רשומות
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הודעה בדבר רשימה למילוי טופס לפתיחת הליך אזרחי לפי תקנות סדר הדין האזרחי 7992.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
מינוי ממלאי מקום נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות לפי חוק התכנון והבנייה 8002.. . . . . . . . . . . . . .
הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט 8002.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 8006.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 8007.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות מאת הציבור 8014.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הודעה בדבר רשימה למילוי טופס פתיחת הליך אזרחי
לפי תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד1984-

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד( 11984-להלן  -התקנות) ,אני מודיע כי יש למלא
את סעיף  4לטופס פתיחת הליך אזרחי ,בהתאם לסוגי העניין המפורטים ברשימה שבתוספת להודעה זו.
ההודעה בדבר רשימות לשימוש במשרד בית משפט שבו מופעלת מערכת ממוכנת - 2בטלה.

תוספת
חלק א' :הליכים אזרחיים
טור א'
מס'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

שם התיק

סוג עניין

סוג תיק
אב"ע

אבעיה

אבעיה

2

בע"ק

בקשה לאישור עיקול

בקשה לאישור עיקול

3

בש"ז

בקשה לשחזור תיק

בקשה לשחזור תיק

4

בת"ת

בקשה לתשלום תכוף

בקשה לתשלום תכוף

5

ה"ט

הטרדה מאיימת וצו הגנה

מניעת הטרדה מאיימת לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת,
התשס"ב( 32001-להלן  -חוק מניעת הטרדה מאיימת)
4
צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א( 1991-להלן
 חוק למניעת אלימות במשפחה)בקשה לאישור הסדר כובל

1

6
ה"ע

7

הגבלים עסקיים

בקשה לביטול היתר זמני

8
9

בקשה להיתר זמני

10
11

בקשה להסדרת פעולות מונופולין לפי סעיף סעיף  30לחוק ההגבלים
העסקיים ,התשמ"ח( 51988-להלן  -חוק ההגבלים העסקיים)
ערר בעניין מיזוג חברות

12

ערר על דרישת הממונה לפי סעיף  28לחוק ההגבלים העסקיים

13

ערר על קביעת הממונה לפי סעיף (43ג) לחוק ההגבלים העסקיים

14

ערר על החלטת הממונה בעניין פטור לפי סעיף  15לחוק ההגבלים
העסקיים
ערר על התנגדות הממונה למיזוג חברות או לפי סעיף (22א) לחוק
ההגבלים העסקיים
ערר על הסכמה למיזוג חברות לפי סעיף (22ב) לחוק ההגבלים
העסקיים
ה"ע (הגבלים עסקיים)  -אחר

15
16
17
18

1
2
3
4
5

ה"פ

המרצת פתיחה

אישור הסכם גישור

19

ביזיון המפקח על המקרקעין

20

בקשה לחילוט רכוש (פרקליט מחוז)

21

ביזיון החלטת רשם ההוצאה לפועל

22

החייאת חברה או החייאת עמותה

ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2220
י"פ התשס"ד ,עמ'  ;1234התשנ"ז ,עמ'  ;3752התשנ"ח ,עמ' .4627
ס"ח התשס"ב ,עמ' .6
ס"ח התשנ"א ,עמ' .138
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .128
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טור א'
מס'
23

טור ב'
סוג תיק
ה"פ

טור ג'
שם התיק
המרצת פתיחה

24
25

הצהרתי
ה"פ

המרצת פתיחה

27
28

צו יציאה לפי סעיף  8לחוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים),
6
התשי"ב1952-
ה"פ (המרצת פתיחה)  -אחר

30

הפ"ב

המרצת פתיחה בוררות

31
32

ביטול פסק בורר

34

מינוי בורר ,העברת בורר ,הוראות לבוררות
ו"ע

ועדת ערר או ועדת ערעור

35
36
37
38
39
40
41

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

אישור פסק בורר
אישור פסק בורר  -בהסכמה

33

8

מקרקעין  -פירוק שיתוף
מיטלטלין

29

7

חוק החוסים
טען ביניים

26

6

טור ד'
סוג עניין

ועדת הכרעה לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש
7
בקרקע חקלאית ובמים) ,התשכ"ז1967-
ועדת עררים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
8
התש"ל1970-
ועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
9
התשכ"ט1969-
10
ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג1963-
ועדת ערעור לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום,
11
התש"י1949-
ועדת ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959-
12
[נוסח משולב]
ועדת ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
13
ושיקום) ,התש"י1950-
14
ועדת ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד1954-

42

ועדת עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז1957-

43
44

ועדת ערעור לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות)
16
[נוסח משולב] ,התשמ"ה1985-
17
ועדת ערר לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט1969-

45

ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב1962-

15

18

ס"ח התשי"ב ,עמ' .277
ס"ח התשכ"ז ,עמ' .108
ס"ח התש"ל ,עמ' .126
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .218
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156
ס"ח התש"י ,עמ' .1
ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ס"ח התש"י ,עמ' .162
ס"ח התשי"ד ,עמ' .76
ס"ח התשי"ז ,עמ' .163
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .142
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132
ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
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טור א'
מס'
46

טור ב'
סוג תיק
ו"ע

טור ג'

טור ד'

שם התיק
ועדת ערר או ועדת ערעור

סוג עניין
ועדת ערר לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל),
19
התשנ"ה1995-
ועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה),
20
התשכ"ט1969-
21
ועדה לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון ,התש"ן( 1989-להלן  -חוק
ביטוח נפגעי חיסון)
ו"ע (ועדת ערעור/ערר)  -אחר

47
48
49
50

ח"א

חוזה אחיד

חוזה אחיד

51

חד"א

חיקור דין אזרחי

חיקור דין

52

חה"ע

53

נע"ד

בקשה לפי חוק הגנה על
עדים (חה"ע)
ניהול רכושם של נעדרים
או שבויים

חוק להגנה על עדים ,התשס"ט2008-

ע"א

ערעור אזרחי

54
55
56
57
58
59

ערעור על בית משפט השלום  -הרכב

60

ערעור על בית משפט השלום  -דן יחיד

61

ע"ב

ערעור בחירות

ערעור בחירות

62

עב"י

ערעור על בית דין
למשמעת
ערעור על החלטת ועדה

ערעור על בית דין למשמעת

ע"ו

67

70

ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

68
69

22
23
24
25
26
27

ערעור על החלטת הוועדה לזכויות מטפחים זני צמחים לפי חוק
23
זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה
24
לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] ,התשמ"ה1985-
ערעור על החלטת ועדת המשמעת לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי
25
שמירה ,התשל"ב1972-
ערעור על החלטת הוועדה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום),
26
התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]
ערעור על החלטת הוועדה לפי חוק משפחות חיילים שנספו
27
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י1950-
ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית

66

21

ניהול רכושם של נעדרים או שבויים עם התנגדות
ערעור על החלטה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה או חוק
מניעת הטרדה מאיימת
ערעור על בית משפט לעניינים מקומיים
ערעור על תביעת נזקקות

63

20

ניהול רכושם של נעדרים או שבויים בלא התנגדות

ערעור על החלטת נשיא שלום להעברת תיק

64
65

19

22

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .490
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .144
ס"ח התש"ן ,עמ' .17
ס"ח התשס"ט ,עמ' .98
ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .142
ס"ח התשל"ב ,עמ' .90
ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ס"ח התש"י ,עמ' .162
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טור א'
מס'
71

טור ב'
סוג תיק
ע"ו

טור ג'
שם התיק
ערעור על החלטת ועדה

72

ערעור על החלטת ועדת הזכאות לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות,
28
התשס"ה2005-
ערעור על החלטת הוועדה לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון

73
74

ערעור על החלטות ועדות אחרות המוקמות לפי חוק

75

עח"ק

ערר על פי חוק המים

ערר על פי חוק המים ,התשי"ט1959-

76

ע"מ

ערעור מסים

ערעור מס הכנסה  -שנות מס ()1

77
78

ערעור מס הכנסה  -שנות מס ()3

79

ערעור מס הכנסה  -שנות מס ()4

80

ערעור מס הכנסה  -שנות מס ()5

81

ערעור מס הכנסה  -שנות מס ()6

82

ערעור מס הכנסה  -שנות מס ()7

83

ערעור מע"מ  -שנות מס ()1

84

ערעור מע"מ  -שנות מס ()2

85

ערעור מע"מ  -שנות מס ()3
ע"מ

87
88

ערעור מע"מ  -שנות מס ()6

89

ערעור מע"מ  -שנות מס ()7

90

ערעור על מס רכוש

91

עמ"ח

ערעור לפי חוק חיילים
שנספו במערכה

ערעור לפי חוק חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
30
התש"י1950-

92

עמל"ע

93

עמר"מ

ערעור על בית דין משמעתי
של לשכת עורכי דין
ערעור על בית דין משמעתי
של רשויות מקומיות

ערעור על בית דין משמעתי של לשכת עורכי דין

94

עמש"מ

ערעור על בית דין משמעתי
של עובדי המדינה

ערעור על בית דין משמעתי של עובדי המדינה

95

ענ"א

ערעור נוער אזרחי

ערעור על בית המשפט לנוער

96

ע"ר

ערעור על החלטת רשם
בימ"ש

ערעור על החלטת רשם שעניינה פטור מאגרה או מעירבון

עש"א

ערעור שונה  -אזרחי

98

30

ערעור מסים

ערעור מע"מ  -שנות מס ()4
ערעור מע"מ  -שנות מס ()5

97

29

29

ערעור מס הכנסה  -שנות מס ()2

86

28

טור ד'
סוג עניין
ערעור על החלטת ועדת נכי רדיפות הנאצים

ערעור על בית דין משמעתי של רשויות מקומית

ערעור על החלטת רשם בית משפט
ערעור על החלטה בעניין היטל השבחה

99

ערעור על החלטת ראש הוצאה לפועל

100

ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל בעניין מתן או דחיית הפטר
לחייב מוגבל באמצעים

ס"ח התשס"ח ,עמ' .142
ס"ח התשי"ט ,עמ' .169
ס"ח התש"י ,עמ' .162
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טור א'
מס'
101

טור ב'
סוג תיק
עש"א

טור ג'
שם התיק
ערעור שונה  -אזרחי

102

ערעור על החלטת רשם המרכז לגביית קנסות

103

ערעור על החלטת הסיוע המשפטי

104

ערר לפי חוק הספורט ,התשמ"ח1988-

105

ערעור לפי סעיף  10לחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א1981-

106

ערעור על המפקח על המקרקעין

107

ערעור על הממונה על עבודות שירות

108

31
32

עת"א

עתירות אסירים

109

ערעור על החלטת ועדת שחרורים

110
111

עת"א (עתירות אסירים)  -אחר
פר"ק

פירוקים

113

פשרה או הסדר נושים לפי סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט1999-

33

פר"ק

פירוקים

116
117

מיזוג  -פיצול

118

פירוק חברה לבקשתה

119

פירוק חברה שלא לבקשתה

120

פירוק עמותה על ידי רשם העמותות

121

פירוק עמותה על ידי העמותה

122

פר"ק (פירוקים)  -אחר
פש"ר

פשיטת רגל

124
125
126

פשיטת רגל על ידי נושה

36

רע"א

רשות ערעור אזרחי

רשות ערעור אזרחי

128

על החלטה שעניינה פטור מאגרה או מערבון

129

על החלטה לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב2001-

35

130

רע"ב

רשות ערעור על פסק בורר

רשות ערעור על פסק בורר לפי חוק הבוררות ,התשכ"ח1968-

131

רצ"פ

רשות ערעור על הוצאה
לפועל

רשות ערעור הוצאה לפועל

132

35

פשרה או הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח
34
חדש] ,התש"ם1980-
התראת פשיטת רגל
פשיטת רגל על ידי חייב

127

34

הקפאת הליכים
חלוקת דיבידנד

123

33

אכיפת שעבוד
הארכת כתבי אופציה

114
115

32

עתירות אסירים
ערעור על החלטת הממונה על עבודות שירות

112

31

טור ד'
סוג עניין
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

36

על החלטה שעניינה פטור מאגרה או מעירבון

ס"ח התשמ"ח ,עמ' .122
ס"ח התשמ"א ,עמ' .136
ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ' .639
ס"ח התשס"ב ,עמ' .6
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .184
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טור א'
מס'
133

טור ב'

טור ג'

סוג תיק
רת"ק

שם התיק
רשות ערעור תביעות
קטנות

על החלטה שעניינה פטור מאגרה או מעירבון

ש

שכירות

אישור הסכם פינוי

134
135

רשות ערעור תביעות קטנות

136

פסק דין הצהרתי

137

שכירות

138

ת"א

תיק אזרחי בסדר דין רגיל

אכיפת פסק חוץ

139

ביטוח ימי או אווירי

140

בנקים ואשראי

141

החזרים כספיים נגד מוסדות

142

הסדר מקרקעין

143

הפקעה או פסיקת דמי שכירות  -הגנת הדייר

144

שיבוב וביטוח

145

תביעות חוב מוסדיות

146

לשון הרע

147

מקרקעין  -פירוק שיתוף

148

מקרקעין  -ליקויי בנייה

149

מקרקעין  -פינוי או סילוק

150
151

37

טור ד'
סוג עניין

מקרקעין
ת"א

תיק אזרחי בסדר דין רגיל

נזקי גוף

152

נזקי גוף וכספי

153

תביעה בשל עבירת מין או הטרדה מינית או תביעה אזרחית נגררת
לפלילים בעבירות מין

154

נזקי גוף  -פיצוי עונשי פעולות טרור

155

נזקי גוף  -רשות הביטחון

156

נזקי גוף  -רשלנות רפואית

157

נזקי גוף  -תביעה אזרחית נגררת לפלילים

158

נזקי רכב (פח לפח)

159

ספק  -לקוח

160

פיצוי לנפגעי תאונות דרכים

161

קניין רוחני  -פטנטים

162

קניין רוחני אחר

163

חוזים

164
165

תביעה בעניינים המנויים בתקנה  3לתקנות בתי המשפט (אגרות),
התשס"ז( 372007-להלן  -תקנות בתי המשפט (אגרות))
כספית אחרת

166

ת"א (תיק אזרחי)  -אחר

ק"ת התשס"ז ,עמ' .720
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טור א'
מס'
167

טור ב'
סוג תיק
תא"מ

טור ג'

טור ד'

שם התיק
תיק אזרחי בסדר דין מהיר

סוג עניין

168

בנקים ואשראי

167

החזרים כספיים נגד מוסדות

170

חוזים

171

כספית אחרת

172

לשון הרע

173

מקרקעין  -ליקויי בנייה

174

נזיקין

175

נזקי גוף

176

נזקי גוף וכספי

177

נזקי רכב (פח לפח)

178

ספק  -לקוח

179

פסיקת דמי שכירות  -הגנת הדייר

180

צו מניעה או צו עשה

181

קניין רוחני  -פטנטים

182

קניין רוחני אחר

183

שיבוב וביטוח

184

תביעות חוב מוסדיות

185

תא"ח

186

תא"ק

187

תיק אזרחי בסדר דין
מיוחד
תיק אזרחי בסדר דין
מקוצר

תביעה לפינוי מושכר שאינו לפי חוק הגנת הדייר
בנקים ואשראי
החזרים כספיים נגד מוסדות

188

הטבת נזקי גוף

189

חוזים

190

כספית אחרת

191

מקרקעין  -פינוי או סילוק

192

נזקי גוף וכספי

193

ספק  -לקוח

194

פסיקת דמי שכירות  -הגנת הדייר

195

תביעות חוב מוסדיות

196

ת"ב

תביעת בוררות

197

אישור פסק בורר
ביטול פסק בורר

198

מינוי בורר ,העברת בורר ,הוראות לבוררות

199

ת"ט

התנגדות לביצוע שטר

200

תנ"ג

תביעה נגזרת

201
38

ביטוח ימי או אווירי

התנגדות לביצוע שטר לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
(להלן  -חוק ההוצאה לפועל)
תביעה כספית

38

תביעה בעניינים המנויים בתקנה  3לתקנות בתי המשפט (אגרות)

ס"ח התשכ"ז ,עמ' .116
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טור א'

טור ג'

טור ב'

מס'
202

סוג תיק
תנ"ג

שם התיק
תביעה נגזרת

203

ת"צ

תובענה ייצוגית

טור ד'
סוג עניין
תביעה אחרת (שאינה כספית ואינה בגדר תקנה  3לתקנות בתי
המשפט (אגרות))
תובענה ייצוגית שעניינה חוק הבנקאות (שירות ללקוח),
39
התשמ"א1981-
40
תובענה ייצוגית שעניינה חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א1981-

204
205

תובענה ייצוגית שעניינה חוק ההגבלים עסקיים ,התשמ"ח1988-

206

תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-

207

41

42

ת"ת

התנגדות לבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי חוק ההוצאה
לפועל
בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי חוק ההוצאה לפועל

ביצוע תביעה בהוצאה
לפועל

208

חלק ב' :הליכי משפחה
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

מס'

סוג תיק
אמ"ץ

שם התיק

סוג עניין

1

אימוץ

2

בקשה להכרזת בר–אימוץ

3

בקשה למתן צו אימוץ

4

בקשה למתן צו הורות

5

בקשה לפי סעיף (12ג) לחוק אימוץ ילדים ,התשמ"א1981-

6

אמ"ץ (אימוץ)  -אחר

7

43

א"פ

אפוטרופסות

8

מינוי אפוטרופוס  -בקשת היועץ המשפטי לממשלה

9
10

מינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ולרכוש

11

מינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים

12

מינוי אפוטרופוס לקטין

13

מינוי אפוטרופוס לרכוש
אפ"ח

אכיפת פסק חוץ

15

41
42
43

אכיפת פסק חוץ  -מזונות
אפ"ח (אכיפת פסק חוץ)  -אחר

16

בע"ק

בקשה לאישור עיקול

17

בש"ז

בקשה לשחזור תיק

18

ה"ט

הטרדה מאיימת וצו
הגנה

19

40

אישור פעולה בשם חסוי או קטין
מינוי אפוטרופוס להתערבות רפואית דחופה

14

39

אימוץ קרובים

בקשה לאישור עיקול
בקשה לשחזור תיק
מניעת הטרדה מאיימת לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת
צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה

ס"ח התשמ"א ,עמ' .258
ס"ח התשמ"א ,עמ' .248
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .128
ס"ח התשס"ו ,עמ' .264
ס"ח התשמ"א ,עמ' .293
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טור א'

טור ב'

טור ג'

מס'
20

סוג תיק
ה"נ

שם התיק
היתר נישואין

היתר נישואין

21

חד"א

חיקור דין אזרחי

חיקור דין

22

י"ס

יישוב סכסוך

בקשה ליישוב סכסוך

23
24

בקשה ליישוב סכסוך  -ברית הזוגיות
עמ"ש

ערעור משפחה

25
26

ערעור לפי חוק קביעת גיל ,התשכ"ד1963-

27

ערעור בעניין עיזבונות

28

ערעור אחר על החלטת בית המשפט לענייני משפחה

45

29

עמ"צ

ערעור משפחה אימוץ

30

ע"ר

ערעור על החלטת רשם

ערעור בעניין אימוץ
על החלטת רשם שעניינה פטור מאגרה או מעירבון

31

ערעור על החלטת רשם בית המשפט לענייני משפחה

32

ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל בענייני משפחה

33

ערעור על החלטת רשם הזוגיות

34

ערעור על החלטת רשם הירושות
רמ"ש

רשות ערעור משפחה

37

ש"ש

שינוי שם

שינוי שם

38

ת"ב

תביעת בוררות

אישור פסק בורר

36

על החלטה שעניינה פטור מאגרה או מעירבון
רשות ערעור משפחה

39

ביטול פסק בורר

40

מינוי בורר ,העברת בורר ,הוראות לבוררות

41

ת"ג

תיק קביעת גיל

קביעת גיל

42

תה"ן

התרת נישואין

התרת נישואין

43
44

45

ערעור בעניין חוק השמות ,התשט"ז1956-

44

ערעור בעניין חטיפת ילדים

35

44

טור ד'
סוג עניין

התרת נישואין בהסכמה
תה"ס

תיק הסכם

אישור הסכם גירושין

45

אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת

46

אישור הסכם ממון

47

אישור הסכם ממון וגירושין

48

אכיפת הסכם

49

ביטול הסכם

ס"ח התשט"ז ,עמ' .94
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .7
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טור א'
מס'
50

טור ב'
סוג תיק
תמ"ש

טור ג'
שם התיק
תיק משפחה

טור ד'
סוג עניין
חטיפת ילדים לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים),
46
התשנ"א1991-

51

תובענה בעניין קטין

52

תביעה כספית לסכום כסף בלתי קצוב

53

תביעה כספית לסכום כסף קצוב

54

תביעה כספית ורכושית

55

תביעה לאבהות או לאמהות

56

תביעה לאבהות או לאמהות בהסכמה

57

תביעה למזונות ומדור

58

תביעה רכושית

59

תמ"ש (תיק משפחה)  -אחר

60

תנ"ז

תביעת נזקקות

תביעת נזקקות

61

ת"ע

תיק עיזבונות

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

62

הוכחת מוות

63

הוכחת צוואה

64

הצהרת מוות

65

התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה

66

מזונות מן העיזבון

67

מינוי מנהל עיזבון

68

עשיית צוואה בפני רשות

69

צו ירושה או צו קיום צוואה

70

צו ירושה או קיום צוואה  -תושב חוץ
קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה ,לפי סעיף  25לחוק הירושה,
47
התשכ"ה1965-

72

ת"ע (תיק עזבונות)  -אחר

71

תחילתה של הודעה זו  30ימים מיום פרסומה.

י"א באב התשע"ה ( 27ביולי )2015
(חמ -3-1778ה)5
			
				
___________
 46ס"ח התשנ"א ,עמ' .148
 47ס"ח התשכ"ה ,עמ' .63
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מיכאל שפיצר ,שופט
מנהל בתי המשפט
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מינוי ממלאי מקום נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (18ב)( )1ו–48א לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה , 1965-אני ממנה את העובדים במשרד להגנת
הסביבה ששמותיהם מפורטים בטור א' להלן ,לתפקיד המפורט בטור ב' לצדו ,בוועדה המפורטת בטור ג' לצדו:
1

טור א'
שם
ורד זיסו-כהן

טור ג'
ועדה

טור ב'
תפקיד

ממלאת מקום נציג השר ועדות מקומיות יואב ,לכיש ,שפיר ,הנגב המערבי -
להגנת הסביבה (להלן  -השר) ועדה מרחבית (אשכול ,מרחבים ,שער הנגב ,שדות
נגב) ,חוף אשקלון ,הנגב המזרחי  -ועדה מרחבית
(חורה ,לקייה ,כסייפה ,ערוער ,שגב שלום ,תל שבע),
ירוחם ,קרית גת ,רהט ,באר טוביה ,רמת נגב ,מצפה
רמון ,אבו בסמה

הדס שדה

ממלאת מקום נציג השר

ועדות מקומיות אצבע הגליל ,עמק המעיינות (בית
שאן) ,בקעת בית הכרם ,מועצה אזורית בקעת בית
שאן (עמק המעיינות) ,מועצה אזורית גולן ,מועצה
אזורית גלבוע ,גליל מזרחי ,מועצה אזורית גליל
עליון ומבואות חרמון ,מועצה אזורית גליל תחתון,
גליל מרכזי ,טבריה ,יזרעאלים (יזרעאל ומגידו),
יוקנעם עילית ,כרמיאל ,לב הגליל ,ועדה מרחבית
מבוא העמקים ,מגדל העמק ,חבל אשר ,מעלה נפתלי,
מעלה חרמון ,מעלה הגליל ,מעלות תרשיחא ,מועצה
אזורית מרום הגליל ,מועצה אזורית משגב ,נהריה,
נצרת ,נצרת עילית ,עכו ,מועצה אזורית עמק הירדן,
עפולה ,צפת ,קצרין ,קרית שמונה ,שפלת הגליל

יונתן סטרול

ממלא מקום נציגת השר

ועדות מקומיות זבולון ,חדרה ,חוף הכרמל ,מנשה-
אלונה ,ועדה מרחבית עירון ,ועדה מרחבית קריות,
קרית אתא ,ועדה מרחבית שומרון ,ועדה מרחבית
רכס הכרמל ,ועדה מרחבית מורדות הכרמל ,פרדס–
חנה-כרכור ,ועדה מרחבית חריש ,חיפה ,מרחב בתי
הזיקוק (בז"ן; ועדה מקומית משותפת)

מיכאל ברויאר

ממלא מקום נציגת השר

ועדות מקומיות חיפה ,מרחב בתי הזיקוק (בז"ן; ועדה
מקומית משותפת)

המינוי של כל אחד מן המתמנים יעמוד בתוקפו כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
ה' באב התשע"ה ( 21ביולי )2015
(חמ -3-7ה)3
אבי גבאי
השר להגנת הסביבה

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ד ,עמ' .474

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים) ,התשמ"ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי–דין דתיים) ,התשמ"ו ,11986-אני מודיע
כי בית המשפט העליון מבקש לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:
מס' הפרט
בתוספת
)2(1
)3(1

פירוט התעודות השגרתיות
המרצות ובקשות עצמאיות ,שאינן כלולות בתיקים הראשיים
בקשות התרת נישואין (בה"נ)

זמני החומר
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005

___________
 1ק"ת התשמ"ו ,עמ' .1342
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מס' הפרט
בתוספת
()4(1ב)
)8(1

פירוט התעודות השגרתיות
בקשת רשות ערעור שנדחתה
ערעורי עתירות אסיר (עע"א)

זמני החומר
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010

ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ -3-82ה)1
			
				

יעקב לזוביק
גנז המדינה

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי–דין דתיים) ,התשמ"ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי–דין דתיים) ,התשמ"ו ,11986-אני מודיע
כי בתי המשפט המחוזיים :נצרת ,חיפה ,תל אביב ,מחוז מרכז (לוד) ,ירושלים ובאר שבע מבקשים לבער את החומר הארכיוני
כמפורט להלן:
מס' הפרט
בתוספת
2א()4

פירוט התעודות השגרתיות
תיקים פליליים ,למעט תיקי פשעים חמורים :רצח ,עבירות על
ביטחון המדינה ,אונס ולמעט כתבי אישום ופסקי דין

זמני החומר
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005

2א()6

ערעורים פליליים ,למעט ערעורים בעניין תכנון ובנייה
ולמעט פסקי דין
בקשות שונות ,תיקי מעצר ושחרור בערבות למעט בקשות
הסגרה
בקשות להאזנת סתר והחלטות בהן
תיקי אזרחי מקרקעין
תיקים בענייני פשיטות רגל או פירוק חברות למעט מבחר תיקים
בקשות לאישור או ביטול פסק בורר
בקשות והמרצות אחרות שאינן נלוות לתיקים אזרחיים
המרצות פתיחה

עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005

2ב()6
2ב()7

תובענות אזרחיות
ערעורים בעניין מס הכנסה וערעורים על רשויות מינהליות
אחרות (ערעורים שונים)
ערעורים אזרחיים לרבות בקשות לרשות ערעור (בר"ע)
בית משפט לעניינים מינהלים  -עתירה מינהלית
עתירת אסיר
ערעור מינהלי
תובענה מינהלית

2א()7
2א()8
2ב()2
2ב()3
2ב()4
2ב()5
2ב()6

2ב()8
2ג()1
2ג()2
2ג()3
2ג()4

עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר )2008
עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר )2008
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005
עד י"ד בטבת התשנ"א ( 31בדצמבר )1990
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005
עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר )2008
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005

ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ -3-82ה)1
			
				
___________
 1ק"ת התשמ"ו ,עמ' .1342

יעקב לזוביק
גנז המדינה

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים) ,התשמ"ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים) ,התשמ"ו ,11986-אני מודיע
כי בתי משפט השלום :קרית שמונה ,מסעדה ,קצרין ,צפת ,טבריה ,נצרת ,עפולה ,בית שאן ,נהריה ,עכו ,קריות ,חיפה ,חדרה ,נתניה,

___________
 1ק"ת התשמ"ו ,עמ' .1342

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

8003

כפר סבא ,הרצליה ,תל אביב ,פתח תקוה ,פתח תקוה (מחוז מרכז לתעבורה) ,בת ים ,ראשון לציון ,רמלה ,רחובות ,ירושלים ,בית
שמש ,אשדוד ,אשקלון ,קרית גת ,באר שבע ,דימונה ואילת מבקשים לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:
מס' הפרט
בתוספת
3א()1
3א()4
3א()5
3א()6
3א()7
3א()8
3א()9
3ב()1
3ב()2
3ב()3
3ב()4
3ב()5
3ב()6
3ב()7
3ב()8
3ב()9א
3ב()9ב
)1(4
)1(5
)2(5
)6(11

פירוט התעודות השגרתיות
תיקים ובקשות בענייני תכנון ובנייה
תיקי עבירת תנועה הכרוכה בתאונת דרכים (ת"ד)
תיקי בית משפט לתעבורה שאינם כרוכים בתאונת דרכים
תיק בית משפט לעניינים מקומיים שיש בו ברירת קנס או ברירת
משפט כשהקנס שולם
תיקים בעניין רישוי עסקים ובעניין חוק עזר עירוני ,למעט תיקי
תכנון ובנייה
בקשות שונות ,תיקי מעצר ושחרור בערבות למעט בקשות בעניין
תכנון ובנייה
תיקים פליליים (בוגרים) למעט תיקי תכנון ובנייה ,חקירות סיבות
מוות (חס"מ) ותאונות דרכים קטלניות
תיקים אזרחיים העוסקים בפירוק ,שיתוף וחלוקה של מקרקעין
תביעות אזרחיות לפינוי מקרקעין ,סילוק יד ,לרבות על ידי חברה
משכנת
תיקי שכירות
עררים על החלטות של רשויות מינהליות וועדות ערר
ערר בענייני נכות אחרים לרבות נכי צה"ל ,משפחות חיילים,
למעט נכי מלחמה ורדיפות נאצים
תובענות כספיות ,שבהן ניתן פסק דין בהעדר הגנה או בהעדר
רשות להתגונן
תובענות כספיות שנמחקו
תובענות אזרחיות אחרות לרבות הליכים נלווים
הליכים עצמאיים שנפתחו בבקשה בכתב אזרחית (בש"א)
הליכים עצמאיים שנפתחו בהמרצת פתיחה
תיקי תביעות קטנות
תיקים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
תיקים פלילים (נוער) לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי
טיפול) ,התשל"א1971-
תיקי הכרזת גיל ,שינוי גיל ,תיקון גיל ושינוי שם

זמני החומר
עד י"ד בטבת התשנ"א ( 31בדצמבר )1990
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005
עד ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר )2011
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר )2011
עד ה' בטבת התשס"א ( 31בדצמבר )2000
עד ל' בכסלו התשס"ה ( 31בדצמבר )2005
עד ל' בכסלו התשס"ה ( 31בדצמבר )2005
עד ל' בכסלו התשס"ה ( 31בדצמבר )2005
עד ל' בכסלו התשס"ה ( 31בדצמבר )2005
עד ה' בטבת התשס"א ( 31בדצמבר )2000
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד ל' בכסלו התשס"ה ( 31בדצמבר )2005
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד ל' בכסלו התשס"ה ( 31בדצמבר )2005
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד י"ד בטבת התשנ"א ( 31בדצמבר )1990
עד ח' בטבת התשנ"ה ( 31בדצמבר )1995
עד ל' בכסלו התשס"ה ( 31בדצמבר )2005

ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ -3-82ה)1
			
				

יעקב לזוביק
גנז המדינה

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים) ,התשמ"ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים) ,התשמ"ו ,11986-אני מודיע
כי בית משפט לעניינים מקומיים בתל אביב מבקש לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:
מס' הפרט
בתוספת
3א()6

פירוט התעודות השגרתיות
תיק בית משפט לעניינים מקומיים שיש בו ברירת קנס או ברירת משפט
כשהקנס שולם (בהם הקנסות שולמו ,דוחות בוטלו ,דוחות זוכו)

זמני החומר
עד כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר )2013

___________
 1ק"ת התשמ"ו ,עמ' .1342
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ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

מס' הפרט
בתוספת
3א()7
3א()8

פירוט התעודות השגרתיות
תיקים בעניין רישוי עסקים ובעניין חוק עזר עירוני ,למעט תיקי
תכנון ובנייה (בהם הקנסות שולמו ,דוחות בוטלו ,דוחות זוכו)
בקשות שונות ,תיקי מעצר ושחרור בערבות למעט בקשות בעניין
תכנון ובנייה

זמני החומר
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר )2011

ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ -3-82ה)1
			
				

יעקב לזוביק
גנז המדינה

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים) ,התשמ"ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים) ,התשמ"ו ,11986-אני מודיע
כי בית הדין הארצי לעבודה בירושלים מבקש לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:
מס' הפרט
בתוספת
)2(6
)3(6

פירוט התעודות השגרתיות
(תקנות)
תיקי בקשת רשות ערעור
תיקי ערעור על ועדה רפואית

זמני החומר
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר )2008

ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ -3-82ה)1
			
				
___________
 1ק"ת התשמ"ו ,עמ' .1342

יעקב לזוביק
גנז המדינה

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים) ,התשמ"ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים) ,התשמ"ו ,11986-אני מודיע
כי בתי הדין האזורים לעבודה :נצרת ,חיפה ,תל אביב ,ירושלים ובאר שבע מבקשים לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:
מס' הפרט
בתוספת
)1(7
)2(7
)3(7
)4(7
)5(7
)6(7
)7(7
)8(7
)9(7
)10(7
)11(7
)12(7

פירוט התעודות השגרתיות
תיק פלילי (עונשין)
תיק תביעה בסכסוך ארגוני
תיק תביעה בסכסוך קיבוצי
תיק תביעה בסכסוך יחיד
תיקי תביעה בסכסוך יחיד אשר נמחקו או הגיעו לפשרה
דיון מהיר בסכסוך היחיד
תיקי תביעה לגמלה
תיק תביעה מקופת גמל
תיק בעניין ביטוח לאומי
תיק בעניין הבטחת הכנסה
תיק בעניין ביטוח סיעוד
תיק ערעור על ועדה רפואית

זמני החומר
עד ל' בכסלו התשס"ו ( 31בדצמבר )2005
עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר )2008
עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר )2008
עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר )2008
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר )2008
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010

___________
 1ק"ת התשמ"ו ,עמ' .1342

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,
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מס' הפרט
בתוספת
)13(7
)14(7
)15(7
)16(7
)17(7
)18(7
)19(7
)20(7

פירוט התעודות השגרתיות
תיק תביעת שכר
תיק בעניין ביטוח אבטלה
תיק ערעור על החלטת רשם
תיק בקשה לרשות ערעור או להארכת מועדו למעט
בקשה לרשות ערעור שנדונה כערעור
ערעור שירות תעסוקה
סעד זמני
הלנת שכר בסמכות רשם (דיון מהיר)
תיק דמי טיפול ארגוני

זמני החומר
עד כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר )2008
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
עד י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012

ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ -3-82ה)1
			
				

יעקב לזוביק
גנז המדינה

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) ,התשס"ב ,2002-ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק) ,התשנ"ג1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (4ד) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) ,התשס"ב,12002-
וסעיף  2לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק) ,התשנ"ג ,21992-אני מודיע כי
מיום י"ד בסיוון התשע"ה ( 1ביוני  ,)2015המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:
חלק א' :מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים
בנזין  95אוקטן
נטול עופרת

המוצר
אמחיר לליטר בתחנה (כולל  18%מע"מ)

6.64

במחיר לליטר בתחנה באילת

5.63

תוספת בעד שירות מלא:
בכל הארץ (כולל מע"מ)  0.19 -שקלים חדשים לליטר.
באילת (לא כולל מע"מ)  0.16 -שקלים חדשים לליטר.
חלק ב' :מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק (אינם כוללים בלו)
טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

מזוט כבד 3.5% 4000

1,308.24

זפת 80/100

1,474.03

זפת ה.ב.

1,395.70

י"ג בסיוון התשע"ה ( 31במאי )2015
(חמ -3-2153ה)1
חן בר יוסף
מנהל מינהל הדלק והגז
__________
 1ק"ת התשס"ב ,עמ'  ;909י"פ התשע"ה ,עמ' .3489
 2ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;262התשע"ה ,עמ' .570
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ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) ,התשס"ב ,2002-ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק) ,התשנ"ג1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (4ד) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) ,התשס"ב,12002-
וסעיף  2לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק) ,התשנ"ג ,21992-אני מודיע כי
מיום י"ד בתמוז התשע"ה ( 1ביולי  ,)2015המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:
חלק א' :מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים
בנזין  95אוקטן
נטול עופרת

המוצר
אמחיר לליטר בתחנה (כולל  18%מע"מ)

6.65

במחיר לליטר בתחנה באילת

5.63

תוספת בעד שירות מלא:
בכל הארץ (כולל מע"מ)  0.19 -שקלים חדשים לליטר.
באילת (לא כולל מע"מ)  0.16 -שקלים חדשים לליטר.
חלק ב' :מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק (אינם כוללים בלו)
טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

מזוט כבד 3.5% 4000

1,293.22

זפת 80/100

1,433.34
1,356.75

זפת ה.ב.
י"א בתמוז התשע"ה ( 28ביוני )2015
(חמ -3-2152ה)1

חן בר יוסף
מנהל מינהל הדלק והגז
__________
 1ק"ת התשס"ב ,עמ'  ;909י"פ התשע"ה ,עמ' .3489
 2ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;262התשע"ה ,עמ' .570

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג ,17885/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6419התשע"ב ,עמ'  ,4172מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טבריה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארתבסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של עיריית טבריה כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,
התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה .התובע פיצויים בגין
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע ,ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו ,בצירוף מסמכים
להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3
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8007

.4

תיאור הקרקע -
חלקות קרקע בטבריה ,המזוהות על פי הגבולות המסומנים בתשריט תכנית ג 17885/בקו כחול והידועות כגושים וחלקו שלהלן:
גוש
15013

לשעבר חלקי
חלקה

חלקי חלקה

שטח החלקה
הרשום

שטח כביש
תפוס

שטח הפקעה שטח הפקעה
לשצ"פ
לדרך

סך כל שטח
ההפקעה

3

899

0

23

0

23

18

751

0

21

0

21

21

1,479

0

30

0

30

22

1,433

71

0

0

71

23

1,517

107

0

0

107

29

9,293

114

301

0

415

15026

1

907

0

0

8

8

15032

15033

8 008

3

3,825

0

220

0

220

7

1,278

53

64

0

117

8

2,006

230

43

0

273

9

1,692

42

128

14

184

10

891

16

201

0

217

11

1,710

39

114

0

153

12

465

0

4

0

4

13

1,359

0

30

0

30

16

1,446

0

408

0

408

50

1,659

20

0

0

20

57

883

0

95

0

95

58

815

0

1

0

1

66

16,725

0

1,254

0

1,254

67

287

0

208

0

208

69

49,481

128

827

0

955

72

1,682

0

148

0

148

73

1,272

0

185

0

185

76

947

30

776

0

806

81

5,642

0

85

0

85

12

610

0

21

0

21

18

29,489

0

125

0

125

21

6,719

0

21

0

21

22

5,325

0

40

0

40

23

8,808

0

86

0

86

27

10,608

78

149

0

227

32

1,969

2

81

0

83

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

גוש
15033

לשעבר חלקי
חלקה
5

חלקי חלקה

שטח החלקה
הרשום

שטח כביש
תפוס

35

3,704

2

שטח הפקעה שטח הפקעה
לשצ"פ
לדרך
137

0

סך כל שטח
ההפקעה
139

6

37

1,051

8

37

0

45

9 ,5

53

139

94

0

0

94

7

55

178

58

0

0

58

9

65

471

0

16

0

16

9 ,7 ,4

66

9,903

87

53

0

140

13

67

3,209

3

245

0

248

19

69

6,806

0

97

0

97

30

78

904

9

55

0

64

30 ,11 ,9 ,7 ,4

79

5,303

6

3

0

9

19 ,13 ,11

80

3,314

0

21

0

21

15077
15177

1

2,564

2

14

0

16

8

1,173

0

0

17

17

13

362

27

0

0

27

14

756

2

165

0

167

20

1,734

0

78

0

78

23

1,846

2

133

0

135

24

1,744

0

2

0

2

25

486

1

92

0

93

26

18

9

2

0

11

27

696

6

118

0

124

29

819

0

47

0

47

30

30

0

24

0

24

31

9

1

0

0

1

32

121

0

76

0

76

34

615

0

31

0

31

35

662

5

24

0

29

37

463

0

9

0

9

40

535

0

34

0

34

41

718

0

20

0

20

הייעוד :דרך ושצ"פ.
ד' באב התשע"ה ( 20ביולי )2015
(חמ )3-2
יוסי בן דוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

8009

הודעה לפי סעיף 14

חלקה

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יקנעם עילית
(להלן  -הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע
את הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,6531
התשע"ג ,עמ'  ,2174בדבר תכנית ג.9027/
תוספת
גוש  ,12780חלקה .13
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,רח' צאלים ,1
יקנעם עילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

שטח רשום במ"ר

26

99

58

27

282

בשלמות

28

198

בשלמות

29

304

בשלמות

33

70

בשלמות

42

16

בשלמות

46

26

בשלמות

47

5

בשלמות

48

119

בשלמות

ה' באב התשע"ה ( 21ביולי )2015
(חמ )3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ )3-3
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

סימון אלפסי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2660
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6974התשע"ה ,עמ' ,3048
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2660
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6974התשע"ה ,עמ' ,3048
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,גוש ( 9006לשעבר גוש
שומה - )7044
חלקה

שטח רשום במ"ר

1

1,005

78

21

412

בשלמות

22

1,755

בשלמות

23

661

בשלמות

3

936

בשלמות

24

3,745

בשלמות

10

1,053

בשלמות

25

353

בשלמות

23

574

בשלמות

26

127

בשלמות

24

681

בשלמות

27

61

בשלמות

262

בשלמות

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,גוש ( 9001לשעבר גושי
שומה - )7036 ,7035
חלקה

שטח רשום במ"ר

25
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

8 010

שטח ההפקעה במ"ר

שטח ההפקעה במ"ר

62

28
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

שטח ההפקעה במ"ר

בשלמות

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

חלקה

שטח רשום במ"ר

חלקה

שטח ההפקעה במ"ר

שטח רשום במ"ר

שטח ההפקעה במ"ר

31

26

בשלמות

88

141

כ–113

32

87

בשלמות

90

68

בשלמות

34

24

בשלמות

36

432

בשלמות

ה' באב התשע"ה ( 21ביולי )2015
(חמ )3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

ה' באב התשע"ה ( 21ביולי )2015
(חמ )3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2660
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6974התשע"ה ,עמ' ,3049
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,גוש ( 8997בעבר גוש שומה
- )7025
חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח ההפקעה במ"ר

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2660
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6974התשע"ה ,עמ' ,3049
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,גוש ( 8999בעבר גוש שומה
- )7036
חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח ההפקעה במ"ר

1

418

כ–12

3

437

בשלמות

18

278

בשלמות

153

בשלמות

528

בשלמות
בשלמות
בשלמות

43

284

כ–31

44

217

כ–25

29

55

423

כ–364

52

69

17

בשלמות

53

1,713

73

28

כ–11

54

2,203

76

298

בשלמות

55

624

בשלמות

85

64

בשלמות

56

1,705

בשלמות

87

66

בשלמות

58

519

בשלמות

59

1,417

בשלמות

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

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

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

8011

חלקה

שטח רשום במ"ר

בילקוט הפרסומים  ,7022התשע"ה ,עמ'  ,4800תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית אונו מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

שטח ההפקעה במ"ר

61

77

בשלמות

62

110

בשלמות

.2

חטיבת קרקע בקרית אונו ,גוש  ,6493חלקה  ,48שטח רשום
 812מ"ר ,שטח ההפקעה  812מ"ר; הייעוד :דרך.

ה' באב התשע"ה ( 21ביולי )2015
(חמ )3-4

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

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

ד' באב התשע"ה ( 20ביולי )2015
(חמ )3-4
ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,1406
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2139
התשל"ה ,עמ'  ,2233מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5381התשס"ה ,עמ' ,2062
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,המזוהה כגוש  ,6976חלק
מחלקה  ,74בשטח של  94מ"ר מתוך שטח של  662מ"ר.

ו' באב התשע"ה ( 22ביולי )2015
(חמ )3-4

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

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תממ
 ,153שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3093התשמ"ד ,עמ'  ,3227מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

8 012

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מש"ח,19/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3221
התשמ"ה ,עמ'  ,2854מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4939התשס"א ,עמ'  ,593תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית חוף הכרמל מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקיבוץ מעגן מיכאל ,גוש  ,10971חלקה ;20
הייעוד :דרכים.

כ"ט בסיוון התשע"ה ( 16ביולי )2015
(חמ )3-4

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

כרמל סלע
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ק/
במ ,385/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4378התשנ"ו ,עמ'  ,1550מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קריות ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6942התשע"ה ,עמ'
 ,1821תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית
מוצקין ,מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2263
התשל"ז ,עמ' ( 84להלן  -התכנית) ,מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נהריה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7043התשע"ה ,עמ'
 ,5965תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נהריה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית מוצקין ,המזוהה כגוש  ,10423חלקה
( 171לשעבר ח"ח  ,7 ,3בגוש  ,10423ח"ח  ,18 ,12בגוש ,10421
מגרש  112מתשריט ק/במ ,)385/ששטחה כ– 6,972מ"ר
המזוהה כשטח ציבורי פתוח בצבע ירוק.

כ"ו בתמוז התשע"ה ( 13ביולי )2015
(חמ )3-4

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנהריה ,המזוהה כגוש - 18161

יוסי אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

חלק מחלקה

חלקה לשעבר

24

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
נת ,16/401/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2814התשמ"ב ,עמ' ( 1747להלן  -התכנית),
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6986התשע"ה ,עמ'  ,3455תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית נתניה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

97
הייעוד :שצ"פ  +דרך.
ד' בתמוז התשע"ה ( 20ביולי )2015
(חמ )3-4

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,851/
שהודעה בדבר רישומה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3305
התשמ"ו ,ותכנית וג/בת ,144/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4181התשנ"ד ,עמ' ,1487
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4807התש"ס ,עמ'  ,131תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית נהריה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

העתקי התכנית מופקדים במשרד אגף הנכסים בעיריית
נתניה וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שמשרדי
האגף פתוחים לקהל.

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

מרים פיירברג-איכר
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,1474/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה

הודעה לפי סעיף 19

חטיבת קרקע בנתניה ,המזוהה כמגרשים  ,957 ,955חלק
מחלקה  ,21בגוש ( 7945לשעבר חלק מחלקה  4בגוש )7945
ומגרש  ,956חלק מחלקות  ,21 ,18בגוש ( 7945לשעבר חלק
מחלקה  ,6בגוש  7944וחלק מחלקה  4בגוש  )7945והצבועה
במפת הפקעה מס'  166בצבע ירוק.

ו' באב התשע"ה ( 22ביולי )2015
(חמ )3-4

43

חטיבת קרקע בנהריה ,המזוהה כגוש  ,18147חלק מחלקה
 ;132הייעוד :דרך.
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ )3-4

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

ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה

8013

הודעה לפי סעיף 19

מודע בע"מ

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

(ח"פ )51-127959-8

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,4/140/03/9שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6584התשע"ג ,עמ' ( 4400להלן  -התכנית),
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית
גת ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6974התשע"ה ,עמ'  ,3058תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית קרית גת מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר לפידות ,מרח' ברוש ,17
תמרת ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ניר לפידות ,מפרק

חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש - 2909
חלקות ( 165-151לשעבר גוש  ,3080חלקי חלקות ,7 ,4-2
 ,)20 ,17 ,16מגרשים ;106-92 :הייעוד :שטח ציבורי פתוח;
חלקות ( 172-166לשעבר גוש  ,3080חלקי חלקות ,7 ,4-2
 ;)20 ,17 ,16הייעוד :דרך.
י"א באב התשע"ה ( 27ביולי )2015
(חמ )3-4

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

ישראביקו בע"מ
(ח"פ )51-095668-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף בן עמי ,מרח' רבוצקי ,6
רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

גינקו חיפושי זהב בע"מ
(ח"פ )51-365296-6

שבזי  11בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם קרמין ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,11רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם קרמין ,מפרק
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יוסף בן עמי ,מפרק

(ח"פ )51-368167-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי רוזנר ,מרח' שד'
שאול המלך  ,37תל אביב ,טל'  ,03-6096511פקס' ,03-6096098
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי רוזנר ,עו"ד ,מפרק

רד מזנונים בע"מ
(ח"פ )51-362669-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.8.2015בשעה ,10.00
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עדי קריבושיי-סודרי ,מרח' היצירה  ,29רמת גן ,למפרק החברה.
עדי קריבושיי-סודרי ,עו"ד ,מפרק

מנורות הגן בע"מ
(ח"פ )51-084774-2

מינד פאונטיין מדיקל טכנולוגי בע"מ
(ח"פ )51-366189-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שמואל רז ,מרח' הל"ה  ,12ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.10.2015
בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל רז ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ע .סטריאו לרכב בע"מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורית קים ,מרח'
בני ברית  ,7הוד השרון ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-422031-8

אורית קים ,עו"ד ,מפרקת

מונקטכס מוטורס בע"מ
(ח"פ )51-404275-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.12.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם בנטורה ,מרח' גד מכנס  ,25/5נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,4.10.2015
בשעה  ,12.00במשרד עו"ד איציק זוהר ,רח' יהודה פרח  ,10נתניה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אברהם בנטורה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
דן אלפסי ,מרח' חלוצי התעשייה  ,15חיפה ,טל' ,04-8744660
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.11.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן אלפסי ,רו"ח ,מפרק

מוטיב טקסטילים בע"מ
(ח"פ )51-258965-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
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מרדכי עמיאל ,מרח' ירושלים  ,52בת ים ,טל' ,052-2407307
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.11.2015
בשעה  ,19.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי עמיאל ,מפרק

קי .סי .בי יעוץ ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-444018-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,22.7.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,67891
טל'  ,03-62182220פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.11.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

בדודה בע"מ
(ח"פ )51-483554-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נתנאל ביטון ,מרח' דיזינגוף  ,93תל אביב ,טל' ,050-6614164
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.11.2015
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נתנאל ביטון ,מפרק

קורמורן ייזום ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-357656-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דן ירקוני ,מרח' דרך הים  ,32חיפה  ,3474131טל' ,04-8103581
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.11.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן ירקוני ,עו"ד ,מפרק

רות גבעון חברת נאמנויות בע"מ
(ח"פ )51-376128-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.4.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רות גבעון ,מרח' אורי לסר  ,16תל אביב ,טל' ,03-6058618
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.12.2015
בשעה  ,13.30אצל 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.
רות גבעון ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

נטליה אחזקות וביוטכנולוגיה בע"מ
(ח"פ )51-350068-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד
עידן ,אצל עו"ד שחר זמלר ,רח' אמיל זולא  ,39פתח תקוה ,טל'
 ,03-9229252למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.12.2015
בשעה  ,18.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עודד עידן ,מפרק

גולגוטקס בע"מ
(ח"פ )51-054894-4

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ישראל פייג ,מרח' ספיר  ,36קיסריה ,טל'  ,052-2690621למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.12.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל פייג ,מפרק

דני אונגר בע"מ
(ח"פ )51-271096-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דניאל אונגר ,מבצרה  ,6094400טל'  ,052-6437074למפרק החברה.

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
הדסה קאהן ,מבית חלקיה ,למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.12.2015
בשעה  ,17.00אצל עו"ד ערן אלוני ,רח' המגינים  ,39חיפה ,3326511
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

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

דניאל אונגר ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.12.2015
בשעה  ,14.00אצל המפרקת ,רח' בית שמאי  ,16בני ברק ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
הדסה קאהן ,רו"ח ,מפרקת

י .פייג טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-424119-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.7.2015התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

רהיטי סגל דיזיין בע"מ
(ח"פ )51-443852-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן
סגל ,ממושב שורש ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,3.12.2015
בשעה  ,13.00במשרד עורכי דין אפרים אברמזון ושות' ,רח'
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ביתר  ,2ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרון סגל ,מפרק

וי-טסט בע"מ
(ח"פ )51-332642-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ורוניקה ראובני ,מרח' היצירה  ,3רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.12.2015
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.
ורוניקה ראובני ,עו"ד ,מפרקת

ביכורי פרי וירק צומת ניצני עוז בע"מ
(ח"פ )51-336194-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן
שמש-ברוך ,מרח' שלמה המלך  ,15נתניה  ,4226718טל' -2019008
 ,054-9755521 ,077למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.12.2015
בשעה  ,12.00במשרדי 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.
קרן שמש-ברוך ,עו"ד ,מפרקת
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קפה וואה בע"מ
(ח"פ )51-317992-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
בנימין דהרי ,מרח' רוטשילד  ,53ראשון לציון ,טל' ,03-9561746
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.1.2016
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין דהרי ,עו"ד ,מפרק

טורמלין יזמות והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-271228-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית
בן אמוץ ,מרח' השחר  ,11בית אביקזר ,רעננה ,טל' ,09-7711737
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.12.2015
בשעה  ,17.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית בן אמוץ ,מפרקת

ניר אפרים אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-468510-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבי סדן ,מרח' שלומציון המלכה  ,10ירושלים ,טל' ,02-6265047
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,8.12.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי סדן ,עו"ד ,מפרק

סבי ג.ל .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-120903-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלן קליין ,מרח' ז'בוטינסקי  ,27תל אביב  ,6228703למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,9.12.2015
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלן קליין ,עו"ד ,מפרק

מוסך התקווה בע"מ
(ח"פ )51-324043-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבנר אשד ,מרח' תרמ"ב  ,5ראשון לציון ,טל'  ,03-9506661למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום

הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.12.2015
בשעה  ,15.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבנר אשד ,עו"ד ,מפרק

מ.ב.ע .צפון טכנולוגיה בע"מ
(ח"פ )51-314204-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יעקב צייגר ,מרח' ח'ורי  ,2מגדל הנביאים ,חיפה  ,3304508טל'
 ,073-7433358למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.12.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב צייגר ,עו"ד ,מפרק

מדירן ציוד רפואי בע"מ
(ח"פ )51-341919-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עמנואלה ליפשיץ ,מרח' הפרחים  ,17רעננה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.1.2016בשעה
 ,11.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמנואלה ליפשיץ ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

8019

ד .פלד ניהול פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-258334-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוד פלד ,מרח' האחד עשר  ,23/3ראשון לציון ,טל' ,052-2213210
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.1.2016
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד פלד ,מפרק

אפר קלאס בע"מ
(ח"פ )51-449420-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רותם בארי ,מרח' גולומוב  ,60גבעתיים ,טל' ,050-2599999
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.9.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רותם בארי ,מפרק

הברכה  -איטום וזיפות גגות בע"מ
(ח"פ )51-504630-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את

8 020

דני סאסי ,מרח' התקומה  ,5/1נתיבות ,טל'  ,050-8740046למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.9.2015
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דני סאסי ,מפרק

סוויסה מ.ש .מועדון ארועים בע"מ
(ח"פ )51-357063-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים
סוויסה ,מרח' סביון  ,1באר שבע ,טל'  ,08-6278453למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.11.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניסים סוויסה ,מפרק

סוויסה פעמון אחזקה ושרותים בע"מ
(ח"פ )51-362697-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים
סוויסה ,מרח' סביון  ,1באר שבע ,טל'  ,08-6278453למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.11.2015
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניסים סוויסה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

שחר דניאל פארם בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.12.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-476274-9
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
בנימין בן דוד ,מרח' יששכר  ,1נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.11.2015
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין בן דוד ,מפרק

רוזמן ערן
(ח"פ )51-432460-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עירן רוזמן ,מרח' בבלי  ,10תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.12.2015
בשעה  ,8.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עירן רוזמן ,מפרק

אפיקי מינוף בע"מ
(ח"פ )51-379829-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהד מנדל ,מרח' אחד העם  ,2חיפה ,טל'  ,04-8620370למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

אהד מנדל ,עו"ד ,מפרק

קווים יבוא ושווק דברי מתיקה בע"מ
(ח"פ )51-145776-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ברוך בן ברוך ,מרח' תובל  ,21רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.12.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברוך חיים בן ברוך ,מפרק

ישראל זהבי החזקות בע"מ
(ח"פ )51-397614-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ברוך בן ברוך ,מרח' תובל  ,21רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.12.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברוך חיים בן ברוך ,מפרק
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אנטר את שיפמן בע"מ

את עו"ד רונן משה ,ממתחם גרנות (מול קיבוץ גן שמואל),
ד"נ חפר  ,3881100טל'  ,04-6341973למפרק החברה.

(ח"פ )51-410636-8
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ברוך בן ברוך ,מרח' תובל  ,21רמת גן ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.12.2015
בשעה  ,14.00במשרדי בעז נאור ושות' ,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.

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

רונן משה ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.12.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברוך חיים בן ברוך ,מפרק

וידר את שיפמן בע"מ
(ח"פ )51-236573-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.7.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ברוך בן ברוך ,מרח' תובל  ,21רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.12.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברוך חיים בן ברוך ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' החורש
 ,13כפר שמריהו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עפרי בן פורת ,מפרק

שדא נכסים בע"מ
(ח"פ )51-245894-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.9.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן
 ,20בית רובינשטיין ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דנה גולן ,עו"ד ,מפרקת

עוף הגוש  2002בע"מ
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-255024-5

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,29.7.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דרך
הבנים  ,99פרדס–חנה-כרכור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן גור–אריה ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7094כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

