץ, ת"ז 016841041  

ד"ר רונן לקר, ת"ז 013063714  

תוקף המינוי עד תום 3 שנים ממועד פרסומו ברשומות.  

ביטלתי את הכללתו של ד"ר ליאור דיין, ת"ז 3025485814,   )2(
ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-89-ה2(  

משה כחלון  
__________                  שר הרווחה והשירותים החברתיים

3  י"פ התשע"ב, עמ' 2356.

הודעה בדבר חילופי סגנים ממלאי מקום ראש 
העירייה בכפר קאסם

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(, התשל"ה-1975

בהתאם לסמכות לפי סעיף 28)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-11975 )להלן 
- החוק(, שנאצלה לי2, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאת 
 8( התשס"ט  בטבת  י"ב  מיום  קאסם  בכפר  העירייה  מועצת 
סגן  לכהונת  בדיר(   - )להלן  מוסא3  בדיר  נבחר   )2009 בינואר 
ממלא מקום ראש העירייה לפי סעיף 14 לחוק; ובישיבה מיום 
)23 בנובמבר 2011( חדל בדיר מכהונתו  כ"ו בחשוון התשע"ב 
עאמר,  ג'מיל  אחמד  נבחר  ובמקומו  לחוק,   )1(25 סעיף  לפי 

לכהונת סגן ממלא מקום ראש העירייה לפי סעיף 14 לחוק.

המטרה",  "אלעאמר  מרשימת  הוא  עאמר4  ג'מיל  )אחמד 
כראמה התפטר מכהונתו  לאחר שעאמר  ברשימה  והוא הבא 

כחבר מועצה(.

י"ב בניסן התשע"ב )4 באפריל 2012(
)חמ 3-743(  

עמרם קלעג'י  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

2  י"פ התשל"ט, עמ' 982.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 1280.

4  י"פ התשס"ט, עמ' 1279.

 הודעה בדבר חילופי סגנים לראש העירייה
במעלות תרשיחא

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(, התשל"ה-1975

בהתאם לסמכות לפי סעיף 28)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהנתם(, התשל"ה-11975 )להלן - 
מליאת  בישיבת  כי  הודעה  בזה  נמסרת  לי2,  שנאצלה  החוק(, 
התשע"ב  בכסלו  ב'  מיום  תרשיחא  במעלות  העירייה  מועצת 
)28 בנובמבר 2011( חדל שמעון אברהם זגורי3 מכהונת סגן ראש 

העירייה לפי סעיף 25)2( לחוק; ובמקומו נבחר ברוך מיכאלי4, 
לכהונת סגן ראש העירייה לפי סעיף 15 לחוק.

כ"א באדר התשע"ב )15 במרס 2012(
)חמ 3-743(  

עמרם קלעג'י  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

4  י"פ התשס"ט, עמ' 1887.

הודעה בדבר בחירה לכהונה של סגן ממלא מקום 
וסגן ראש המועצה המקומית דאלית אל כרמל

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירת  המקומיות  הרשויות  לחוק  28)א(  לסעיף  בהתאם 
ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-11975 )להלן - החוק(, 
שנאצלה לי2, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאת המועצה 
המקומית דאלית אל כרמל )להלן - המועצה(, מיום י"ד באדר 
התשע"ב )8 במרס 2012( נבחרו עלמי נאטור3 לכהונת סגן ממלא 
מקום ראש המועצה לפי סעיף 14 לחוק, וכרמי מקלדה4 לכהונת 

סגן ראש המועצה לפי סעיף 15 לחוק.

י"ב בניסן התשע"ב )4 באפריל 2012(
)חמ 3-743(  

עמרם קלעג'י  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

2  י"פ התשל"ט, עמ' 982.

3  י"פ התשע"ב, עמ' 1755.

4  י"פ התשע"ב, עמ' 1755.

הודעה על מתן הוראה לחברות לניהול קרנות 
נאמנות ולנאמנים

לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

משותפות  השקעות  לחוק  97)ב(  סעיף  לפי  מודיע  אני 
 - )להלן  ערך  ניירות  רשות  כי  התשנ"ד-11994,  בנאמנות, 
הרשות( נתנה הוראה בנוגע לטיפול בפניות ובתלונות הציבור.

ו' בשבט התשע"ב  ביום  ההוראה פורסמה באתר הרשות 
)30 בינואר 2012( ותחילתה 90 ימים מהיום האמור.

ו' בניסן התשע"ב )29 במרס 2012(
)חמ 3-2555(  

שמואל האוזר  
יושב ראש רשות ניירות ערך  __________

1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשס"ה, עמ' 853.

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

התשע"א-12011  הטיס,  לחוק  94)ד(  סעיף  לפי  מודיע  אני 
)להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 94)א( לחוק מיניתי 
רשות  עובדי  את   )2012 בינואר   25( התשע"ב  בשבט  א'  ביום 
הלאומיות  התשתיות  התחבורה  במשרד  האזרחית  התעופה 
מפורטים  ששמותיהם  הרשות(,   - )להלן  בדרכים  והבטיחות 

להלן, למפקחים על ביצוע הוראות החוק:

__________
1  ס"ח התשע"א, עמ' 830.

__________
1  ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

2  י"פ התשל"ט, עמ' 982.

3  י"פ התש"ע, עמ' 2141.
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שמשון הררי, ת"ז 008097271

מוטי שטופר, ת"ז 050968734

יצחק ניר, ת"ז 009339945

אולג מולין, ת"ז 320589302

יהודה קדוש, ת"ז 015317886

קובי קרן, ת"ז 058400615

ישראל אקריש, ת"ז 024422578

תוקף המינוי כל עוד המפקחים הם עובדי הרשות.

ד' בניסן התשע"ב )27 במרס 2012(
)חמ 3-4339(  

גיורא רום  
מנהל רשות התעופה האזרחית                   

הסכמה להפעלת מיתקן דיווח מזג אוויר
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

התשע"א- הטיס,  לחוק  35)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 ,RVR 12011, אני מסכים להפעלת מיתקן דיווח מזג אוויר מסוג
בכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בידי השירות המטאורולוגי.

ד' בניסן התשע"ב )27 במרס 2012(
)חמ 3-4433(  

גיורא רום  
מנהל רשות התעופה האזרחית  __________

1  ס"ח התשע"א, עמ' 830.

תיקון רשימת הזנים
 לפי תקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה(,

התש"ם-1980

הזנים  )רשימת  הזרעים  לתקנות   7 תקנה  לפי  מודיע  אני 
זנים  לאישור  הוועדה  כי  התש"ם-11980,  למכירה(,  המורשים 
הזנים  לרשימת  להלן  כמפורט  הזנים  הוספת  את  אישרה 

המורשים למכירה2:

        הזן       הגידול

הרי אדוםאבטיח

מקסימהאבטיח

פרטנוןברוקולי

יובלחיטה: רכה )לחם(

רותם

שיאוןחמנית

        הזן       הגידול

אליאב KSIn-Mחיטה: קשה )דורום(

K-5-M-1 גבתי

K-6-M-G אוזן

HA-690כותנה מכלוא

HA-670

HA-922

HA-701

עומר GP-21כותנה: פימה

הדסון 1816מלון

רועי

גלורי

קיימא 9כרוב הנפוס )לפתית(

קיימא 4

מרקומלפפון

רומי

AX-2549עגבניה

אורלי

ליהי

צ'רי מרטיני

ליזט

אדום אימפריו 17236פלפל

כתום 10591

כתום 10593

כתום גוב

צהוב גלעד

אדום צופר

FAR-7187 אדום ראמונה

FAR-7182 אדום מיקו

בלוק צהוב "ילוסטאר" )083(

צהוב דנירו )18392(

שירה Kaiima 75קיקיון

Kaiima 93 גלית

קפטייןתירס: מתוק

קלאודיה )אמיליה(

ב' בניסן התשע"ב )25 במרס 2012(
)חמ 3-173(  

אורי קושניר  
יושב ראש הוועדה לאישור זנים  

__________
1  ק"ת התש"ם, עמ' 1965.

 2  י"פ התשמ"ד, עמ' 3540; התשמ"ח, עמ' 3015; התשמ"ט, עמ' 

     2001; התש"ן, עמ' 199 ועמ' 3341; התשנ"א, עמ' 3240; התשנ"ב,
   עמ' 4365; התשנ"ד עמ' 248; התשנ"ה, עמ' 855; התשנ"ז, עמ' 
   318; התשנ"ח, עמ' 3841; התשנ"ט, עמ' 1937;  התשס"א, עמ'
     3224; התשס"ב, עמ' 7 ועמ' 3239 ; התשס"ג, עמ' 4013; התשס"ד, 
   עמ' 2206 ועמ' 3660; התשס"ה, עמ' 1184 ועמ' 4191; התשס"ו,
   עמ' 2417 ועמ' 4630; התשס"ז, עמ' 2501; התשס"ח, עמ' 2174; 
   התשס"ט, עמ' 560; התש"ע, עמ' 2685 ועמ' 3042; התשע"א, 

  עמ' 398 ועמ' 2136.
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תמצית תקציב רגיל של עיריית באקה אלג'רביה 
לשנת הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
)להלן  העיריות1  לפקודת   209 לסעיף  בהתאם  מודיע  אני 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הפקודה(,   -
באקה  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

אלג'רביה לשנת התקציב 2012 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות             בשקלים חדשים
26,000,000ארנונה כללית

4,000,000מפעל מים
443,000עצמיות חינוך
     -עצמיות רווחה

2,103,000עצמיות אחר
32,546,000סך הכל עצמיות

36,516,000תקבולים ממשרד החינוך
8,192,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,117,000תקבולים ממשלתיים אחרים
11,900,000מענק כללי לאיזון

8,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
57,733,000סך הכל תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

90,279,000

8,030,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

98,309,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
  2,100,000הכנסה מותנה

100,409,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
14,406,000שכר כללי

15,798,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

30,204,000סך הכל הוצאות כלליות

27,889,000שכר עובדי חינוך
12,204,000פעולות חינוך
40,093,000סך הכל חינוך

3,668,000שכר עובדי רווחה
7,486,000פעולות רווחה
11,154,000סך הכל רווחה

2,113,000פירעון מילוות מים וביוב
2,527,000פירעון מילוות אחר

4,640,000סך הכל פירעון מילוות
961,000הוצאות מימון

      -הוצאות בגין בחירות
 3,257,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

90,309,000

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
8,000,000הנחות בארנונה

      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
98,309,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

2,100,000הוצאה מותנה
100,409,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ט באדר התשע"ב )13 במרס 2012(
)חמ 360—3( 

יוסף משלב  
הממונה על מחוז חיפה  

תמצית תקציב רגיל של עיריית חדרה לשנת 
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  חדרה  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות             בשקלים חדשים
262,948,000ארנונה כללית

650,000מפעל מים
12,410,000עצמיות חינוך
2,320,000עצמיות רווחה

48,862,000עצמיות אחר
327,190,000סך הכל עצמיות

40,427,000תקבולים ממשרד החינוך
52,313,000תקבולים ממשרד הרווחה

7,112,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

900,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
100,752,000סך הכל תקבולי ממשלה

4,500,000תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

432,442,000

32,000,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

464,442,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
 6,225,000הכנסה מותנה

470,667,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
113,285,000שכר כללי

105,271,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

218,556,000סך הכל הוצאות כלליות

48,636,000שכר עובדי חינוך
60,288,000פעולות חינוך
108,924,000סך הכל חינוך

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההוצאות
19,497,000שכר עובדי רווחה

55,593,000פעולות רווחה
75,090,000סך הכל רווחה

      -פירעון מילוות מים וביוב
26,872,000פירעון מילוות אחר

28,872,000סך הכל פירעון מילוות
2,000,000הוצאות מימון

1,000,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
432,442,000

32,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

464,442,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
 6,225,000הוצאה מותנה

470,667,000סך הכל הוצאות כולל מותנה
כ"ט בטבת התשע"ב )24 בינואר 2012(

)חמ 360—3( 
יוסף משלב  

הממונה על מחוז חיפה  

תמצית תקציב רגיל של עיריית טירת כרמל לשנת 
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית טירת כרמל לשנת 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות             בשקלים חדשים
64,000,000ארנונה כללית

7,200,000מפעל מים
3,800,000עצמיות חינוך
1,700,000עצמיות רווחה

8,000,000עצמיות אחר
84,700,000סך הכל עצמיות

24,000,000תקבולים ממשרד החינוך
18,000,000תקבולים ממשרד הרווחה

800,000תקבולים ממשלתיים אחרים
1,200,000מענק כללי לאיזון

300,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
44,300,000סך הכל תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

129,000,000

5,000,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

134,000,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
      -הכנסה מותנה

134,000,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
27,000,000שכר כללי

24,500,000פעולות כלליות
 7,000,000מפעל המים

58,500,000סך הכל הוצאות כלליות

12,000,000שכר עובדי חינוך
27,000,000פעולות חינוך
39,000,000סך הכל חינוך

9,000,000שכר עובדי רווחה
21,300,000פעולות רווחה
30,300,000סך הכל רווחה

215,000פירעון מילוות מים וביוב
645,000פירעון מילוות אחר

860,000סך הכל פירעון מילוות
340,000הוצאות מימון

      -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
129,000,000

5,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

134,000,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

134,000,000סך הכל הוצאות כולל מותנה
ט' בשבט התשע"ב )2 בפברואר 2012(

)חמ 360—3( 
יוסף משלב  

הממונה על מחוז חיפה  
__________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

 תמצית תקציב רגיל של עיריית יבנה לשנת
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית יבנה לשנת התקציב 

2012 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות             בשקלים חדשים
129,136,000ארנונה כללית

500,000מפעל מים
5,729,000עצמיות חינוך
464,000עצמיות רווחה

14,151,000עצמיות אחר
149,980,000סך הכל עצמיות

44,672,000תקבולים ממשרד החינוך
17,609,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,669,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההוצאות
19,000מענקים אחרים ממשרד הפנים

63,969,000סך הכל תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

213,949,000

11,858,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
225,807,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
225,807,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
38,333,000שכר כללי

66,894,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

105,227,000סך הכל הוצאות כלליות

51,217,000שכר עובדי חינוך
20,961,000פעולות חינוך
72,178,000סך הכל חינוך

6,891,000שכר עובדי רווחה
19,792,000פעולות רווחה
26,683,000סך הכל רווחה

1,286,000פירעון מילוות מים וביוב
7,253,000פירעון מילוות אחר

8,539,000סך הכל פירעון מילוות
822,000הוצאות מימון

 500,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
213,949,000

11,858,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

225,807,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

225,807,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ז באדר התשע"ב )11 במרס 2012(

)חמ 360—3( 
                                                          רות יוסף

                                              הממונה על מחוז המרכז   

 תמצית תקציב רגיל של עיריית לוד לשנת
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 

לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית לוד לשנת התקציב 
2012 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות             בשקלים חדשים
133,340,000ארנונה כללית

500,000מפעל מים
4,983,000עצמיות חינוך
1,680,000עצמיות רווחה

13,803,000עצמיות אחר
154,306,000סך הכל עצמיות

52,378,000תקבולים ממשרד החינוך
46,791,000תקבולים ממשרד הרווחה

7,427,000תקבולים ממשלתיים אחרים
39,948,000מענק כללי לאיזון

213,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
146,757,000סך הכל תקבולי ממשלה

495,000תקבולים אחרים
2,500,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

304,058,000

21,600,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
325,658,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
325,658,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
71,772,000שכר כללי

68,907,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

140,679,000סך הכל הוצאות כלליות

35,399,000שכר עובדי חינוך
44,495,000פעולות חינוך
79,894,000סך הכל חינוך

15,104,000שכר עובדי רווחה
53,457,000פעולות רווחה
68,561,000סך הכל רווחה

1,060,000פירעון מילוות מים וביוב
12,021,000פירעון מילוות אחר

13,081,000סך הכל פירעון מילוות
1,000,000הוצאות מימון

843,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
304,058,000

21,600,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

325,658,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

__________
2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההוצאות
      -הוצאה מותנה

325,658,000סך הכל הוצאות כולל מותנה
ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(

)חמ 360—3( 
רות יוסף  

הממונה על מחוז המרכז  

תמצית תקציב רגיל של עיריית נס ציונה לשנת 
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  ציונה  נס  עיריית  של  הרגיל  את התקציב  אישרתי  לי2, 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות             בשקלים חדשים
114,600,000ארנונה כללית

500,000מפעל מים
27,179,000עצמיות חינוך
755,000עצמיות רווחה

27,461,000עצמיות אחר
170,495,000סך הכל עצמיות

40,997,000תקבולים ממשרד החינוך
12,389,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,578,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

6,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
54,970,000סך הכל תקבולי ממשלה

4,242,000תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

229,707,000

7,140,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
236,847,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
236,847,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
35,794,000שכר כללי

76,334,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

112,128,000סך הכל הוצאות כלליות

59,686,000שכר עובדי חינוך
34,483,000פעולות חינוך
94,169,000סך הכל חינוך

6,055,000שכר עובדי רווחה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
15,120,000פעולות רווחה
21,175,000סך הכל רווחה

686,000פירעון מילוות מים וביוב
1,364,000פירעון מילוות אחר

2,050,000סך הכל פירעון מילוות
185,000הוצאות מימון

      -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
229,707,000

7,140,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

236,847,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

236,847,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז      

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נשר לשנת
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית נשר לשנת התקציב 

2012 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות             בשקלים חדשים
79,400,000ארנונה כללית

12,648,000מפעל מים
3,430,000עצמיות חינוך
734,000עצמיות רווחה

8,961,000עצמיות אחר
105,173,000סך הכל עצמיות

24,200,000תקבולים ממשרד החינוך
10,530,000תקבולים ממשרד הרווחה

620,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

65,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
35,415,000סך הכל תקבולי ממשלה

9,005,000תקבולים אחרים
710,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

150,303,000

10,900,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

161,203,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.



ילקוט הפרסומים 6409, י"א באייר התשע"ב, 3.5.2012 3752

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
      -הכנסה מותנה

161,203,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
17,920,000שכר כללי

46,848,000פעולות כלליות
13,000,000מפעל המים

77,768,000סך הכל הוצאות כלליות

27,611,000שכר עובדי חינוך
20,440,000פעולות חינוך
48,051,000סך הכל חינוך

3,094,000שכר עובדי רווחה
13,168,000פעולות רווחה
16,262,000סך הכל רווחה

     -פירעון מילוות מים וביוב
     -פירעון מילוות אחר

     -סך הכל פירעון מילוות
7,802,000הוצאות מימון

420,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
150,303,000

10,900,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

161,203,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

161,203,000סך הכל הוצאות כולל מותנה
כ"ז בטבת התשע"ב )22 בינואר 2012(

)חמ 360—3( 
יוסף משלב  

הממונה על מחוז חיפה      

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית אתא לשנת 
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית קרית אתא לשנת 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות             בשקלים חדשים
140,400,000ארנונה כללית

1,000,000מפעל מים
6,108,000עצמיות חינוך
683,000עצמיות רווחה

29,319,000עצמיות אחר
177,510,000סך הכל עצמיות

58,485,000תקבולים ממשרד החינוך
29,394,000תקבולים ממשרד הרווחה

945,000תקבולים ממשלתיים אחרים

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
10,232,000מענק כללי לאיזון

350,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
99,406,000סך הכל תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

276,916,000

24,300,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

301,216,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
540,000הכנסה מותנה

301,756,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
39,611,000שכר כללי

79,973,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

119,584,000סך הכל הוצאות כלליות

70,425,000שכר עובדי חינוך
26,578,000פעולות חינוך
97,003,000סך הכל חינוך

5,800,000שכר עובדי רווחה
34,479,000פעולות רווחה
40,279,000סך הכל רווחה

2,471,000פירעון מילוות מים וביוב
16,529,000פירעון מילוות אחר

19,000,000סך הכל פירעון מילוות
1,050,000הוצאות מימון

     -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
276,916,000

24,300,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

301,216,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
 540,000הוצאה מותנה

301,756,000סך הכל הוצאות כולל מותנה
כ' בשבט התשע"ב )13 בפברואר 2012(

)חמ 360—3( 
יוסף משלב  

הממונה על מחוז חיפה  

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית ביאליק לשנת 
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית קרית ביאליק לשנת 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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צד ההכנסות             בשקלים חדשים
98,202,000ארנונה כללית

18,500,000מפעל מים
38,426,000עצמיות חינוך
513,000עצמיות רווחה

32,820,000עצמיות אחר
188,461,000סך הכל עצמיות

13,414,000תקבולים ממשרד החינוך
18,113,000תקבולים ממשרד הרווחה

579,000תקבולים ממשלתיים אחרים
     -מענק כללי לאיזון

342,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
32,448,000סך הכל תקבולי ממשלה

     -תקבולים אחרים
     -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

220,909,000

22,950,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

243,859,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
      -הכנסה מותנה

243,859,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
46,550,000שכר כללי

57,210,000פעולות כלליות
12,500,000מפעל המים

116,260,000סך הכל הוצאות כלליות

14,210,000שכר עובדי חינוך
50,238,000פעולות חינוך
64,448,000סך הכל חינוך

4,289,000שכר עובדי רווחה
22,446,000פעולות רווחה
26,735,000סך הכל רווחה

1,267,000פירעון מילוות מים וביוב
11,080,000פירעון מילוות אחר

12,356,000סך הכל פירעון מילוות
1,110,000הוצאות מימון

      -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
220,950,000

243,859,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

243,859,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

243,859,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י' באדר התשע"ב )4 במרס 2012(
)חמ 360—3( 

יוסף משלב  
הממונה על מחוז חיפה  

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית גת לשנת 
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  גת  קרית  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות             בשקלים חדשים
134,000,000ארנונה כללית

      -מפעל מים
21,804,000עצמיות חינוך
844,000עצמיות רווחה

38,869,000עצמיות אחר
195,517,000סך הכל עצמיות

73,996,000תקבולים ממשרד החינוך
33,051,000תקבולים ממשרד הרווחה

5,274,000תקבולים ממשלתיים אחרים
21,900,000מענק כללי לאיזון

15,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
134,236,000סך הכל תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

329,753,000

18,850,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

348,603,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
20,000,000הכנסה מותנה

368,603,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
56,514,000שכר כללי

71,317,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

127,831,000סך הכל הוצאות כלליות

60,219,000שכר עובדי חינוך
74,427,000פעולות חינוך
134,646,000סך הכל חינוך

9,524,000שכר עובדי רווחה
38,814,000פעולות רווחה
48,338,000סך הכל רווחה

426,000פירעון מילוות מים וביוב
16,076,000פירעון מילוות אחר

16,502,000סך הכל פירעון מילוות
1,280,000הוצאות מימון

1,156,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
329,753,000

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההוצאות
18,850,000הנחות בארנונה

      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
348,603,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

20,000,000הוצאה מותנה
368,603,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

תמצית תקציב רגיל של עיריית ראשון לציון לשנת 
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית ראשון לציון לשנת 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות             בשקלים חדשים
757,540,000ארנונה כללית

      -מפעל מים
32,687,000עצמיות חינוך
4,446,000עצמיות רווחה

172,723,000עצמיות אחר
967,396,000סך הכל עצמיות

242,406,000תקבולים ממשרד החינוך
87,945,000תקבולים ממשרד הרווחה

4,944,000תקבולים ממשלתיים אחרים
     -מענק כללי לאיזון

1,650,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
336,945,000סך הכל תקבולי ממשלה

43,039,000תקבולים אחרים
     -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,347,380,000

63,900,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
1,411,280,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
1,411,280,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
366,111,000שכר כללי

351,845,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

717,956,000סך הכל הוצאות כלליות

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
286,415,000שכר עובדי חינוך

135,556,000פעולות חינוך
421,971,000סך הכל חינוך

50,852,000שכר עובדי רווחה
118,657,000פעולות רווחה
169,509,000סך הכל רווחה

      -פירעון מילוות מים וביוב
32,744,000פירעון מילוות אחר

32,744,000סך הכל פירעון מילוות
5,200,000הוצאות מימון

     -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
1,347,380,000

63,900,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,411,280,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

1,411,280,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

תמצית תקציב רגיל של עיריית רמת גן לשנת 
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  גן  רמת  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות             בשקלים חדשים
543,200,000ארנונה כללית

35,000,000מפעל מים
22,510,000עצמיות חינוך
2,236,000עצמיות רווחה

121,983,000עצמיות אחר
724,929,000סך הכל עצמיות

128,000,000תקבולים ממשרד החינוך
48,666,000תקבולים ממשרד הרווחה

5,105,000תקבולים ממשלתיים אחרים
     -מענק כללי לאיזון

1,300,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
183,071,000סך הכל תקבולי ממשלה

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות
     -תקבולים אחרים

     -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
908,000,000

53,000,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

961,000,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
      -הכנסה מותנה

961,000,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים   צד ההוצאות
255,340,000שכר כללי

205,046,000פעולות כלליות
29,649,000מפעל המים

490,035,000סך הכל הוצאות כלליות

158,765,000שכר עובדי חינוך
110,480,000פעולות חינוך
269,245,000סך הכל חינוך

17,588,000שכר עובדי רווחה
75,982,000פעולות רווחה
93,570,000סך הכל רווחה

      -פירעון מילוות מים וביוב
51,700,000פירעון מילוות אחר

51,700,000סך הכל פירעון מילוות
3,450,000הוצאות מימון

     -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
908,000,000

53,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

961,000,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

961,000,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"א בשבט התשע"ב )14 בפברואר 2012(
)חמ 360—3( 

  גילה אורון
הממונה על מחוז תל אביב  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/53,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 761, 
התש"ך, עמ' 1377, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,   1,419 ששטחה  בגבעתיים,  קרקע  חטיבת   
כגוש 6164, חלקה 243; הייעוד: שב"צ.

כ"ט בשבט התשע"ב )22 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

ראובן בן–שחר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/277,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3960, 
התשנ"ב, עמ' 1354, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 6017, חלקה בשלמות   
216; הייעוד: שב"צ, שצ"פ ודרך.

י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012(

)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/340, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;761 ח"ח   ,6145 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

אביהוא בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/340, 

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם עמ' 659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 167 חלקה   ,6126 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
בשלמות; הייעוד: דרך.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

אביהוא בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/811א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4047, 
63, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון  התשנ"ג, עמ' 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך דרך כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תיאור הקרקע -  .4

 ,173 ח"ח   ,10041 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 2,000 מ"ר, הייעוד: שב"צ; בשטח של 940 מ"ר, 

הייעוד: שצ"פ.

ג' באדר התשע"ב )26 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(
חיים אביטן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חולון  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/763, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3248, 
התשמ"ה, עמ' 3358, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך דרך כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,154 ח"ח   ,10570 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 2.011 דונם בשלמות; הייעוד: שב"צ.

ג' באדר התשע"ב )26 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מכ/במ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

333א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2348 עמ'  התשנ"ו,   ,4392
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע - שטח למבני ציבור בשטח של כ–1,842 מ"ר   .4
בגוש 11145, חלק מחלקה חדשה מס' 337 )לשעבר ח"ח 9(, 

מגרש מס' 93 לפי תב"ע מכ/במ/333א, ביישוב רכסים.

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(

)חמ 3-2(

ליאת פלד  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ען/360)במ(, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4884, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,3600 עמ'  התש"ס, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עירון  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח, חניה 

ציבורית ודרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבקה אלע'רבייה, ששטחה 1,870 מ"ר )שטח   
למבני ציבור(, המזוהה כגוש 8773, חלק מחלקה 51.

י"ב באדר התשע"ב )6 במרס 2012(

)חמ 3-2(
מוחמד סובחי ג'בארין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עירון  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ען/125, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4279, 
התשנ"ה, עמ' 1718, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עירון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח, 

חניה ציבורית ודרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבקה אלע'רבייה -  

כגוש  המזוהה  ציבור(,  למבני  )שטח  מ"ר   3,500 ששטחה   
8752, חלק מחלקה 6;

כגוש  המזוהה  ציבור(,  למבני  )שטח  מ"ר   5,361 ששטחה   
8752, חלק מחלקה 7.

י"ב באדר התשע"ב )6 במרס 2012(

)חמ 3-2(
מוחמד סובחי ג'בארין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עירון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ען/654, 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5442, התשס"ה, עמ' 4348, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עירון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 
למבני  ציבורי של שטח  לצורך  דרושה  - הקרקע(  )להלן 

ציבור ודרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באום אל–פחם -  

כגוש  המזוהה  ציבור(,  למבני  )שטח  מ"ר   3,029 ששטחה   
20357, חלק מחלקה 42;

חלק   ,20357 כגוש  המזוהה  )דרך(,  מ"ר,   1,058 ששטחה   
מחלקה 42.

י"ז באדר התשע"ב )11 במרס 2012(

)חמ 3-2(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
במ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  טר/3004, 
הפרסומים 4592, התשנ"ח, עמ' 748, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה טירה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטירה, המזוהה כגושים והחלקות האלה:  

חלקהגוש
שטח להפקעה 

במ"ר

251,687 )חלק מחלקה(7758

776072,400

80,645

164,359

226,375

284,500 )חלק מחלקה(

291,643

310,935

353,237

כ"א באדר התשע"ב )15 במרס 2012(

)חמ 3-2(

מאמון עבדאלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טירה  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
במ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  טר/3006, 
הפרסומים 4592, התשנ"ח, עמ' 748, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה טירה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטירה, המזוהה כגושים והחלקות האלה:  

חלקהגוש
שטח להפקעה 

במ"ר

121,840 )חלק מחלקה(7771

133,235

142,354 )חלק מחלקה(

171,187 )חלק מחלקה(

180,694 )חלק מחלקה(

191,380

381,922

391,619

777324,296

32,283

40,990

50,592

61,202

70,200

120,247 )חלק מחלקה(

130,280

140,250

150,288

232,323 )חלק מחלקה(

778012,887

20,650

30,261

40,548 )חלק מחלקה(

778221,588

31,325

41,503

50,603

61,691

71,433

100,647

111,534

150,612

160,376

170,400

322,356
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חלקהגוש
שטח להפקעה 

במ"ר

7782331,426

341,947

372,078

380,525

390,806

401,368

411,020

422,272

10,242 )חלק מחלקה(7783

25,879

32,184

52,803

71,875

80,824

91,356

101,660

121,020

181,453

201,548 )חלק מחלקה(

221,800

233,514 )חלק מחלקה(

242,005 )חלק מחלקה(

259,940

262,837

272,231

285,031

295,747

312,070

320,381

7784341,200

351,800

360,271

371,460

382,010

390,655

410,990

420,370

חלקהגוש
שטח להפקעה 

במ"ר

7784441,825

451,525

561,850

41,795 )חלק מחלקה(8058

61,505 )חלק מחלקה(

71,730

81,615

111,794

120,400

132,392

143,394

151,986

160,752

183,411

204,414

212,477

223,973

231,962

241,795

כ"א באדר התשע"ב )15 במרס 2012(

)חמ 3-2(

מאמון עבדאלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טירה  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/5/1/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3531, 
התשמ"ח, עמ' 957, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע - אדמת בור בייעוד שצ"פ ממערב לרחוב   .4
יואל דרובין.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה כ–1,639 מ"ר, המזוהה   
בייעוד שצ"פ  בור  אדמת   ,1003 מחלקה  חלק   ,3926 כגוש 

ממערב לרחוב יואל דרובין.

כ"ב בשבט התשע"ב )15 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/5/1/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3531, 
התשמ"ח, עמ' 957, ותכנית מס' רצ/37/5/1, שהודעה בדבר 
עמ'  התש"ן,   ,3728 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
1222, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  לציון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
ציבור, שטח ציבורי פתוח  לבנייני  לצורך ציבורי של שטח 

ודרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

הצפון- בחלקו  אשכולות  הספר  בית   - הקרקע  תיאור   .4
מערבי, אדמת בור המיועדת לשצ"פ ממערב לרחוב יואל 

דרובין, ורחוב יואל דרובין בחלקו המרכזי.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 14,610 מ"ר, המזוהה   
כגוש 3924, חלקה 2 בשלמותה;

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בור  אדמת  הצפון-מערבי,  בחלקו  אשכולות  הספר  בית   
המיועדת לשצ"פ ממערב לרחוב יואל דרובין ורחוב יואל 

דרובין בחלקו המרכזי.

כ"ב בשבט התשע"ב )15 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/45/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3792, 
התש"ן, עמ' 3710, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

ברחוב  הבניין  של  הדרומי  באגף  מבנה   - הקרקע  תיאור   .4
הכרמל 20.

לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת  על  הבנוי  ממבנה  חלק   
ששטחה 3,570.80 מ"ר, המזוהה כגוש 3935, חלק מחלקות 
של  הדרומי  באגף  מבנה   ,)9  ,6 חלקות  )לשעבר   153  ,146

הבניין ברחוב הכרמל 20.

ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(

)חמ 3-2(
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/8/189, 
מס'  ולתכנית   ,2591 עמ'  התשס"ח,   ,5790 הפרסומים 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/מק/8/189/א, 
מוסרת   ,1682 עמ'  התשע"ב,   ,6349 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של דרך/חניה ושצ"פ.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3702, חלק מחלקות   
.394 ,393

י' באדר התשע"ב )4 במרס 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/401, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3347, 
התשמ"ו, עמ' 2291, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם   - )להלן  רחובות   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3704, חלקה 136.  

י' באדר התשע"ב )4 במרס 2012(

)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 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/800/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3717, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,475 עמ'  התש"ן, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, חלק מחלקה   
.346

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/4870  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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- צפון נהריה, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
מס'  ותכנית   ,4912 עמ'  התשמ"ד,   ,4243 הפרסומים 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  איתנית,   - ג/במ/11 
מוסרת   ,3571 עמ'  התשנ"ג,   ,4128 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  נהריה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות  - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 

דרושה לצורך ציבורי של דרכים, שצ"פ ומבנה ציבור.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע - נהריה, גוש 18206, ח"ח 18, 20.  .4

י"א באדר התשע"ב )5 במרס 2012(

)חמ 3-2(

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/269א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1882, 
התשל"ג, עמ' 693, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עכו 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ, שב"צ ודרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעכו -  

גוש 18004, חלקי חלקה 235, בייעוד: שצ"פ ודרך;  

ששטחה 1,085 מ"ר, בגוש 18004, חלקה 236, בייעוד: שב"צ   
ושצ"פ.

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(

)חמ 3-2(
שמעון לנקרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עכו  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/17856, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6131, 
התש"ע, עמ' 4587, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עכו 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ ודרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע - שצ"פ, דרך.  .4

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18004, חלקי חלקות: 31,   
.90 ,75 ,68 ,32

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(

)חמ 3-2(
שמעון לנקרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עכו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/12042, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5585, 
התשס"ז, עמ' 185, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עכו 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעכו -  

ששטחה 73 מ"ר, בגוש 18004, חלקה 86, בייעוד: דרך;  

גוש 18004, חלקי חלקה 88, בייעוד: דרך.  

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(

)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/1658, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2115, התשל"ה, עמ' 1787, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעכו -  

 ,76 בשלמות  חלקה   ,18018 בגוש  מ"ר,   2,171 ששטחה   
בייעוד: שב"צ;

 ,78 בשלמות  חלקה   ,18018 בגוש  מ"ר,   1,137 ששטחה   
בייעוד: שב"צ.

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(

)חמ 3-2(
שמעון לנקרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עכו  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/18, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4076, 
התשנ"ג, עמ' 1266, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עכו 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעכו, ששטחה 5,801 מ"ר, בגוש 18002, חלקה   
בשלמות 56, בייעוד: דרך.

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(

)חמ 3-2(
שמעון לנקרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עכו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/7101, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4900, 
התש"ס, עמ' 4186, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עכו 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18001, חלקי חלקה 15;   
הייעוד: דרך.

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(

)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/18, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4076, 
התשנ"ג, עמ' 1266, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עכו 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .4
חטיבת קרקע בעכו -  

 ,37 בשלמות  חלקה   ,18007 בגוש  מ"ר,   1,549 ששטחה   
בייעוד: דרך;

 ,60 בשלמות  חלקה   ,18007 בגוש  מ"ר,   2,054 ששטחה   
בייעוד: דרך.

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/15418, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5897, התשס"ט, עמ' 1634, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב דחי, המזוהה ככביש מס' 5, בגוש 17230,   
חלק מחלקה 11; גוש 17235, חלקי חלקות 2, 8, 9, 13, 14, 18.

כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(

)חמ 3-2(
צביקה כהן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/4886 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 3454, התשמ"ז, עמ' 1735, מוסרת בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך 

והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכדורי, המזוהה כגוש 17041, חלק מחלקה   
76 )לשעבר חלקי חלקות 27-21( המהווים מגרשים 15-11 
בייעוד שטח ציבורי  ומגרשים  בייעוד שטח למבני ציבור 

פתוח ודרכים.

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

א' בשבט התשע"ב )25 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

מוטי דותן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/6958, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה המרחבית  בזה  מוסרת   ,696 עמ'  4356, התשנ"ו, 
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 

לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטמרה -  

ששטחה 20.926 דונם, המזוהה כגוש 18565, חלק מחלקה   
;27

ששטחה 111.484 דונם, המזוהה כגוש 18565, חלק מחלקה 30.  

י"ב באדר התשע"ב )6 במרס 2012(

)חמ 3-2(

סיאח חמוד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תא/1745, 
בזה  מצהירה   ,632 עמ'  התשל"ח,   ,2395 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
2 להלן, שביחס  זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,634 עמ'  התשע"ב,   ,6319 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   221 ששטחה  בתל–אביב-יפו,  קרקע  חטיבת   
כגוש 6624, חלקה 886 )בעבר חלק מחלקות 263 ו–265 בגוש 

.)6624

י"ט באדר התשע"ב )13 במרס 2012(

)חמ 3-4(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תא/במ/5/ד/2506, 
מצהירה   ,4201 עמ'  התשנ"ב,   ,4031 הפרסומים  בילקוט 
תל–אביב-יפו  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה 
לקניינה  תהיה   ,1127 עמ'  התשנ"ו,   ,4369 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, לפי הפירוט הזה:  

גו"ח

שטח 
רשום 
במ"ר

שטח 
להפקעה

במקור גוש 
שומה 7036 -
חלק מחלקות

98בשלמות9000/9442

168בשלמות9000/122,217

י"ט באדר התשע"ב )13 במרס 2012(

)חמ 3-4(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,887 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1341, התשכ"ז, עמ' 989, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבנייה  לתכנון 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,5944 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשס"ט, עמ' 3509, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 
עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   19 ששטחה  בתל–אביב-יפו,  קרקע  חטיבת   
כגוש 6955, חלקה 172 )בעבר חלק מחלקה 10 בגוש 6955(.

י"ט באדר התשע"ב )13 במרס 2012(

)חמ 3-4(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תא/במ/2215/2ג, 
מצהירה   ,2026 עמ'  התשנ"ב,   ,3971 הפרסומים  בילקוט 
תל–אביב-יפו  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה 
לקניינה  תהיה   ,6153 עמ'  התשע"א,   ,6285 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, ששטחה 5,333 מ"ר, המזוהה   
בגוש  ו–7   6  ,5 מחלקות  חלק  )בעבר   93 חלקה   ,6136 כגוש 

.)6136

י"ט באדר התשע"ב )13 במרס 2012(

)חמ 3-4(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ח/418, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,2059 עמ'  התשנ"ד,   ,4190
הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6342 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 1310, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 7126, חלקה בשלמות   
116; הייעוד: שב"צ.

י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012(

)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/340, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2591, התש"ם, עמ' 659, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת  ולבנייה  לתכנון 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6289 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"א, עמ' 6322, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רמת גן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;773 ח"ח   ,6145 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(

)חמ 3-4(

אביהוא בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/340, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2591, התש"ם, עמ' 659, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת  ולבנייה  לתכנון 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6139 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 2635, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רמת גן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;370 ח"ח   ,6144 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ"ד בטבת התשע"ב )19 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

אביהוא בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ענ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/359, 
בזה  מצהירה   ,5482 עמ'  התשנ"ט,   ,4800 הפרסומים 
עארה  עירון-ואדי  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
2 להלן, שביחס  זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה 
תהיה   ,3983 עמ'  התשס"ז,   ,5705 הפרסומים  בילקוט 
אלע'רבייה  בקה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבקה אלע'רבייה )דרך משולבת, שטח למבני   
ציבור(, המזוהה כגוש 8777, חלק מחלקה 31;

ציבור(,  למבני  )דרך, שטח  אלע'רבייה  בבקה  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 8777, חלק מחלקה 44;

חטיבת קרקע בבקה אלע'רבייה )שטח למבני ציבור(, המזוהה   
כגוש 8777, חלק מחלקה 45.

י' באדר התשע"ב )4 במרס 2012(

)חמ 3-4(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ענ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/360, 
בזה  מצהירה   ,3600 עמ'  התש"ס,   ,4884 הפרסומים 
עארה  עירון-ואדי  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
2 להלן, שביחס  זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה 
תהיה   ,3981 עמ'  התשס"ז,   ,5705 הפרסומים  בילקוט 
אלע'רבייה  בקה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבקה אלע'רבייה )שטח למבני ציבור(, המזוהה   
כגוש 8810, חלק מחלקה 21.

י' באדר התשע"ב )4 במרס 2012(

)חמ 3-4(

סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ענ/239/מ/174)במ(, 
בילקוט הפרסומים 4466, התשנ"ז, עמ' 952, מצהירה בזה 
עארה  עירון-ואדי  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
2 להלן, שביחס  זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה 
תהיה   ,3986 עמ'  התשס"ז,   ,5705 הפרסומים  בילקוט 
אלע'רבייה  בקה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבקה אלע'רבייה -  

חלק   ,8768 כגוש  המזוהה  פתוח,  ציבורי  שטח  גישה,  דרך   
מחלקה 12;

חלק   ,8768 כגוש  המזוהה  פתוח,  ציבורי  שטח  גישה,  דרך   
מחלקה 13;

דרך גישה, שטח ציבורי פתוח, שטח לבנייני ציבור, המזוהה   
כגוש 8768, חלק מחלקה 14;

דרך גישה, שטח ציבורי פתוח, שטח לבנייני ציבור, המזוהה   
כגוש 8768, חלק מחלקה 15;

שטח ציבורי פתוח, המזוהה כגוש 8768, חלק מחלקה 16;  

חטיבת קרקע בבקה אלע'רבייה )דרך, שטח לבנייני ציבור(,   
המזוהה כגוש 8768, חלק מחלקה 17.

י"ב באדר התשע"ב )6 במרס 2012(

)חמ 3-4(
סובחי ג'בארין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עירון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ענ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/358, 
הפרסומים 4884, התש"ס, עמ' 3600, מצהירה בזה הוועדה 
 - )להלן  עארה  עירון-ואדי  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(, 
זכות החזקה  )להלן - הפקודה(, כי  לצורכי ציבור(, 21943 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
5737, התשס"ח, עמ' 505, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבקעה אלע'רבייה -  

דרך, שטח למבני ציבור, שביל להולכי רגל ורכב המזוהה   
כגוש 8760, חלק מחלקה 26;

שטח למבני ציבור, שביל להולכי רגל ורכב המזוהה כגוש   
8760, חלק מחלקה 28;

שטח למבני ציבור, שביל להולכי רגל ורכב המזוהה כגוש   
8760, חלק מחלקה 29;

שטח למבני ציבור המזוהה כגוש 8759, חלק מחלקה 11;  

דרך משולבת, שטח למבני ציבור המזוהה כגוש 8759, חלק   
מחלקה 13;

שביל להולכי רגל ורכב, שטח למבני ציבור המזוהה כגוש   
8756, חלק מחלקה 9;

דרך, שטח למבני ציבור, שטח להולכי רגל ורכב המזוהה כגוש   
8756, חלק מחלקה 25;

דרך, שטח למבני ציבור, שטח להולכי רגל ורכב המזוהה כגוש   
8756, חלק מחלקה 26;

דרך, שטח למבני ציבור, שטח להולכי רגל ורכב המזוהה כגוש   
8756, חלק מחלקה 27.

י' באדר התשע"ב )4 במרס 2012(

)חמ 3-4(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ק/123,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,987 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשכ"ג, עמ' 546, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קריות, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6342, 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1310 עמ'  התשע"ב, 

עיריית קרית ביאליק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית ביאליק -  

 289 חלקה   ,11535 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–13,820  ששטחה   
כדרכים,  ק/123(.  בתשריט  המסומנים   133 מבוטלת  )חלקה 
והמסומנים בצבע חום בהיר, ושביל להולכי רגל והמסומן 

בצבע ירוק עם קווים אלכסוניים אדומים;

 ,225 חלקה   ,11535 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–2,769  ששטחה   
כדרכים, והמסומנים בצבע חום בהיר ושביל להולכי רגל, 

והמסומן בצבע ירוק עם קווים אלכסוניים אדומים;

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 ,135 חלקה   ,11535 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–10,549  ששטחה   
כדרכים, והמסומנים בצבע חום בהיר ושביל להולכי רגל, 

והמסומן בצבע ירוק עם קווים אלכסוניים אדומים;

 ,166 חלקה   ,11535 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–2,781  ששטחה   
כדרכים, והמסומנים בצבע חום בהיר;

 ,186 חלקה   ,11535 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–1,452  ששטחה   
כדרכים והמסומנים בצבע חום בהיר;

 ,255 חלקה   ,11554 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–1,089  ששטחה   
כדרכים והמסומנים בצבע חום בהיר.

ה' באדר התשע"ב )28 בפברואר 2012(

)חמ 3-4(

שמואל סיסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
במ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  טר/3006, 
הפרסומים 4592, התשנ"ח, עמ' 748, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  טירה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6384 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 2869, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית טירה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטירה, המזוהה כגושים וחלקות האלה:  

שטח )מ"ר(חלקהגוש

778261,534

5603

778352,803

63,784

6 )חלקי 8058
חלקה(

1,505

204,414

212,477

777324,296

7784441,825

451,525

הייעוד: שב"צ.  

ח' באייר התשע"ב )30 באפריל 2012(

)חמ 3-4(

מאמון עבדאלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טירה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
במ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  טר/3003, 
הפרסומים 4592, התשנ"ח, עמ' 748, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  טירה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6384 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 2870, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית טירה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטירה, המזוהה כגושים וחלקות האלה:  

שטח )מ"ר(חלקהגוש

776532,275

42,298

12 )חלקי 
חלקה(

3,454

1413,637

7773386,495

561,911

575,616

הייעוד: שב"צ.

ח' באייר התשע"ב )30 באפריל 2012(

)חמ 3-4(

מאמון עבדאלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
במ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  טר/3004, 
הפרסומים 4592, התשנ"ח, עמ' 748, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה טירה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6384 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
מיום  הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2869

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטירה, המזוהה כגושים וחלקות האלה:  

שטח להפקעה )מ"ר(חלקהגוש

7758211,314

221,705

233,297

776091,083

794,560 )חלקי חלקה(7765

הייעוד: שב"צ.  

ח' באייר התשע"ב )30 באפריל 2012(

)חמ 3-4(

מאמון עבדאלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/222, 
בזה  מצהירה   ,432 עמ'  התשס"ט,   ,5856 הפרסומים 
 - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,2022 עמ'  התשע"ב,   ,6362
זו  פרסום הודעה  מיום  ציונה  נס  עיריית  והמוחלט של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלק   ,3637 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
מחלקה 440.

כ"ד באדר התשע"ב )18 במרס 2012(

)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/1235, 
בזה  מצהירה   ,1880 עמ'  התשל"ג,   ,1927 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,2024 עמ'  התשע"ב,   ,6362
והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' ויצמן, ששטחה 6,092 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6712, חלקה 78.

כ"ד באדר התשע"ב )18 במרס 2012(

)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/56/1261, 
הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1409, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  זכות החזקה  כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(, 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה  המתוארת בסעיף 
 ,6355 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
והמוחלט של  הגמור  לקניינה  1866, תהיה  עמ'  התשע"ב, 

עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, ששטחה 34 מ"ר, המזוהה כגוש   
6402, ח"ח 5; רחוב מחנה יהודה.

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(

)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
רצ/10/1/א/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
בזה  מצהירה   ,3070 עמ'  התש"ן,   ,3773 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,304 עמ'  התשנ"א,   ,3810
והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

מסילת  מעל  שצ"פ  בייעוד  בור  אדמת   - הקרקע  תיאור   .2
ברזל מקורה וייעוד דרך מעל מסילת ברזל מקורה מצפון 

לרחוב יצחק רבין, רחוב יצחק רבין בחלקו המזרחי.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 24,756 מ"ר, המזוהה   
לשעבר   ,107 מחלקה  חלק  )לשעבר   212 חלקה   ,3946 כגוש 
חלקה 102( בשלמותה; אדמת בור בייעוד שצ"פ מעל מסילת 
מצפון  מקורה  ברזל  מסילת  מעל  דרך  וייעוד  מקורה  ברזל 

לרחוב יצחק רבין, רחוב יצחק רבין בחלקו המזרחי.

ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(

)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
רצ/1/10/132, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
בזה  מצהירה   ,2491 עמ'  התשל"ח,   ,2464 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,2639 עמ'  התשנ"א,   ,3883
והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

בייעוד שב"צ מדרום לרחוב  בור  תיאור הקרקע - אדמת   .2
משה ארנון, שכונת רמת אליהו.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 15 מ"ר, המזוהה כגוש   
5025, חלקה 237 )לשעבר חלקי חלקה 218( )לשעבר חלקות 

 )66  ,63  ,62  ,52 מחלקות  וחלק  בשלמות   61  ,60  ,59  ,51  ,50
משה  לרחוב  מדרום  שב"צ  בייעוד  בור  אדמת  בשלמותה; 

ארנון, שכונת רמת אליהו.

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(

)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1200, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3799, 
התש"ן, עמ' 3874, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
 ,3240 עמ'  התשע"א,   ,6215 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3705, חלק מחלקה   
.422

כ"ח בשבט התשע"ב )21 בפברואר 2012(

)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  זמ/3/64/598, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מצהירה   ,2276 עמ'  התשנ"ז,   ,4493 הפרסומים 
 - )להלן  זמורה  ולבנייה  לתכנון  המרחבית  הוועדה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
4530, התשנ"ז, עמ' 3767, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  יבנה מיום פרסום הודעה  גן  של המועצה המקומית 

ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 562, חלק מחלקה 54.  

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה זמורה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/44/598, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2912, 
התשמ"ג, עמ' 1530, מצהירה בזה הוועדה המרחבית לתכנון 
ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 3833, התשנ"א, עמ' 1054, תהיה לקניינה הגמור 
פרסום  מיום  יבנה  גן  המקומית  המועצה  של  והמוחלט 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מחלקה  חלק   ,561 כגוש  המזוהה  יבנה,  בגן  קרקע  חטיבת   
.178

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/2855,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2831, 
התשמ"ב, עמ' 2402, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה טבריה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 6347, התשע"ב, עמ' 1617, תהיה לקניינה הגמור 

והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

בגוש   63 מחלקה  כחלק  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
חלק מחלקה  לדרך,  המיועדים  מ"ר   220 15026, בשטח של 
64 בגוש 15026, בשטח של 596 מ"ר המיועדים לדרך, חלק 

מחלקה 65 בגוש 15026, בשטח של 506 מ"ר, המיועדים לדרך 
וחלק מחלקה 66 בגוש 15026, בשטח של 576 מ"ר המיועדים 

לדרך.

כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(

)חמ 3-4(

זוהר עובד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/במ/18, 
בזה  מצהירה   ,1266 עמ'  התשנ"ג,   ,4076 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6241 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"א, עמ' 4355, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

וחלקי   8 חלקה   ,18005 כגוש  המזוהה  בעכו,  קרקע  חטיבת   
חלקות 10, 11; בייעוד דרך ושב"צ.

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(

)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/160, 
בזה  מצהירה   ,2055 עמ'  התשנ"ד,   ,4190 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,6325 עמ'  התשע"א,   ,6289
והמוחלט של עיריית מגדל העמק מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תיאור הקרקע -  .2

הייעוד:  מ"ר;   727 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
מועדון לקשיש, המזוהה כגוש 17806, חלקה 20.

ה' באדר התשע"ב )28 בפברואר 2012(

)חמ 3-4(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/42, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3898, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2985 עמ'  התשנ"א, 
לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
עמ'  התשע"א,   ,6289 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
מגדל  עיריית  והמוחלט של  לקניינה הגמור  6324, תהיה 

העמק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

הייעוד:  מ"ר;   6,370 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
מרכז מועדונים ואולם ספורט, המזוהה כגוש 17802, ח"ח 4.

י' בכסלו התשע"ב )6 בדצמבר 2011(

)חמ 3-4(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/11084, 
בזה  מצהירה   ,1823 עמ'  התש"ס,   ,4834 הפרסומים 
העמקים  מבוא  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה 
לקניינה  תהיה   ,2026 עמ'  התשע"ב,   ,6362 הפרסומים 
מיום  אכסאל  המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור 

פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באכסאל, המזוהה כחלקי החלקות האלה:  

גוש
חלקי 
חלקה

שטח 
להפקעה 

ייעודבמ"ר

שב"צ16906271,142

דרכים1,997

שב"צ28855

דרכים1,295

י"ז באדר התשע"ב )11 במרס 2012(

)חמ 3-4(

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/18083, 
בזה  מצהירה   ,4797 עמ'  התשע"א,   ,6250 הפרסומים 
העמקים  מבוא  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה 
לקניינה  תהיה   ,1870 עמ'  התשע"ב,   ,6355 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית עין מאהל מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעין מאהל המזוהה כחלקי החלקות האלה:  

 

גוש
חלקי 
        ייעודשטח במ"רחלקה

דרך169352107

דרך5163

דרך249

דרך17460

דרך1824

דרך, שצ"פ169391713,639

דרך7476

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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גוש
חלקי 
        ייעודשטח במ"רחלקה

דרך16941677

דרך787

דרך864

דרך10216

דרך11152

דרך, שצ"פ13390

דרך, שצ"פ, שב"צ14787

דרך, שצ"פ, שב"צ153,036

דרך, שצ"פ16397

דרך, שצ"פ17358

דרך, שצ"פ18172

דרך, שצ"פ191,262

דרך, שצ"פ201,655

דרך, שצ"פ211,623

דרך22137

דרך23116

דרך, שצ"פ, שב"צ242,030

דרך, שצ"פ251,397

דרך, שצ"פ261,484

דרך, שצ"פ27709

דרכים, שצ"פ, שב"צ, 2810,894
מיתקנים הנדסיים

דרך, שצ"פ, שב"צ32379

דרך, שצ"פ33107

דרך, שצ"פ, שב"צ342,860

דרך, שצ"פ, שב"צ351,716

דרך36394

דרך471,343

דרך492

דרך, שצ"פ50641

דרך, שצ"פ, שב"צ51746

דרך, שצ"פ, שב"צ531,014

דרך169421568

דרך28

דרך3127

דרך476

דרך5161

גוש
חלקי 
        ייעודשטח במ"רחלקה

דרך169426224

דרך10198

דרך13210

דרך14105

דרך15264

דרך18228

דרך1989

דרך, שצ"פ7494

דרך, שצ"פ754,647

דרך76124

דרך788

דרך848

י"ז באדר התשע"ב )11 במרס 2012(

)חמ 3-4(

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

תיקוני טעויות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )1(
 ,4901 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
)אשדוד(,   72/101/02 מס'  תכנית  בדבר   ,4206 עמ'  התש"ס, 
בתוספת - )1( הטור "חלקות בשלמות" - יימחק; )2( בטור 
"חלקי חלקות" - )א( לצד גוש "182", אחרי "1" יבוא "2"; )ב( 

לצד גוש "472", אחרי "20" יבוא "21, 22".

חזקה  ולקנות  בקרקע  זכויות  לרכוש  כוונה  על  בהודעה   )2(
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חלה לגביה לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה 
בילקוט הפרסומים 6319, התשע"ב, עמ' 633, לעניין תכנית 
"שטח  בטור  בתוספת,  אביב(,  )תל  תא/במ/5-ו-/2509  מס' 

רשום במ"ר" לצד חלקה 2, במקום "244" צריך להיות "93".

)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )3(
 ,5781 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
לתכנית  "ובהתאם  במקום  )זמורה(,   2086 עמ'  התשס"ח, 
לתכנית  "ובהתאם  להיות  צריך  זב/593"  מס'  מפורטת 

מפורטת זמ/593".

)חמ 3-2(  

לצורכי  )רכישה  לפקודת הקרקעות   19 סעיף  לפי  בהודעה   )4(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4313, התשנ"ה, 
עמ' 3708, ושתוקנה בילקוט הפרסומים 4829, התש"ס, עמ' 
לציון(, בתוספת,  )ראשון  רצ/23/1  לעניין תכנית מס'   ,1548
 ,83 מחלקה  חלק   ;51  ,49  ,48 חלקות   -  7281 "גוש  במקום 
מגרש בשטח 860 מ"ר" צריך להיות "גוש 7281 - חלקות 48, 

49, 51; חלק מחלקה 83, מגרש בשטח 970 מ"ר".
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לצורכי  )רכישה  לפקודת הקרקעות   19 סעיף  לפי  בהודעה   )5(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4872, התש"ס, 
עמ' 3268, לעניין תכנית מס' מש"מ 64)גז( )עמק לוד(, במקום 

התוספת יבוא:

"תוספת

גוש 6889, ח"ח 34; סך כל השטח 3,645.00 מ"ר; הייעוד: שטח   
למבני ציבור".

לצורכי  )רכישה  לפקודת הקרקעות   19 סעיף  לפי  בהודעה   )6(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6078, התש"ע, 
בתוספת,  לוד(,  )עמק  גז/27/525א  תכנית  לעניין   ,2642 עמ' 

בכל מקום, במקום "84" יבוא "89 )לשעבר ח"ח 84(".

)חמ 3-4(  

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

ג'ים אורטופדיק
)ח"פ 51-455718-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,14.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
אליאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

סימוני, מרח' דגניה 4, טבריה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12.6.2012, בשעה 
14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליאור סימוני, עו"ד, מפרק

אביזרי אופנה סולה בע"מ
)ח"פ 51-281468-2(

אופנת סגול בע"מ
)ח"פ 51-281474-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,17.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברות 
במניין חוקי לפרק את החברות מרצון ולמנות את חגית כץ, ת"ז 

028948156, מרח' בקעת סיירים 8ב, כפר סבא, למפרקת החברות.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברות  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברות, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברות.

                                    חגית כץ, מפרקת

גועשים בע"מ
)ח"פ 51-434740-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  איסרוף,  עמית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
למפרק   ,052-3881397 טל'   ,76302 רחובות  29ב,  הראשון  הנשיא 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2012, בשעה 
8.00, במשרדי החברה, 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.

                                    עמית איסרוף, מפרק

ארבל הנדסת מיזוג אויר בע"מ
)ח"פ 51-299106-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,19.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח משה נעים, 
מרח' נחלת יצחק 34א, תל אביב 67449, טל' 03-6912999, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.8.2012, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה נעים, רו"ח, מפרק
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מייק איט סימפל בע"מ
)ח"פ 51-401785-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, מרח' 

מוזס 13, תל אביב, טל' 03-6963884, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.8.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יואל קינן, עו"ד, מפרק

שדשא שדה פלדינגר בע"מ
)ח"פ 51-225609-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני שדה, משדה יעקב 

30080, טל' 04-8147100, למפרקת החברה.

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

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

 ,15.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
זיו לאטי, שד' פל"ים 6, חיפה, לשם  עו"ד  בשעה 12.00, במשרד 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    רוני שדה, מפרקת

שדשא רב-בוסתן בע"מ
)ח"פ 51-340351-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני שדה, משדה יעקב 

30080, טל' 04-8147100, למפרקת החברה.

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

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

 ,15.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
זיו לאטי, שד' פל"ים 6, חיפה, לשם  עו"ד  בשעה 14.00, במשרד 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    רוני שדה, מפרקת

יהלומי ש.ח. אליעד בע"מ
)ח"פ 51-272960-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה חזן, אצל רו"ח 
זאב פאר, רח' אבא הלל סילבר 7, רמת גן 52522, טל' 03-6130264, 

למפרק החברה.

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

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

 ,19.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרד רו"ח זאב פאר, 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.

                                    שלמה חזן, מפרק

דבורה 770 בע"מ
)ח"פ 51-419943-9(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.4.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תמר אלמוג, מרח' ככר העצמאות 

12א, נתניה 42271, טל' 09-8615535, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.8.2012, בשעה 
12.00, במשרדי 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.

                                    תמר אלמוג, עו"ד, מפרקת
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אפסייד תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-444426-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  פינטו,  רפאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

המייסדים 11, ערוגות, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.8.2012, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רפאל פינטו, מפרק

קרול ונצ'רס יעוץ למשקיעי חוץ בע"מ
)ח"פ 51-317498-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם קרול, מרח' שלמה 

בן יוסף 27, דירה 30, תל אביב, טל' 054-4736210, למפרק החברה.

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

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

 ,20.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

                                    נועם קרול, מפרק

אלפא אומגה ציוד מדעי בע"מ
)ח"פ 51-389017-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל גיל-און, מרח' 

הרדוף 187, מבועים 85360, טל' 054-4627703, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22.8.2012, בשעה 
20.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גבריאל גיל-און, מפרק

ווקיישן אן מור.קום בע"מ
)ח"פ 51-409431-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר גרין, מרח' ויתקין 

9, חיפה, טל' 052-2852342, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22.8.2012, בשעה 
11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר גרין, מפרק

איגוד ברייער להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-042655-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי אראלי, מרח' ר' 

עקיבא 76, ת"ד 86, בני ברק, טל' 03-6182637, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28.8.2012, בשעה 
17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי אראלי, עו"ד, מפרק
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ש.י.א מילניום 2000 )1999( בע"מ
)ח"פ 51-281637-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר גדז', מרח' ביאליק 

13/5, גדרה 70700, נייד 054-6418837, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.9.2012, בשעה 
17.00, במשרדי 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.

                                    תמר גדז', מפרקת

קריב ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-440096-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי קריב, מרח' יאיר 

רוזנבלום 17/26, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,17.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,4 ברקוביץ  רח'  ושות',  עברון  המבורגר  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,17 קומה  המוזיאון,  מגדל 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אורי קריב, מפרק

בינתוס בע"מ
)ח"פ 51-395631-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רם רחום, מרח' ישורון 1, 

דירה 3, חיפה 34452, טל' 054-3136912, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22.9.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רם רחום, מפרק

טלדקס ייעוץ ישראל בע"מ
)ח"פ 51-415980-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
כוכב,  מלכה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' דוד נבון 24, מושב מגשימים 56910, טל' 03-9327895, נייד 

052-2513743, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23.9.2012, בשעה 
17.00, במשרדי 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.

                                    מלכה כוכב, עו"ד, מפרקת

שמן זית טהור יהודה בע"מ
)ח"פ 51-404555-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית רז, מרח' החשמונאים 

103, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית רז, מפרק
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זיתי שמן זית יהודה בע"מ
)ח"פ 51-404563-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית רז, מרח' החשמונאים 

103, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית רז, מפרק

טוב הארץ גליל שמן זית בע"מ
)ח"פ 51-404558-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית רז, מרח' החשמונאים 

103, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית רז, מפרק

לכיש תעשיות שמן בע"מ
)ח"פ 51-404565-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית רז, מרח' החשמונאים 

103, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית רז, מפרק

גלבוע תעשיות שמן פיתוח בע"מ
)ח"פ 51-404559-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית רז, מרח' החשמונאים 

103, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית רז, מפרק

שמן זית הגליל הירוק בע"מ
)ח"פ 51-404552-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית רז, מרח' החשמונאים 

103, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית רז, מפרק

שמן זית תעשיות קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-404562-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית רז, מרח' החשמונאים 

103, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית רז, מפרק
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תעשיות זיתא השקעות בע"מ
)ח"פ 51-404560-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית רז, מרח' החשמונאים 

103, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית רז, מפרק

ביוגלאים בע"מ
)ח"פ 51-181648-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.4.2012, התקבלה החלטה 
פיילר, מרח'  ולמנות את עו"ד אוהד  לפרק את החברה מרצון 

פלאוט 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אוהד פיילר, עו"ד, מפרק

תבואות אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-390430-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי הרץ, ת"ז 050694736, 

מרח' המוסכים 51, מפרץ חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי הרץ, מפרק

קאנרי בע"מ
)ח"פ 51-359927-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחשון צוק, ת"ז 052364130, 

מרח' שד' הצבי 19, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נחשון צוק, מפרק

מריאנה חברה לעבודות בניה בע"מ
)ח"פ 51-180963-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איוב סובחי, מרח' בן 

עמי 65, עכו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איוב סובחי, עו"ד, מפרק

טכנולוגיה תעסוקתית )צחי פרידמן( בע"מ
)ח"פ 51-248862-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם ביטון, מרח' חנה 

סנש 10, קרית שמונה 11551, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יורם ביטון, עו"ד, מפרק
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כפיר 2 הנפקות בע"מ
)ח"פ 51-398205-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל ויטנברג, ת"ז 

015257330, מרח' יגאל אלון 98, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל ויטנברג, עו"ד, מפרקת

אופק ח.ד. בע"מ
)ח"פ 51-325624-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל עובדיה, מרח' נחל 

זוהר 56, מודיעין, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

               שי הראל, עו"ד

                                                       בא כוח החברה

הכט-פלס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-205087-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נמרוד שושן, מרח' 

מקווה ישראל 8, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נמרוד שושן, עו"ד, מפרק

איזאיט בע"מ
)ח"פ 51-432655-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.4.2012, התקבלה החלטה 
לוי-פאור,  אבירם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' הרא"ה 24, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבירם לוי-פאור, עו"ד, מפרק

א.ס. מגדן בע"מ 
)ח"פ 51-252406-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,15.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את יצחק סויד, ת"ז 51309516, מרח' רופין 40, כפר סבא, למפרק 

החברה.

יצחק סויד, מפרק

א.כ. אפרודיטה בע"מ 
)ח"פ 51-367737-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,15.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרקת  15, שלומי,  עפרוני  מרח'   ,001747146 ת"ז  תמר אלבו, 

החברה.

תמר אלבו, מפרקת

גבי דור נכסים ואחזקות )2000( בע"מ 
)ח"פ 51-294727-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,15.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק  סבא,  כפר   ,20 התע"ש  מרח'   ,053439808 ת"ז  דור,  גבי 

החברה.

גבי דור, מפרק

עדה ליס בע"מ 
)ח"פ 51-192924-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,15.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ארוין ליסאואר, ת"ז 65207458, מרח' גבורי גטו ורשה 13, חיפה, 

למפרק החברה.

ארוין ליסאואר, מפרק

עבדת עבודות קבלניות וצנרת בע"מ 
)ח"פ 51-228127-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,15.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ציפורה עבדת, ת"ז 054128566, מרח' בוסל 41, חיפה, למפרקת 

החברה.

צפורה עבדת, מפרקת

אופטלמיק ישראל בע"מ 
)ח"פ 51-137182-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,16.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את ניסים סויסה, ת"ז 67277053, מרח' יעקב חזן 52, באר שבע, 

למפרק החברה.

ניסים סויסה, מפרק

עתיר יעוץ פיקוח ובקרה בע"מ 
)ח"פ 51-258829-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,17.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יהודה דרור, ת"ז 054322722, מרח' גלבוע 20, כוכב יאיר, למפרק 

החברה.

יהודה דרור, מפרק

רוטלמן יזמות בע"מ 
)ח"פ 51-275448-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,17.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אביב,  תל   ,18 הדני  אלדד  מרח'   ,022223598 ת"ז  רוטלמן,  דוד 

למפרק החברה.

דוד רוטלמן, מפרק

קורטקסט בע"מ 
)ח"פ 51-228370-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,17.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את נועם אילן, ת"ז 14219323, מקיבוץ לוטן, ד"נ ערבה 88855, 

למפרק החברה.

נועם אילן, מפרק

פינפורד השקעות בע"מ 
)ח"פ 51-187391-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,18.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
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ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את מרק פריד, ת"ז 15476880, מרח' טרומפלדור 33, פתח תקוה, 

למפרק החברה.

מרק פריד, מפרק

דגה חברה לדייג בע"מ 
)ח"פ 51-218371-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,19.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את איברהים חאיין, ת"ז 57030264, מרח' זיסו 26, חיפה, למפרק 

החברה.

איברהים חאיין, מפרק

הראל עריכת מעגלים מודפסים בע"מ 
)ח"פ 51-301483-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,19.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את שמואל דניאלי, ת"ז 068634336, מרח' המגשימים 20, קרית 

מטלון, פתח תקוה, למפרק החברה.
שמואל דניאלי, מפרק

ג'רוסלם סטון ג'ולרי
)ח"פ 51-228792-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,   ,216 יפו  11.00, ברח'  15.6.2012, בשעה  תתכנס ביום 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    אברהם בן חור, מפרק

תכשיטי קו האופק בע"מ
)ח"פ 51-199589-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

ירושלים,   ,216 יפו  11.30, ברח'  15.6.2012, בשעה  תתכנס ביום 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    אברהם בן חור, מפרק

ס.י אדומים היסעים והובלות בע"מ
)ח"פ 51-228792-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,   ,216 יפו  10.00, ברח'  15.6.2012, בשעה  תתכנס ביום 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    דוד סירמה, מפרק

וואסט מנגמנט )וו.אמ.( ישראל בע"מ
)ח"פ 51-191550-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קרור  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,17.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אחזקות בע"מ, רח' לינקולן 20, קומה 26, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    שלמה רודב, מפרק

ל.י.ש מורדוך בע"מ
)ח"פ 51-217275-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.6.2012, בשעה 17.00, במשרד המפרק, רח' 
הס 15, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צדוק מורדוך, מפרק

מוריס קניון איילון רמת גן בע"מ
)ח"פ 51-154951-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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עו"ד אלי  15.00, במשרד  20.6.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
וזאנה, רח' שמואל הנגיד 27, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    חיים טרסיק, רו"ח, מפרק

מתנות הפנינג קניון איילון נגב )1991( בע"מ
)ח"פ 51-154952-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד אלי  15.00, במשרד  20.6.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
וזאנה, רח' שמואל הנגיד 27, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    חיים טרסיק, רו"ח, מפרק

מסגרות מוריס בע"מ
)ח"פ 51-115264-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד אלי  15.00, במשרד  20.6.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
וזאנה, רח' שמואל הנגיד 27, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    חיים טרסיק, רו"ח, מפרק

מתנות פופ סנטר - קניון מלחה בע"מ
)ח"פ 51-177712-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד אלי  15.00, במשרד  20.6.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
וזאנה, רח' שמואל הנגיד 27, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    חיים טרסיק, רו"ח, מפרק

יארא פאר-איסט בע"מ
)ח"פ 51-337989-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.6.2012, בשעה 16.00, ברח' שארית הפליטה 32, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יורם אלמגור, מפרק

בר מח ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-249347-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.6.2012, בשעה 13.00, ברח' ראול וולנברג 
12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    חנן בן עמי, מפרק

אנרומר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-287112-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.6.2012, בשעה 13.00, ברח' ראול וולנברג 
12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    חנן בן עמי, מפרק

כסלו טבת ייזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-285847-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.6.2012, בשעה 13.00, ברח' ראול וולנברג 
12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    חנן בן עמי, מפרק
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יעף פ.א. ייעוץ וניהול פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-232146-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,18.00 בשעה   ,27.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' התע"ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהושע ביץ, רו"ח, מפרק

אדן סילבר נאמנויות 1994 בע"מ
)ח"פ 51-197874-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.6.2012, בשעה 12.00, במשרד עורכי דין לאמעי, 
סידר, רהט, צידון, פינק, דרך השלום 53, גבעתיים 53454, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    נילי וילף, עו"ד, מפרקת

אב-דר נאמנויות )רמת גן 1992( בע"מ
)ח"פ 51-170435-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.6.2012, בשעה 12.00, במשרד עורכי דין לאמעי, 
סידר, רהט, צידון, פינק, דרך השלום 53, גבעתיים 53454, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    נילי וילף, עו"ד, מפרקת

ג'י. סי. אס. טק בע"מ
)ח"פ 51-374445-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דוח  הגשת  לשם   ,17.00 בשעה   ,1.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ירון פרסי, עו"ד, מפרק

אקריטק )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-241776-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,11.00 בשעה   ,1.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גולדפרב, זליגמן ושות', רח' יגאל אלון 98, בניין אלקטרה, קומה 
35, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי פדל, עו"ד, מפרק

אוקיו - מדיק בע"מ
)ח"פ 51-303738-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים לאחר פרסום הודעה זו, בשעה 11.00, במשרד 
03-6880303, לשם הגשת  טל'  אביב,  3, תל  נירים  רח'  המפרק, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    שי פורת, עו"ד, מפרק

בריכות פינגווין ישראל בע"מ
)ח"פ 51-181782-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,17.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  לאחר  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרד המפרק, רח' זבולון 3, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    ברוך אבוקרט, עו"ד, מפרק

הייקפה בע"מ
)ח"פ 51-402836-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודית מימון, מרח' מורן 

42, תמרת, טל' 04-6441737, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.6.2012, בשעה 
16.00, במשרדי 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.

                                    יהודית מימון, מפרקת

בן דוד בנימין ובניו בע"מ
)ח"פ 51-349520-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
ולמנות את ציאלה בן דוד, מרח'  חוקי לפרק את החברה מרצון 

אקסודוס 26/58, אשדוד, טל' 052-5506782, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.6.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ציאלה בן דוד, מפרקת

אילן קנדל השקעות וייזום )2002( בע"מ
)ח"פ 51-322376-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונה קנדל, מרח' 

הנרקיס 11, זכרון יעקב, טל' 050-9620323, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18.8.2012, בשעה 
10.30, אצל אילן קנדל, 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.

                                    רונה קנדל, עו"ד, מפרקת

אבי חסון ונצ'ורס בע"מ
)ח"פ 51-428944-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי חסון, מרח' יוסף 44, 

מודיעין 71724, טל' 09-9719111, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21.8.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי חסון, מפרק

בראשית שימור בע"מ
)ח"פ 51-448336-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.4.2012, אצל בא כוח החברה, 
עו"ד רועי מור, דרך העצמאות 5, ת"ד 725, חיפה 31007, התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו-
משה סרפר, ת"ז 033265943, ת"ד 150, מנוף, ד"נ משגב 20184, טל' 

054-4998811, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.9.2012, בשעה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  כוח  בא  במשרדי   ,12.00
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    עידו-משה סרפר, מפרק

הפי טאי )רננים( בע"מ
)ח"פ 51-294188-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חיים טרסיק,  מרח' 
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כנפי נשרים 68, ירושלים, טל' 02-5611317, למפרק החברה.

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

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

 ,11.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד אלי וזאנה, רח' שמואל הנגיד 27, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    חיים טרסיק, רו"ח, מפרק

מלון קולקשן בע"מ
)ח"פ 51-342749-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נירה בוקעי, מרח' בובר 

38, תל אביב, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.10.2012, בשעה 
10.00, אצל עו"ד כפיר גבע, רח' גולדברג 1, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נירה בוקעי, מפרקת

חניוני ישראל בע"מ
)ח"פ 51-249756-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
אברמוביץ,  ישראל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

ממושב בני דרור, טל' 054-6898998, למפרק החברה.

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

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

 ,20.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.30, במשרד עו"ד ניצחון גואטה, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    ישראל אברמוביץ, מפרק

המכללה הפיננסית החדשה בע"מ
)ח"פ 51-464256-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר איטח, מרח' איציק 

מאנגר 56, קרית חיים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר איטח, מפרק

גדעון שמי בע"מ
)ח"פ 51-128560-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן חייקין, מת"ד 1, 

פארק תעשייה בר לב, ד"נ משגב 20156, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן חייקין, עו"ד, מפרק

קנדו טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-246572-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תפארת דמתי-קולה, 

מרח' דיזינגוף 50, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

תפארת דמתי-קולה, עו"ד, מפרקת
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בנארית טכנולוגיות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-182765-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי בן ארי, ת"ז 50000694, 

מרח' רמים 22, כרמיאל, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי בן ארי, מפרק

קייטרינג "מסחה" כפר תבור בע"מ
)ח"פ 51-164124-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רומית סגל, ת"ז 03491131, 

מכפר תבור, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רומית סגל, מפרקת

צור הדסה בניה ופיתוח )1999( בע"מ 
)ח"פ 51-274088-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.6.2012, בשעה 10.00, במשרדי שניצר, גוטליב, 

סאמט ושות', עורכי דין, רח' מנחם בגין 7, רמת גן.

של  נושים  ע"י  מרצון  פירוק  על  החלטה  היום:  סדר  על 
הדירקטורים  של  דוח  והגשת  לחברה  מפרק  מינוי  החברה, 

בחברה בדבר מצב עסקי החברה.

עודד רונן     אייל עטיה    

           דירקטורים

חי לי )השקעות ועסקים( בע"מ 
)ח"פ 51-076142-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.6.2012, בשעה 8.30, במשרדי המפרק, רח' 
בלוך 41, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חיים שפרן, עו"ד, מפרק

ירושלמים שאכפת להם - "יש" 
)ע"ר 58-031774-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד תמר פיינברג, מרח' הסורג 2, ירושלים 

94145, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
תמר פיינברג, עו"ד, מפרקת

סקריפט - האגודה הישראלית לאוריינות 
)ע"ר 58-034298-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 3.2.2012 התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד אסנת מולה, מרח' צייטלין 1, תל אביב 

64956, טל' 03-6914196, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אסנת מולה, עו"ד, מפרקת

דאובר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-198266-2(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.4.2012, התקבלה החלטה 
החברה  של  מרצון  הפירוק  הליך  את  להפסיק  חוקי  במניין 

ולהסיר את מינוי המפרק עו"ד גיא אבידן.

שלומי דאובר, מנהל
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ד.ל.ג. ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-289783-6(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שבעלי  לאחר   ,14.2.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
המנויות ויתרו על הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, 
התקבלו החלטות מיוחדות, בדבר ביטול הליכי פירוק החברה 
מרח'   ,030354724 ת"ז  לבון,  דניאל  מינוי  ביטול  ובדבר  מרצון 

עמנואל זמיר 8, פתח תקוה, למפרק החברה.
דניאל לבון, מפרק

ל.מ. ליפסקי בע"מ
)ח"פ 51-003478-6(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, 
שהתכנסה ביום 1.3.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל את 

הליך הפירוק מרצון של החברה וביטול מינוי מפרק.

ניר פליסטרנט, עו"ד, מפרק

ה.ע.ש.א. ניהול ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-318203-0(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לבטל את ההחלטה הקודמת מיום 18.1.2012, על פירוק החברה 

מרצון ומינוי מפרק, ולבטל את הפירוק מרצון של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

ויטלייף פרטנרס )ישראל(
)ש"מ 55-020867-2(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי -

ההון,  שוק  על  הממונה  לאישור  בהתאם   ,6.5.2009 ביום   .1
ד.ד.  אלרן  חברת  בשותפות,  המוגבל  השותף  העביר 
הזכויות  כל  את   ,51-307511-9 ח"פ  בע"מ,  טכנולוגיות 
בע"מ,  ד.ד. השקעות  אלרן  לידי  בשותפות  שלו  והחובות 

ח"פ 52-001902-7;

ביום 4.6.2009 הועברו 96% מהזכויות והחובות בשותפות   .2
של השותף המוגבל, חברת אלרן ד.ד. השקעות בע"מ לידי 
,55-023137-7 ש"מ  אר(,  אס  )איי  פאנד  סקונדרי   ישראל 
 Israel לידי  בשותפות  והחובות  מהזכויות  ו–4% 
מוגבלת  .Secondary Investments )BVI( L.P, שותפות 

אשר נרשמה באיי הבתולה הבריטיים.

ג'ף דיקן, דירקטור

ע.ו ווגאפאנד
)ש"מ 55-021632-9(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
עמליה  הכנסת  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
וייס, ת"ז 51951689, גיל 59, מנהלת, כשותף כללי חדש במקום 

שותף מוגבל יוצא, שלמה פאר, ת"ז 53666079.

       אורי וייס 
       מורשה חתימה בשותף הכללי

נילסן אינובייט פאנד
)ש"מ 55-024575-7(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 19.4.2012 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
הועברו 51% מהזכויות בשותפות הנ"ל מפרתם הי-טק בע"מ, 
 ,40 איינשטיין  רח'  הוא  הרשום  שמענה   ,51-402419-9 ח"פ 
 AGB Nielsen Media אל  פרתם(,   - )להלן   61650 אביב  תל 
 P.O. Box 276, 1110 AG זרה שמענה .Research B.V, חברה 
Diemen, Netherlands )להלן - נילסן(, כך שלאחר ההעברה 
ב –51%  ונילסן  בשותפות  מהזכויות  ב–49%  פרתם  מחזיקה 

מהזכויות בשותפות.

סך הסכום שהכניסה פרתם לשותפות ואשר הומחה לנילסן 
עומד על 51 שקלים חדשים )במזומן(.

     בני הדרי, עו"ד

בא כוח השותפות    

יוניקרדיט קייב אינטרנשיונל ספולקה ז אוגרניקזונה 
אודפווידזיאלנוסיה

)חברת חוץ 56-002544-7(

הודעה על גריעת חברת חוץ ממרשם החברות

להיגרע  מבקשת  הנ"ל  החברה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
מכך  נפגע  עצמו  את  הרואה  כל  בישראל.  החברות  ממרשם 
של  רישומה  לגריעת  מתנגד  הוא  כי  הודעה  לשלוח  מוזמן 
החברה האמורה לכתובת בא כוח החברה: אצל הרצוג, פוקס, 
נאמן ושות', בית אסיה, רח' ויצמן 4, תל אביב 64239, בתוך 30 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

יארק קולזסה, דירקטור   

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון לנושים 
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 8367-07-10.

שם החייב: איגור סבצ'ין, ת"ז 306800780.

שם הנאמן: עו"ד ליאור מזור, מרח' שיבת ציון 21, חיפה 33091.

ו–42.9%  קדימה  בדין  לנושים  דיבידנד   100% הדיבידנד:  סוג 
דיבידנד לנושה רגיל.

ליאור מזור, עו"ד, נאמן


