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

הממשלה,	 לחוק	 10)ב()6(	 לסעיף	 בהתאם	 בזה,	 מודיעים	
התשס"א-12001	)להלן	-	החוק(,	כי	הממשלה	קבעה,	בהתאם	
ימלא	 מרידור	 דן	 שהשר	 הממשלה2,	 לחוק–יסוד:	 24)א(	 לסעיף	
ט'	באדר	 מן	הארץ,	מיום	 את	מקום	שר	הביטחון	בעת	העדרו	
התש"ע	)23	בפברואר	2010(	בלילה	ועד	יום	י"ד	באדר	התש"ע	

)28	בפברואר	2010(.
בהתאם	לסעיף	9	לחוק,	נמסרה	הודעה	לכנסת.

ט"ו	באדר	התש"ע	)1	במרס	2010(
)חמ	3281—3(	

צבי האוזר 	
מזכיר	הממשלה 	__________

1	ס"ח	התשס"א,	עמ'	168.

2	ס"ח	התשס"א,	עמ'	158.

הודעה על הרכב הוועדה הממליצה לאפוטרופוס הכללי
לפי	תקנות	העונשין	)דרכי	הנהלת	הקרן	הייעודית	לטיפול	
ברכוש	שחולט	ובקנסות	שהוטלו	בתיקי	סחר	בבני	אדם	

והחזקה	בתנאי	עבדות(,	התשס"ט-2009

3)ב(	 סעיף	 פי	 שעל	 הוועדה	 הרכב	 כי	 בזה	 מודיע	 אני	
לתקנות	העונשין	)דרכי	הנהלת	הקרן	הייעודית	לטיפול	ברכוש	
שחולט	ובקנסות	שהוטלו	בתיקי	סחר	בבני	אדם	והחזקה	בתנאי	

עבדות(,	התשס"ט-12009	)להלן	-	התקנות(,	הוא	כדלקמן:

יהודית	קרפ,	ת"ז	000191247	-	יושבת	ראש;

המשפטים	 שר	 נציגת	 	- 	013885249 ת"ז	 גרשוני,	 רחל	
המכהנת	כמתאמת	הבין–משרדית;

ודים	גודון,	ת"ז	303339717	-	נציג	שר	האוצר;

אורלי	שמואל,	ת"ז	036126381	-	נציגת	שר	הפנים;

יעל	הרמל,	ת"ז	000036392	-	נציגת	שר	הרווחה	והשירותים	
החברתיים;

רענן	כספי,	ת"ז	053843033	-	נציג	המשרד	לביטחון	הפנים	
שמונה	מתוך	משטרת	ישראל;

ענת	גור,	ת"ז	052583507,	ומרית	דנון,	ת"ז	047771431	-	נציגות	
ציבור	בתחום	המאבק	בסחר	בבני	אדם,	לפי	סעיף	3)ב()8(;

פרנסס	רדאי,	ת"ז	12080156	-	נציגת	ציבור	בתחום	הנוגע	
לזכויות	אדם,	לפי	סעיף	3)ב()7(.

ד'	באדר	התש"ע	)18	בפברואר	2010(
)חמ	3817—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	558.

הודעה על הקמת לשכות סיוע משפטי
לפי	חוק	הסיוע	המשפטי,	התשל"ב-1972

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1)א(	ו–7	לחוק	הסיוע	המשפטי,	
ועדת	 ובאישור	 האוצר	 שר	 עם	 בהתייעצות	 התשל"ב-11972,	
החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מודיע	כי	לשכות	הסיוע	
שפורסמו	 כפי	 למחוזות	 הארץ	 לחלוקת	 בהתאם	 הן	 המשפטי	
בהודעת	הממשלה	על	חלוקת	שטח	המדינה	למחוזות	ולנפות	

ותיאור	גבולותיהם,	התשי"ז-21957,	ובהתאם	למפורט	להלן:

מושבה	 לסיוע	משפטי	שמקום	 האגף	 על	 הממונה	 לשכת	 	)1(
הוא	ירושלים;

ואילת,	 אשדוד	 הערים	 לרבות	 ירושלים,	 למחוז	 הלשכה	 	)2(
שמקום	מושבה	הוא	ירושלים;

ואילת,	 אשדוד	 הערים	 ולמעט	 הדרום	 למחוז	 הלשכה	 	)3(
שמקום	מושבה	הוא	באר	שבע;

הוא	 מושבה	 שמקום	 והמרכז,	 אביב	 תל	 למחוז	 הלשכה	 	)4(
תל–אביב-יפו;

הלשכה	למחוז	חיפה,	שמקום	מושבה	הוא	חיפה; 	)5(
הלשכה	למחוז	הצפון,	שמקום	מושבה	הוא	נצרת. 	)6(

א'	בניסן	התש"ע	)16	במרס	2010(
)חמ	237—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים  

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

לפועל,	 ההוצאה	 לחוק	 4)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
התשכ"ז-11967,	אני	ממנה	את	גילה	חכימיאן,	ת"ז	055347140,	

למנהלת	לשכת	ההוצאה	לפועל	בירושלים.

כ"ט	באדר	התש"ע	)15	במרס	2010(
)חמ	1121—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116;	התשס"ט,	עמ'	42.

מינוי חבר למועצת שמאי המקרקעין
לפי	חוק	שמאי	מקרקעין,	התשס"א-2001

מקרקעין,	 שמאי	 לחוק	 2)א()3(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
	,022705412 ת"ז	 בן–שחר,	 דני	 את	 ממנה	 אני	 התשס"א-12001,	
גבוהה	 להשכלה	 מוכר	 מוסד	 של	 אקדמי	 סגל	 חבר	 שהוא	

כמשמעותו	בסעיף	האמור,	לחבר	במועצת	שמאי	המקרקעין.

תוקף	המינוי	לשלוש	שנים.

ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(
)חמ	972—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשס"א,	עמ'	436.

מינוי חבר למועצת רואי החשבון
לפי	חוק	רואי	חשבון,	התשט"ו-1955

חשבון,	 רואי	 לחוק	 2)א()8(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
חשבון	 רואי	 לשכת	 עם	 התייעצות	 ולאחר	 התשט"ו-11955,	
רואה	 	- 	058045162 ת"ז	 קנה,	 יזהר	 את	 ממנה	 אני	 בישראל,	

חשבון,	לחבר	במועצת	רואי	החשבון.

תוקף	המינוי	לשלוש	שנים.

י"ז	באדר	התש"ע	)3	במרס	2010(
)חמ	224—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשט"ו,	עמ'	26;	התשל"ח,	עמ'	22;	התשמ"ח,	עמ'	212.
__________

1	ס"ח	התשל"ב,	עמ'	95.
2	י"פ	התשי"ז,	עמ	761;	התשס"ד,	עמ'	3308.
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מינוי חבר למועצת רואי החשבון
לפי	חוק	רואי	חשבון,	התשט"ו-1955

חשבון,	 רואי	 לחוק	 2)א()10(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
חשבון	 רואי	 לשכת	 עם	 התייעצות	 ולאחר	 התשט"ו-11955,	
בישראל,	אני	ממנה	את	נחום	פריידקס,	ת"ז	041823584,	לחבר	

במועצת	רואי	החשבון.
תוקף	המינוי	לשלוש	שנים.

כ"ט	באדר	התש"ע	)15	במרס	2010(
)חמ	224—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשט"ו,	עמ'	26;	התשל"ח,	עמ'	22;	התשמ"ח,	עמ'	212.

מינוי חבר ועדת ערר
לפי	חוק	מיסוי	מקרקעין	)שבח	ורכישה(,	התשכ"ג-1963

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	89)א(	לחוק	מיסוי	מקרקעין	)שבח	
ורכישה(,	התשכ"ג-11963	)להלן	-	החוק(,	אני	ממנה	את	משה	
רן,	ת"ז	64263833,	לחבר	ועדת	ערר	לעניין	סעיף	88	לחוק,	במחוז	

הדרום.

תוקף	המינוי	החל	מיום	ג'	בניסן	התש"ע	)18	במרס	2010(	
עד	יום	כ"ד	באדר	התשע"ב	)18	במרס	2012(.

כ"ט	באדר	התש"ע	)15	במרס	2010(
)חמ	324—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	156;	התשנ"ט,	עמ'	130.

 הודעה על מינוי חבר לרשות לשירותים 
ציבוריים - חשמל

לפי	חוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-1996
לחוק	משק	החשמל,	 22)ג(	 סעיף	 פי	 על	 כי	 בזה,	 מודיעים	
התשנ"ו-11996,	מינתה	הממשלה,	לפי	הצעת	שר	האוצר	ושר	
התשתיות	הלאומיות,	את	אופיר	בוכניק,	ת"ז	025597121,	נציג	
מקרב	הציבור,	לחבר	ברשות	לשירותים	ציבוריים-חשמל,	החל	

ביום	ט"ו	באדר	התש"ע	)1	במרס	2010(.

ט"ו	באדר	התש"ע	)1	במרס	2010(
)חמ	2713—3(	

צבי האוזר 	
מזכיר	הממשלה 	__________

1	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208.

מינוי יושבי ראש בית דין כללי
לפי	פקודת	הפיצויים	)הגנה(,	1940

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	10	לפקודת	הפיצויים	)הגנה(	-	
11940	)להלן	-	החוק(,	אני	ממנה	את	השופטים	מרים	מזרחי,	דוד	
ראש	 ליושבי	 המחוזי,	 המשפט	 בית	 שופטי	 כהן,	 ואמנון	 מינץ	

בית	הדין	הכללי	לפי	הסעיף	האמור.
תוקף	המינוי	לשלוש	שנים.

כ"ד	באדר	התש"ע	)10	במרס	2010(
)חמ	1572—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	93)א(117.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה
לפי	חוק	בית	המשפט	לענייני	משפחה,	התשנ"ה-1995

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2)ב(	לחוק	בית	המשפט	לענייני	
המשפט	 בית	 נשיאת	 ובהסכמת	 התשנ"ה-11995,	 משפחה,	

העליון,	אני	ממנה	בזה	את:

יוכבד	גרינוולד-רנד

גאולה	לוין

שופטות	של	בית	משפט	שלום,	לדון	בבית	משפט	לענייני	
משפחה.

כ"ה	באדר	התש"ע	)11	במרס	2010(
)חמ	393—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	393.

מינוי
לפי	חוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967

לפועל,	 ההוצאה	 לחוק	 3)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
אני	 העליון,	 המשפט	 בית	 נשיאת	 ובהסכמת	 התשכ"ז-11967,	
לרשמת	 פרס,	 נעמה	 בית	משפט	שלום,	 בזה	את	רשמת	 ממנה	
אביב	 תל	 במחוזות	 לפועל	 ההוצאה	 בלשכות	 לפועל	 הוצאה	

והמרכז,	החל	ביום	כ"ז	בניסן	התש"ע	)11	באפריל	2010(.

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	1121—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116;	התשס"ט,	עמ'	42.

מינוי
לפי	חוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967

לפועל,	 ההוצאה	 לחוק	 3)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
אני	 העליון,	 המשפט	 בית	 נשיאת	 ובהסכמת	 התשכ"ז-11967,	
לרשם	 צ'יזיק,	 אפרים	 שלום,	 משפט	 בית	 רשם	 את	 בזה	 ממנה	
חיפה	 במחוזות	 לפועל	 ההוצאה	 בלשכות	 לפועל	 הוצאה	

והמרכז,	החל	ביום	כ"ז	בניסן	התש"ע	)11	באפריל	2010(.

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	1121—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116;	התשס"ט,	עמ'	42.

מינוי
לפי	חוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967

לפועל,	 ההוצאה	 לחוק	 3)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
אני	 העליון,	 המשפט	 בית	 נשיאת	 ובהסכמת	 התשכ"ז-11967,	
ממנה	בזה	את	רשם	בית	משפט	שלום,	ניר	נחשון,	לרשם	הוצאה	
והמרכז,	 אביב	 תל	 במחוזות	 לפועל	 ההוצאה	 בלשכות	 לפועל	

החל	ביום	כ"ז	בניסן	התש"ע	)11	באפריל	2010(.

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	1121—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116;	התשס"ט,	עמ'	42.



ילקוט הפרסומים 6078, ה' באייר התש"ע, 19.4.2010 2614

מינוי
לפי	חוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967

לפועל,	 ההוצאה	 לחוק	 3)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
אני	 העליון,	 המשפט	 בית	 נשיאת	 ובהסכמת	 התשכ"ז-11967,	
ממנה	בזה	את	רשמת	בית	משפט	שלום,	איילת	הרץ-אחיעזר,	
לרשמת	הוצאה	לפועל	בלשכת	ההוצאה	לפועל	במחוז	המרכז,	

החל	ביום	כ"ז	בניסן	התש"ע	)11	באפריל	2010(.
י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(

)חמ	1121—3(	
יעקב נאמן 	

שר	המשפטים 	__________
1	ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116;	התשס"ט,	עמ'	42.

מינוי יושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים
לפי	חוק	חוזים	אחידים,	התשמ"ג-1982,	ולפי	חוק	בתי	דין	

מינהליים,	התשנ"ב-1992

האחידים,	 החוזים	 לחוק	 	6 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
התשמ"ג-11982	)להלן	-	החוק(,	וסעיף	5	לחוק	בתי	דין	מינהליים,	
התשנ"ב-21992,	ובהתייעצות	עם	נשיאת	בית	המשפט	העליון,	
מחוזי,	 משפט	 בית	 שופט	 סובל,	 משה	 השופט	 את	 ממנה	 אני	

ליושב	ראש	מותב	ואב	בית	הדין	לחוזים	אחידים	לפי	החוק.
תוקף	המינוי	לשלוש	שנים	החל	ביום	ט"ו	בכסלו	התש"ע	

)2	בדצמבר	2009(.

ט'	בחשוון	התש"ע	)27	באוקטובר	2009(
)חמ	1879—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשמ"ג,	עמ'	8.

2	ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	90.

מינוי ממלאת מקום אב בית הדין לחוזים אחידים
לפי	חוק	חוזים	אחידים,	התשמ"ג-1982,	ולפי	חוק	בתי	דין	

מינהליים,	התשנ"ב-1992
האחידים,	 החוזים	 לחוק	 	6 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
התשמ"ג-11982	)להלן	-	החוק(,	וסעיף	5	לחוק	בתי	דין	מינהליים,	
התשנ"ב-21992,	ובהתייעצות	עם	נשיאת	בית	המשפט	העליון,	
אני	ממנה	את	השופטת	תמר	בזק	רפפורט,	שופטת	בית	משפט	

מחוזי,	לממלאת	מקום	אב	בית	הדין	לפי	החוק.
תוקף	המינוי	לשנתיים.

ט'	בחשוון	התש"ע	)27	באוקטובר	2009(
)חמ	1686—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשמ"ג,	עמ'	8.

2	ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	90.

מינוי יושבת ראש מותב ומשנה אב בית הדין 
להגבלים עסקיים

לפי	חוק	ההגבלים	העסקיים,	התשמ"ח-1988,	ולפי	חוק	בתי	
דין	מינהליים,	התשנ"ב-1992

העסקיים,	 ההגבלים	 לחוק	 	32 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
דין	 בתי	 לחוק	 	5 וסעיף	 החוק(,	 	- )להלן	 התשמ"ח-11988	

בית	 נשיאת	 עם	 ובהתייעצות	 התשנ"ב-21992,	 מינהליים,	
רפפורט,	 בזק	 תמר	 השופטת	 את	 ממנה	 אני	 העליון,	 המשפט	
לשופטת	בית	משפט	מחוזי,	ליושבת	ראש	מותב	ומשנה	אב	בית	

הדין	לפי	החוק.
התש"ע	 בכסלו	 ט"ו	 ביום	 החל	 לשנתיים	 המינוי	 	תוקף	

)2	בדצמבר	2009(.

ט'	בחשוון	התש"ע	)27	באוקטובר	2009(
)חמ	2125—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

2	ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	90.

 מינוי יושבת ראש מותב ואב בית הדין 
להגבלים עסקיים

לפי	חוק	ההגבלים	העסקיים,	התשמ"ח-1988,	ולפי	חוק	בתי	
דין	מינהליים,	התשנ"ב-1992

העסקיים,	 ההגבלים	 לחוק	 	32 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
דין	 בתי	 לחוק	 	5 וסעיף	 החוק(,	 	- )להלן	 התשמ"ח-11988	
בית	 נשיאת	 עם	 ובהתייעצות	 התשנ"ב-21992,	 מינהליים,	
המשפט	העליון,	אני	ממנה	את	השופטת	נאווה	בן–אור,	שופטת	
הדין	 בית	 ואב	 מותב	 ראש	 יושבת	 להיות	 מחוזי,	 משפט	 בית	

להגבלים	עסקיים	לפי	החוק.

תוקף	המינוי	לשלוש	שנים	החל	ביום	ט"ו	בכסלו	התש"ע	
)2	בדצמבר	2009(.

ט'	בחשוון	התש"ע	)27	באוקטובר	2009(
)חמ	2125—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	128;	התש"ס,	עמ'	113.

2	ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	90.

מינוי יושב ראש מותב בוועדות עררים
לפי	חוק	נכי	רדיפות	הנאצים,	התשי"ז-1957,	ולפי	חוק	בתי	

דין	מינהליים,	התשנ"ב-1992

הנאצים,	 רדיפות	 נכי	 לחוק	 	16 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
	12 סעיף	 ו–)ב(,	 5)א(	 סעיפים	 החוק(,	 	- )להלן	 התשי"ז-11957	
לחוק	בתי	דין	מינהליים,	התשנ"ב-21992,	וסעיף	16	לחוק	בתי	
נשיאת	 ובהסכמת	 התשמ"ד-31984,	 משולב[,	 ]נוסח	 המשפט	
בית	המשפט	העליון,	אני	ממנה	את	השופט	יהושע	פלפל,	שופט	
בקצבה	של	בית	המשפט	המחוזי,	ליושב	ראש	מותב	בוועדות	

עררים	לפי	החוק,	במחוז	הדרום.

תוקף	המינוי	לשלוש	שנים.

כ"ח	בשבט	התש"ע	)12	בפברואר	2010(
)חמ	100—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	

__________
1	ס"ח	התשי"ז,	עמ'	103;	התשל"ח,	עמ'	212.

2	ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	90.

3	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198.

__________
1	ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	128;	התש"ס,	עמ'	113.
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מינוי יושב ראש מותב בוועדות ערעורים
לפי	חוק	נכי	המלחמה	בנאצים,	התשי"ד-1954,	ולפי	חוק	בתי	

דין	מינהליים,	התשנ"ב-1992

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לחוק	נכי	המלחמה	בנאצים,	
	12 סעיף	 ו–)ב(,	 5)א(	 וסעיפים	 החוק(,	 	- )להלן	 התשי"ד-11954	
לחוק	בתי	דין	מינהליים,	התשנ"ב-21992,	וסעיף	16	לחוק	בתי	
המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-31984,	ובהסכמת	נשיאת	בית	
המשפט	העליון,	אני	ממנה	את	השופט	בדימוס	יהושע	פלפל,	

ליושב	ראש	מותב	בוועדות	ערעור	לפי	החוק,	במחוז	הדרום.

תוקף	המינוי	לשלוש	שנים.

כ"ח	בשבט	התש"ע	)12	בפברואר	2010(
)חמ	99—3(	

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	__________

1	ס"ח	התשי"ד,	עמ'	76;	התשל"ט,	עמ'	88.

2	ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	90.

3	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198.

 מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי
הרשויות המקומיות

לפי	חוק	הרשויות	המקומיות	)משמעת(,	התשל"ח-1978

המקומיות	 הרשויות	 לחוק	 	3 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
)משמעת(,	התשל"ח-11978	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	התייעצות	
עם	שר	הפנים,	אני	ממנה	בזה	את	העובדים	שלהלן	לחברי	בית	

הדין	למשמעת	של	עובדי	הרשויות	המקומיות:

בית	 לשופטי	 להתמנות	 הכשירים	 העובדים	 ברשימת	 	)1(
משפט	שלום	בהתאם	לסעיף	3)א()1(	לחוק:

הרשות	המקומיתמס'	זהות						שם

עיריית	ירושלים029407111איילון	עינת

עיריית	הרצליה057750663בהרב-קרן	ענת

עיריית	ירושלים069888345ליבמן	דני

ברשימת	העובדים	שהגישו	מועצות	הרשויות	המקומיות	 	)2(
לפי	סעיף	3)א()2(	לחוק:

הרשות	המקומיתמס'	זהות						שם

עיריית	כפר	סבא057277410צרפתי	גדעון

כ"ד	באדר	התש"ע	)10	במרס	2010(

)חמ	1440—3(	
יעקב נאמן 	

שר	המשפטים 	__________
1	ס"ח	התשל"ח,	עמ'	153.

מינוי
לפי	חוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-1984

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	84)א(	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	
אני	ממנה	 ובאישור	שר	המשפטים,	 משולב[,	התשמ"ד-11984,	
משפט	 בתי	 של	 לרשמת	 פרס,	 נעמה	 הדין	 עורכת	 את	 בזה	

	השלום	במחוזות	תל	אביב	והמרכז,	החל	ביום	כ"ז	בניסן	התש"ע	
)11	באפריל	2010(.

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	64—3(	

דורית ביניש 	
נשיאת	בית	המשפט	העליון  

מינוי
לפי	חוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-1984

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	84)א(	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	
אני	ממנה	 ובאישור	שר	המשפטים,	 משולב[,	התשמ"ד-11984,	
משפט	 בתי	 של	 לרשם	 צ'יזיק,	 אפרים	 הדין	 עורך	 את	 בזה	
	השלום	במחוזות	חיפה	והמרכז,	החל	ביום	כ"ז	בניסן	התש"ע	

)11	באפריל	2010(.

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	64—3(	

דורית ביניש 	
נשיאת	בית	המשפט	העליון 	__________

1	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198.

מינוי
לפי	חוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-1984

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	84)א(	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	
אני	ממנה	 ובאישור	שר	המשפטים,	 משולב[,	התשמ"ד-11984,	
בתי	 של	 לרשמת	 הרץ-אחיעזר,	 איילת	 הדין	 עורכת	 את	 בזה	
התש"ע	 בניסן	 כ"ז	 ביום	 החל	 המרכז,	 במחוז	 השלום	 	משפט	

)11	באפריל	2010(.

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	64—3(	

דורית ביניש 	
נשיאת	בית	המשפט	העליון 	__________

1	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198.

מינוי
לפי	חוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-1984

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	84)א(	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	
אני	ממנה	 ובאישור	שר	המשפטים,	 משולב[,	התשמ"ד-11984,	
ניר	נחשון,	לרשם	של	בתי	משפט	השלום	 בזה	את	עורך	הדין	
התש"ע	 בניסן	 כ"ז	 ביום	 החל	 והמרכז,	 אביב	 תל	 	במחוזות	

)11	באפריל	2010(.

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	64—3(	

דורית ביניש 	
נשיאת	בית	המשפט	העליון 	__________

1	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198.

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה
לפי	חוק	מימון	מפלגות,	התשל"ג-1973

התשל"ג-11973	 מפלגות,	 מימון	 לחוק	 	8 לסעיף	 בהתאם	
)להלן	-	החוק(,	מתפרסמת	בזה	הודעה	על	שינוי	סכום	התרומה	

__________
1	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198.

__________
התשס"ט,	 י"פ	 	;114 עמ'	 התשנ"ד,	 	;52 עמ'	 התשל"ג,	 ס"ח	 	1	

			עמ'	3849.



ילקוט הפרסומים 6078, ה' באייר התש"ע, 19.4.2010 2616

המחירים	 במדד	 השינוי	 עקב	 מועמדים	 לרשימת	 או	 לסיעה	
לצרכן,	לאמור:	החל	בט"ו	באדר	התש"ע	)1	במרס	2010(	סכום	

התרומה	לפי	סעיף	8)ג(	לחוק	הוא	2,200	שקלים	חדשים.
ט'	באדר	התש"ע	)23	בפברואר	2010(

)חמ	66—3(	
ראובן ריבלין 	

יושב	ראש	הכנסת  

 הודעה על קביעת שיעור ריבית
לפי	תקנות	מס	הכנסה )קביעת	שיעור	ריבית	לעניין	סעיף	3)י((,	

התשמ"ו-1986

הכנסה	 מס	 לתקנות	 5א)ב(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
)קביעת	שיעור	ריבית	לעניין	סעיף	3)י((,	התשמ"ו-11986	)להלן	
ריבית(,	אני	מודיע	כי	החל	ביום	ט"ו	 -	תקנות	קביעת	שיעור	
בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(	שיעור	הריבית	הקבוע	בתקנה	2	

לתקנות	קביעת	שיעור	ריבית	הוא	3.00%.
ז'	באדר	התש"ע	)21	בפברואר	2010(

)חמ	920—3(	
יובל שטייניץ 	
שר	האוצר 	__________

1	ק"ת	התשמ"ו,	עמ'	1102;	התשס"ט,	עמ'	1344.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי	פקודת	המסים	)גבייה(

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2)1(	לפקודת	המסים	)גבייה(1,	אני	
ממנה	את	המנהל	הכללי	של	תאגיד	המים	והביוב	חברת	מעיינות	
אתא	בע"מ	)להלן	-	החברה(,	לממונה	על	הגבייה,	לעניין	גבייתם,	
לפי	סעיף	39	לחוק	תאגידי	מים	וביוב,	התשס"א-22001	)להלן	-	
החוק(,	של	תשלומים	המגיעים	לחברה	בעבור	השירותים	שהיא	

מספקת	או	הוצאות	שהוציאה	לפי	סעיף	53	לחוק.

ז'	באדר	התש"ע	)21	בפברואר	2010(
)חמ	18—3(	

יובל שטייניץ 	
שר	האוצר 	__________
1	חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1374;	ס"ח	התשל"ג,	עמ'	46.

2	ס"ח	התשס"א,	עמ'	454.

מינוי מועצת הפסיכולוגים
לפי	חוק	הפסיכולוגים,	התשל"ז-1977

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	47	לחוק	הפסיכולוגים,	התשל"ז-
11977,	אני	ממנה	את	חברי	מועצת	הפסיכולוגים	כדלקמן:

פרופ'	יואל	אליצור,	ת"ז	51189678	-	יושב	ראש

נציג שר האוצר:

ד"ר	יצחק	חן,	ת"ז	14954077

נציג שר הביטחון:

ראש	מחלקת	מדעי	ההתנהגות	בצה"ל

נציגי שר הבריאות:

נורית	לוסטיג-שידורסקי,	ת"ז	051059988

עדאור	בן	אבא,	ת"ז	051143998

ד"ר	שרה	אבין,	ת"ז	051006906

נציגי שר החינוך:

חווה	פרידמן,	ת"ז	057386401

מירי	זולברג,	ת"ז	50922947

אילן	וירצברגר,	ת"ז	59221838

נציג שר התעשייה המסחר והתעסוקה:

ד"ר	בני	בנימין,	ת"ז	017632845

נציגי שר הפנים:

אלי	ליבוביץ,	ת"ז	017632548

רות	בוקר,	ת"ז	058457755

איה	גיא-ויסמן,	ת"ז	009929274

נציגת השרה לקליטת עלייה:

ורה	אופיר,	ת"ז	308714963

נציג שר הרווחה והשירותים החברתיים:

ד"ר	רות	רעיף,	ת"ז	004094108

נציגי המחלקות לפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה:

אוניברסיטת	חיפה	-	ד"ר	משה	אלמגור,	ת"ז	50662113

המכללה	האקדמית	תל–אביב-יפו	-	פרופ'	אברהם	שויגר,	
ת"ז 041499575

אוניברסיטת	ירושלים	-	פרופ'	גבי	שפלר,	ת"ז	000881466

אוניברסיטת	תל	אביב	-	פרופ'	מיכאל	רוזנבאום,	ת"ז	009796442

נציגי הסתדרות הפסיכולוגים:

ליאורה	ברק,	ת"ז	006356323

יפה	גבעוני,	ת"ז	043608736

ד"ר	רבקה	דוידוביץ-אפשטיין,	ת"ז	053911566

צילה	טנא,	ת"ז	007176787

רוחמה	פז,	ת"ז	007474513

פרופ'	רבקה	יעקובי,	ת"ז	007458037

יפעת	נגר,	ת"ז	022816748

בלה	גילוץ,	ת"ז	008517955

י"ז	באדר	התש"ע	)3	במרס	2010(
)חמ	400—3(	

בנימין נתניהו 	
ראש	הממשלה	ושר	הבריאות  

מינוי חבר לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות
אני	מודיע	כי	בהתאם	לסעיף	28	של	ההסכם	בין	ממשלת	
בסיוון	התשל"ז	 ט"ו	 מיום	 לאומי	 לביטוח	 המוסד	 לבין	 	ישראל	
)1	ביוני	1977(1,	אני	מוסיף	לרשימת	חברי	הוועדות	הרפואיות	
את	פרופ'	רפאל	אדר,	ת"ז	007712219,	מומחה	בכירורגיית	כלי	

דם,	בוועדה	הרפואית	לעררים.
ניידות2		 גמלת	 לעניין	 רפואיות	 ועדות	 מינוי	 על	 ההודעה	

תתוקן	לפי	זה.

י"ז	באדר	התש"ע	)3	במרס	2010(
)חמ	1505—3(	

בנימין נתניהו 	
ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	__________

1	י"פ	התשל"ז,	עמ'	1813;	התשס"ח,	עמ'	4635.

2	י"פ	התש"ן,	עמ'	2286;	התש"ע,	עמ'	944.
__________

1	ס"ח	התשל"ז,	עמ'	158.
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הודעה על מינוי פקחים
לפי	חוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-1952

לחוק	 13ד)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
)להלן	-	החוק(,	מיניתי	את	 הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952	
עובדי	רשות	האוכלוסין,	ההגירה	ומעברי	הגבול	במשרד	הפנים	

המופיעים	ברשימה	להלן,	לפקחים	לעניין	החוק:

מס'	זהות _________________________________________השם	
036659910 אורטל	ג'רופי	
310360946 איליה	שוורצמן	
015916844 אלי	מנטסון	
317324424 אנטון	אוחוטסקי	
043184340 אסף	נהרי	
037726916 ברק	לוי	
029078672 גולן	קמחי	
200717536 דגנית	טיבי	
300920634 לירן	זיגי	
306756131 סבטלנה	שילקורט	
021795521 עדי	אלסין	
032360307 ערן	ביסמוט	
014276901 רון	קולקה	
061266722 דנה	חרבי	
300110277 ליטל	יחיא	
038761425 קובי	ביבי	

י'	באדר	התש"ע	)24	בפברואר	2010(
)חמ	284—3(	

אליהו ישי 	
שר	הפנים 	__________

1	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354;	התשס"א,	עמ'	502.

הודעה על מינוי חברים נוספים
לפי	תקנות	הנכים	)ועדות	רפואיות(,	התשכ"ו-1965

לתקנות	 2)א(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
התקנות(,	 	- )להלן	 התשכ"ו-11965	 רפואיות(,	 )ועדות	 הנכים	
התקנות	 לעניין	 הרופאים2	 ברשימת	 נוספים	 חברים	 מיניתי	

האמורות,	כמפורט	להלן:

אזור תל אביב

ד"ר	עטרה	הנדלר,	ת"ז	07280803

אזור חיפה

ד"ר	דנה	אגוזי,	ת"ז	024339186

תוקף	המינויים	עד	ליום	כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	
.)2010

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(
)חמ	183—3(	

אהוד ברק 	
שר	הביטחון 	

__________
1	ק"ת	התשכ"ו,	עמ'	204;	התש"ס,	עמ'	568.

2	י"פ	התשנ"ח,	עמ'	5242.

הודעה על מינוי יושב ראש ועדה רפואית
לפי	תקנות	הנכים	)ועדות	רפואיות(,	התשכ"ו-1965

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	2)א(	לתקנות	הנכים	
)ועדות	רפואיות(,	התשכ"ו-11965	)להלן	-	התקנות(,	מיניתי	את	
פרופ'	פנחס	סירוטה,	ת"ז	20951644,	ליושב	ראש	ועדה	רפואית	

לעניין	התקנות	האמורות	באזור	תל	אביב	והמרכז.

בדצמבר	 	31( בטבת	התשע"א	 כ"ד	 ליום	 עד	 תוקף	המינוי	
.)2010

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(
)חמ	183—3(	

אהוד ברק 	
שר	הביטחון 	__________

1	ק"ת	התשכ"ו,	עמ'	204;	התש"ס,	עמ'	568.

2	י"פ	התשס"ח,	עמ'	3447.

הודעה על מינוי חברים נוספים
לפי	תקנות	הנכים	)ועדה	רפואית	עליונה(,	התשכ"ד-1964

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	1	לתקנות	הנכים	
)ועדה	רפואית	עליונה(,	התשכ"ד-11964,	מיניתי	חברים	נוספים	

ברשימת	הרופאים2,	לעניין	התקנות	האמורות,	כמפורט	להלן:

אזור תל אביב

ד"ר	דרור	מיכאל	אלון,	ת"ז	059802983;

ד"ר	יורם	זיגל,	ת"ז	05170668.

תוקף	המינויים	עד	ליום	כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	
.)2010

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(
)חמ	183—3(	

אהוד ברק 	
שר	הביטחון 	__________

1	ק"ת	התשכ"ד,	עמ'	870.

2	י"פ	התשנ"ו,	עמ'	652.

הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גמלה 
לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
לפי	חוק	הביטוח	הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה-1995

בהתאם	לסעיף	186	לחוק	הביטוח	הלאומי	]נוסח	משולב[,	
שינויים	 חלו	 כי	 מודיע	 אני	 החוק(,	 	- )להלן	 התשנ"ה-11995	

בסכומים	המרביים2	כלהלן:

לעניין	סעיף	183	לחוק	-	מיום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	 	)1(
2010(,	במקום	"99,879	שקלים	חדשים"	בא	"103,675	שקלים	

חדשים";

לעניין	סעיף	184	לחוק	-	מיום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	 	)2(
2010(,	במקום	"15,366	שקלים	חדשים"	בא	"15,950	שקלים	

חדשים".

י"ד	באדר	התש"ע	)28	בפברואר	2010(
)חמ	154—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																	שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	34,	עמ'	637.

2	י"פ	התשס"א,	עמ'	1714.
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הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע
לפי	חוק	הביטוח	הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה-1995

]נוסח	 הלאומי	 הביטוח	 לחוק	 ו–2	 	1 לסעיפים	 בהתאם	
החל	 כי	 מודיע	 אני	 החוק(,	 	- )להלן	 התשנ"ה-11995	 משולב[,	
2010(,	חלו	שינויים	בשכר	 בינואר	 	1( ט"ו	בטבת	התש"ע	 ביום	

הממוצע	כמשמעותו	בחוק2,	השינויים	כדלקמן:

לעניין	סעיף	1	לחוק	-	עלייה	בשיעור	של	0.6%;	השכר	הממוצע	 	)1(
הוא	7,884	שקלים	חדשים	במקום	7,836	שקלים	חדשים;

לעניין	סעיף	2	לחוק	-	עלייה	בשיעור	של	1.1%;	השכר	הממוצע	 	)2(
הוא	8,015	שקלים	חדשים	במקום	7,928	שקלים	חדשים.

י"ד	באדר	התש"ע	)28	בפברואר	2010(
)חמ	435—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	207.

2			י"פ	התשס"ט,	עמ'	2336.

ביטול מינוי מומחה להערכת מסוכנות
לפי	חוק	כלי	הירייה,	התש"ט-1949

הירייה,	 כלי	 לחוק	 11א)ב()3(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
ת"ז	 צור,	 רונית	 של	 מינויה	 את	 מבטל	 אני	 התש"ט-11949,	
למנהל	 תייעץ	 אשר	 מסוכנות	 להערכת	 כממונה	 	,258320250
משרד	הרווחה	לעניין	העברת	ידיעות,	כאמור	בסעיף	11א)ב()3(	

לחוק	האמור.

כ"ב	באדר	התש"ע	)8	במרס	2010(
)חמ	497—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התש"ט,	עמ'	143;	התשס"א,	עמ'	131.

2		י"פ	התשס"ג,	עמ'	3662.

מינוי מומחה להערכת מסוכנות
לפי	חוק	כלי	הירייה,	התש"ט-1949

הירייה,	 כלי	 לחוק	 11א)ב()3(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
התש"ט-11949,	אני	ממנה	את	סימונה	שטיינמץ,	ת"ז	014980791,	
לממונה	להערכת	מסוכנות	אשר	תייעץ	למנהל	משרד	הרווחה	

לעניין	העברת	ידיעות,	כאמור	בסעיף	11א)ב()3(	לחוק	האמור.

כ"ב	באדר	התש"ע	)8	במרס	2010(
)חמ	497—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התש"ט,	עמ'	143;	התשס"א,	עמ'	131.

מינוי מפקח
לפי	חוק	הפיקוח	על	המעונות,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	7)א(	לחוק	הפיקוח	על	המעונות,	
	,054755376 ת"ז	 יחיא,	 רמי	 את	 ממנה	 אני	 התשכ"ה-11965,	

למפקח	במחוז	המרכז,	לעניין	החוק	האמור.

כ"ב	באדר	התש"ע	)8	במרס	2010(
)חמ	2056—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	48.

מינוי פקידת סעד ראשית
	לפי	חוק	הסעד	)סדרי	דין	בענייני	קטינים,	חולי	נפש	ונעדרים(,

התשט"ו-1955

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	9	לחוק	הסעד	)סדרי	דין	בענייני	
את	 ממנה	 אני	 התשט"ו-11955,	 ונעדרים(,	 נפש	 חולי	 קטינים,	
סימונה	שטיינמץ,	ת"ז	014980791,	לפקידת	סעד	ראשית,	לעניין	

החוק	האמור.

כ"ב	באדר	התש"ע	)8	במרס	2010(
)חמ	143—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התשט"ו,	עמ'	126.

ביטול מינוי פקידת סעד ראשית
	לפי	חוק	הסעד	)סדרי	דין	בענייני	קטינים,	חולי	נפש	ונעדרים(,

התשט"ו-1955

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	9	לחוק	הסעד	)סדרי	דין	בענייני	
את	 מבטל	 אני	 התשט"ו-11955,	 ונעדרים(,	 נפש	 חולי	 קטינים,	
מינויה	של	רונית	צור,	ת"ז	2058320250,	כפקידת	סעד	ראשית,	

לעניין	החוק	האמור.

כ"ב	באדר	התש"ע	)8	במרס	2010(
)חמ	143—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התשט"ו,	עמ'	126.

2		י"פ	התשס"א,	עמ'	820.

מינוי פקידות סעד
לפי	חוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	התש"ך-1960

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	30	לחוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	
סעד	 לפקידות	 מטה	 הרשומות	 את	 ממנה	 אני	 התש"ך-11960,	

לעניין	החוק	האמור:

אורית	סוקוליק,	ת"ז	024348492	-	בעיריית	קרית	ביאליק; 	.1

אורלי	חושב,	ת"ז	025410838	-	במועצה	אזורית	מרחבים. 	.2

כ"ב	באדר	התש"ע	)8	במרס	2010(
)חמ	142—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התש"ך,	עמ'	52.

שינוי מינוי פקידת סעד
לפי	חוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	התש"ך-1960

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	30	לחוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	
התש"ך-11960,	אני	משנה	את	מינויה	של	אביגיל	אנגלמן,	ת"ז	

2059750190,	במקום	"ירושלים"	יבוא	"ביתר	עילית".

כ"ב	באדר	התש"ע	)8	במרס	2010(
)חמ	142—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התש"ך,	עמ'	52.

2		י"פ	התשס"ג,	עמ'	716.
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ביטול מינוי פקידות סעד
לפי	חוק	ההגנה	על	חוסים,	התשכ"ו-1966

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

כפקידי	סעד	לעניין	החוק	האמור:

תמר	זלצמן,	ת"ז	056042377	-	המועצה	האזורית	בני	שמעון2; 	.1

שרלוט	בן–חיים	-	מחוז	ירושלים3; 	.2

	יהודית	וינגסט	-	נצרת	עילית4; 	.3

בלה	ילמה,	ת"ז	14721690	-	עיריית	באר	שבע5; 	.4

חיה	לוסקי,	ת"ז	005726989,	עיריית	תל	אביב6; 	.5

מרסיה	שהרבני,	ת"ז	002983039	-	רמת	גן7; 	.6

חיה	פלדמן,	ת"ז	003228087	-	נתניה8. 	.7

כ"ב	באדר	התש"ע	)8	במרס	2010(
)חמ	1769—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התשכ"ו,	עמ'	56.

2		י"פ	התשס"ז,	עמ'	2498.

3		י"פ	התשנ"ד,	עמ'	3172.

4		י"פ	התשנ"ג,	עמ'	2750.

5		י"פ	התשס"ז,	עמ'	2300.

6		י"פ	התשס"ז,	עמ'	3130.

7		י"פ	התשס"ב,	עמ'	762.

8		י"פ	התש"ס,	עמ'	4997.

מינוי קצין מבחן לנוער
לפי	פקודת	המבחן	]נוסח	חדש[,	התשכ"ט-1969

]נוסח	 המבחן	 לפקודת	 	27 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
חדש[,	התשכ"ט-11969,	אני	ממנה	את	מוסטפא	אבו	ואסל,	ת"ז	
החוק	 לעניין	 ירושלים,	 במחוז	 לנוער	 מבחן	 לקצין	 	,037735487

האמור.

כ"ב	באדר	התש"ע	)8	במרס	2010(
)חמ	141—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	14,	עמ'	312;	ס"ח	התשל"א,

			עמ'	88.

הודעה על התפטרות חבר
לפי	חוק	המוסד	העליון	ללשון	הערבית,	התשס"ז-2007

בהתאם	 סמכותה,	 מתוקף	 בזה	 מודיעה	 המוסד	 מליאת	
לסעיף	7	לחוק	המוסד	העליון	ללשון	הערבית,	התשס"ז-12007,	
אשר	 הערבית	 ללשון	 האקדמיה	 של	 המליאה	 בישיבת	 כי	
אושרה	 	,)2009 ביוני	 	8( התשס"ט	 בסיוון	 ט"ז	 ביום	 התקיימה	

התפטרותו	של	חבר	המוסד	מנסור	לוטפי,	ת"ז	035372424.

כ"א	באלול	התשס"ט	)10	בספטמבר	2009(
)חמ	3788—3(	

לימור ליבנת 	
__________																												שרת	התרבות	והספורט

1		ס"ח	התשס"ז,	עמ'	286.

הודעה על מינוי חברים
לפי	חוק	המוסד	העליון	ללשון	הערבית,	התשס"ז-2007

בהתאם	 סמכותה,	 מתוקף	 בזה	 מודיעה	 המוסד	 מליאת	
לסעיפים	6)ב(,	6)ג(	ו–10	לחוק	המוסד	העליון	ללשון	הערבית,	
ללשון	 האקדמיה	 של	 המליאה	 בישיבת	 כי	 התשס"ז-12007,	
הערבית	אשר	התקיימה	ביום	י"ט	בניסן	התשס"ט	)13	באפריל	

2009(,	נתמנו	ארבעת	החברים	החדשים	הרשומים	להלן:

1.	חביב	פולס,	ת"ז	21039250	)חבר	מן	המניין(;

2.	שלמה	אלון,	ת"ז	004487286	)חבר	מן	המניין(;

3.	מוסטפא	כבהא,	ת"ז	057620767	)חבר	מן	המניין(;

4.	גמיל	גנאיים,	ת"ז	21122320	)חבר	יועץ(.

כ"א	באלול	התשס"ט	)10	בספטמבר	2009(
)חמ	3788—3(	

לימור ליבנת 	
__________																												שרת	התרבות	והספורט

1		ס"ח	התשס"ז,	עמ'	286.

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית
	לפי	חוק	העסקת	עובדים	על	ידי	קבלני	כוח	אדם,	

התשנ"ו-1996

לפי	סעיף	10)ג()3(	לחוק	העסקת	עובדים	על	ידי	קבלני	כוח	
אדם,	התשנ"ו-11996	)להלן	-	החוק(,	אני	מודיע	כי	עקב	עליית	
לעומת	 	,2009 דצמבר	 בחודש	 שפורסם	 לצרכן	 המחירים	 מדד	
מדד	המחירים	לצרכן	שפורסם	בחודש	דצמבר	2008,	התעדכן	
סכום	האגרה	השנתית	שבסעיף	10)ג()1(	לחוק	ובמקום	הסכום	

הנקוב	בו	בא	"11,153.069".

י"ז	באדר	התש"ע	)3	במרס	2010(
)חמ	3038—3(	

בנימין )פואד( בן אליעזר 	
__________																				שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

1		ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	201;	התשס"ה,	עמ'	364.

הודעה על מינוי למועצה למוצרי פרי הדר
	לפי	חוק	המועצות	למוצרי	פירות	וירקות	)ייצור	וייצוא(,

התשל"ג-1973

)ייצור	 וירקות	 פירות	 למוצרי	 המועצות	 לחוק	 בהתאם	
לפי	 סמכותי	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	 התשל"ג-11973,	 וייצוא(,	
סעיף	37)ב(	לחוק	האמור,	מיניתי	את	יורם	לוי,	ת"ז	065211138,	
ליושב	ראש	המועצה	למוצרי	פרי	הדר	כנציג	משרד	התעשייה	

המסחר	והתעסוקה.

התש"ע באדר	 ז'	 מיום	 שנים	 לשלוש	 המינוי	 	תקופת	
)21	בפברואר	2010(.

ט"ו	באדר	התש"ע	)1	במרס	2010(
)חמ	1666—3(	

בנימין )פואד( בן אליעזר 	
																																									שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

__________
1		ס"ח	התשל"ג,	עמ'	292.



ילקוט הפרסומים 6078, ה' באייר התש"ע, 19.4.2010 2620

מינוי חברה בוועדה המקצועית לעניין רישום תכשירים
לפי	תקנות	החומרים	המסוכנים	)רישום	תכשירים	להדברת	

מזיקים	לאדם(,	התשנ"ד-1994

בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	9)א(	לתקנות	החומרים	המסוכנים	
)רישום	תכשירים	להדברת	מזיקים	לאדם(,	התשנ"ד-11994,	אני	
ממנה	את	לירז	זיו,	ת"ז	058389255,	נציגת	השר	להגנת	הסביבה,	
עוד	 כל	 לרישום	תכשירי	הדברה,	 בוועדה	המקצועית	 לחברה	

היא	משמשת	בתפקידה	במשרד	להגנת	הסביבה.

מינויו	של	ד"ר	עוזיאל	גלזר2	לחבר	הוועדה	-	בטל.

תחילתו	של	המינוי	ביום	ל'	בשבט	התש"ע	)14	בפברואר	2010(.

ג'	באדר	התש"ע	)17	בפברואר	2010(
)חמ	2456—3(	

גלעד ארדן 	
__________																														השר	להגנת	הסביבה

1		ק"ת	התשנ"ד,	עמ'	1285.

2		י"פ	התשס"ה,	עמ'	2643.

מינוי משקיף במועצת מקרקעי ישראל
לפי	חוק	רשות	מקרקעי	ישראל,	התש"ך-1960

בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	4א)א2()1(	לחוק	רשות	מקרקעי	
ת"ז	 שגיא,	 יואב	 את	 ממנים	 אנו	 התש"ך-11960,	 ישראל,	

009268533,	למשקיף	במועצת	מקרקעי	ישראל.

כ"ו	בשבט	התש"ע	)10	בפברואר	2010(
)חמ	394—3(

         גלעד ארדן                      אריאל אטיאס
			השר	להגנת	הסביבה													שר	הבינוי	והשיכון

__________
1		ס"ח	התש"ך,	עמ'	57;	התשס"ט,	עמ'	318.

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

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

אותה	כדלהלן:

מס'	זהות							שם

031399157מנחם	זנזורי

059135079יוסף	סואד

017304528יזקיה	מושייב

022287064אפרים	חסון

058128992דני	שמואל

056683006אפרים	מועלם

058408279איתן	אהרון

תוקף	המינוי	מיום	י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(.

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	140—3(	

יעקב מרגי 	
השר	לשירותי	דת 	

																				__________
1		ס"ח	התשל"א,	עמ'	130;	התשס"ד,	עמ'	143.

 החלטה להחיל את ביקורת המדינה 
ואת הפרק השביעי

לפי	חוק	מבקר	המדינה,	התשי"ח-1958	]נוסח	משולב[

גוף	 הואיל	וחברת	מי	רעננה	בע"מ,	ח"פ	51-420461-9	היא	
שעיריית	רעננה	משתתפת	בהנהלתו;

והואיל	ועיריית	רעננה	היא	גוף	מבוקר	לפי	סעיף	9)4(	לחוק	
מבקר	המדינה,	התשי"ח-11958	]נוסח	משולב[	)להלן	-	החוק(;

כמבקר	 תפקידי	 מילוי	 לצורכי	 לי	 דרוש	 והדבר	 והואיל	
המדינה	ונציב	תלונות	הציבור;

לפיכך,	אני	מחליט,	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	9)7(	ו–36)2(	
לחוק	להחיל	על	חברת	מי	רעננה	בע"מ	את	ביקורת	המדינה	בכל	
התחומים	שאליהם	מתייחס	החוק,	וכן	את	הפרק	השביעי	שבחוק	

שעניינו	בירור	תלונות	הציבור.

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(
)חמ	463—3(	

מיכה לינדנשטראוס 	
מבקר	המדינה 	

ונציב	תלונות	הציבור 																				__________
1		ס"ח	התשי"ח,	עמ'	92.

 החלטה להחיל את ביקורת המדינה 
ואת הפרק השביעי

לפי	חוק	מבקר	המדינה,	התשי"ח-1958	]נוסח	משולב[

הואיל	וחברת	תאגיד	מים	וביוב	סובב	שפרעם	בע"מ,	ח"פ	
והמועצות	 וטמרה,	 שפרעם	 שעיריות	 גוף	 היא	 	51-427021-4
ובסמת	 שעב	 זרזיר,	 כאבול,	 אעבלין,	 מנדא,	 כפר	 המקומיות	
העיריות	 	- בהתאמה	 )להלן	 בהנהלתו	 משתתפות	 טבעון	

והמועצות	המקומיות(;

והואיל	והעיריות	והמועצות	המקומיות	הן	גופים	מבוקרים	
]נוסח	 התשי"ח-11958	 המדינה,	 מבקר	 לחוק	 	)4(9 סעיף	 לפי	

משולב[	)להלן	-	החוק(;

כמבקר	 תפקידי	 מילוי	 לצורכי	 לי	 דרוש	 והדבר	 והואיל	
המדינה	ונציב	תלונות	הציבור;

לפיכך,	אני	מחליט,	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	9)7(	ו–36)2(	
לחוק	להחיל	על	חברת	תאגיד	מים	וביוב	סובב	שפרעם	בע"מ	את	
ביקורת	המדינה	בכל	התחומים	שאליהם	מתייחס	החוק,	וכן	את	

הפרק	השביעי	שבחוק	שעניינו	בירור	תלונות	הציבור.

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(
)חמ	463—3(	

מיכה לינדנשטראוס 	
מבקר	המדינה 	

ונציב	תלונות	הציבור 																				__________
1		ס"ח	התשי"ח,	עמ'	92.

 החלטה להחיל את ביקורת המדינה 
ואת הפרק השביעי

לפי	חוק	מבקר	המדינה,	התשי"ח-1958	]נוסח	משולב[

הואיל	וחברת	מי	אביבים	2010	בע"מ,	ח"פ	51-437409-9	
היא	גוף	שעיריית	תל–אביב-יפו	משתתפת	בהנהלתו;

גוף	מבוקר	לפי	סעיף	 היא	 תל–אביב-יפו	 ועיריית	 והואיל	
9)4(	לחוק	מבקר	המדינה,	התשי"ח-11958	]נוסח	משולב[	)להלן	

-	החוק(;

__________
1		ס"ח	התשי"ח,	עמ'	92.
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כמבקר	 תפקידי	 מילוי	 לצורכי	 לי	 דרוש	 והדבר	 והואיל	
המדינה	ונציב	תלונות	הציבור;

לפיכך,	אני	מחליט,	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	9)7(	ו–36)2(	
לחוק	להחיל	על	חברת	מי	אביבים	2010	בע"מ	את	ביקורת	המדינה	
הפרק	השביעי	 וכן	את	 החוק,	 מתייחס	 בכל	התחומים	שאליהם	

שבחוק	שעניינו	בירור	תלונות	הציבור.

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(
)חמ	463—3(	

מיכה לינדנשטראוס 	
מבקר	המדינה 	

ונציב	תלונות	הציבור 																				

הסמכה
לפי	חוק	הסדרת	מחקרים	במחוללי	מחלות	ביולוגיים,	

התשס"ט-2008

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	1	לחוק	הסדרת	מחקרים	במחוללי	
מחלות	ביולוגיים,	התשס"ט-12008,	אני	מסמיך	את	פרופ'	בנימין	

שרדני,	ת"ז	014751002,	למנהל	לעניין	חוק	זה.

משרד	 עובד	 המוסמך	 עוד	 כל	 זו	 הסמכה	 של	 תוקפה	
הבריאות.

ח'	באדר	התש"ע	)22	בפברואר	2010(
)חמ	3921—3(	

איתן חי–עם 	
המנהל	הכללי 	
משרד	הבריאות 																				__________

1		ס"ח	התשס"ט,	עמ'	27.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי	חוק	התקנים,	התשי"ג-1953

אני	 התשי"ג-11953,	 התקנים,	 לחוק	 6)ב(	 לסעיף	 בהתאם	
מודיע,	כי	מכון	התקנים	הישראלי	קבע,	בתוקף	סמכויותיו	לפי	

סעיף	6)א(	לחוק	האמור	את	התקנים	הישראליים	שלהלן:

ת"י	5564	-	דרישות	בעבור	מצעי	מיטה	במילוי	נוצות	ופלומות,	
מפברואר	2010;

ת"י	11149	חלק	1	-	ביגוד	מגן	-	תכונות	אלקטרוסטטיות:	שיטת	
בדיקה	למדידת	התנגדות	משטח	הפנים,	מפברואר	2010;

אלקטרוסטטיות:	 תכונות	 	- מגן	 ביגוד	 	- 	2 חלק	 	11149 ת"י	
חומר	 דרך	 החשמלית	 ההתנגדות	 למדידת	 בדיקה	 שיטת	

)התנגדות	אנכית(,	מפברואר	2010;

ת"י	11149	חלק	3	-	ביגוד	מגן	-	תכונות	אלקטרוסטטיות:	שיטת	
בדיקה	למדידת	דעיכת	מטען,	מפברואר	2010;

אלקטרוסטטיות:	 תכונות	 	- מגן	 ביגוד	 	- 	5 חלק	 	11149 ת"י	
דרישות	לביצועי	החומר	ולתכן,	מפברואר	2010;

תאורה,	 קבוצות	 בחירת	 דרכים:	 תאורת	 	- 	1 חלק	 	13201 ת"י	
מפברואר	2010	בא	במקום	ת"י	1862	מאפריל	2004;

ת"י	13201	חלק	2	-	תאורת	דרכים:	דרישות	ביצועים,	מפברואר	
2010	בא	במקום	ת"י	1862	מאפריל	2004;

ת"י	13201	חלק	3	-	תאורת	דרכים:	חישוב	ביצועים,	מפברואר	
2010	בא	במקום	ת"י	1862	מאפריל	2004;

ביצועי	 למדידת	 שיטות	 דרכים:	 תאורת	 	- 	4 חלק	 	13201 ת"י	
מאפריל	 	1862 ת"י	 במקום	 בא	 	2010 מפברואר	 תאורה,	

;2004

	- בתעסוקה	 ובריאות	 בטיחות	 ניהול	 מערכות	 	- 	18001 ת"י	
מאוגוסט	 המהדורה	 במקום	 בא	 	2010 מפברואר	 דרישות,	

;2000

כלליות	 דרישות	 	- חשמליות	 שיניים	 מברשות	 	- 	20127 ת"י	
ושיטות	בדיקה,	מאוגוסט	2009;

ת"י	60950	חלק	21	-	ציוד	טכנולוגיית	המידע	-	בטיחות:	הזנת	
הספק	מרחוק,	מפברואר	2010;

התקנים	 על	 הגנה	 אלקטרוסטטיקה:	 	- 	5.1 חלק	 	61340 ת"י	
דרישות	 	- אלקטרוסטטיות	 תופעות	 מפני	 אלקטרוניים	

כלליות,	מפברואר	2010.

י"ד	באדר	התש"ע	)28	בפברואר	2010(

)חמ	3-95(	
דורון טמיר 	

המנהל	הכללי	של	מכון 	
התקנים	הישראלי  

הודעה בדבר שינוי בתקנים
לפי	חוק	התקנים,	התשי"ג-1953

אני	 התשי"ג-11953,	 התקנים,	 לחוק	 6)ב(	 לסעיף	 בהתאם	
מודיע,	כי	מכון	התקנים	הישראלי	שינה	בתוקף	סמכויותיו	לפי	

סעיף	6)א(	לחוק	האמור	את	התקנים	הישראליים	שלהלן:

ת"י	1430	חלק	4	-	מחיצות	וחיפויי	גבס:	רכיבי	שלד	לא–נושא	
מפח	פלדה,	גיליון	מס'	2	מפברואר	2010	למהדורה	ממרס	

1994,	ולגיליון	התיקון	מדצמבר	2001;

ת"י	4422	חלק	2	-	פרטי	מסגרות	למקלטים:	פריטים	למרחבים	
מדצמבר	 	3 מס'	 תיקון	 גיליון	 ובדיקות,	 דרישות	 	- מוגנים	
2009	למהדורה	ממרס	2007,	ולגיליונות	התיקון	ממאי	2008	

ומינואר	2009.

י"ד	באדר	התש"ע	)28	בפברואר	2010(

)חמ	3-95(	
דורון טמיר 	

המנהל	הכללי	של	מכון 	
התקנים	הישראלי 	__________

1		ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"א,	עמ'	22.

הודעה בדבר ביטול תקן
לפי	חוק	התקנים,	התשי"ג-1953

אני	 התשי"ג-11953,	 התקנים,	 לחוק	 6)ב(	 לסעיף	 בהתאם	
מודיע,	כי	מכון	התקנים	הישראלי	שינה	בתוקף	סמכויותיו	לפי	

סעיף	6)א(	לחוק	האמור	את	התקן	הישראלי	שלהלן:

ת"י	2146	חלק	4	-	ממירים	מוליכים	למחצה	-	מערכות	אל–פסק	
)UPS(:	שיטה	להגדרת	הפעולה	ודרישות	בדיקה,	מפברואר	

.1992

י"ד	באדר	התש"ע	)28	בפברואר	2010(

)חמ	3-95(	
דורון טמיר 	

המנהל	הכללי	של	מכון 	
התקנים	הישראלי  

__________
1		ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"א,	עמ'	22.

__________
1		ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"א,	עמ'	22.
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 הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על
יבוא בהיצף

לפי	חוק	היטלי	סחר	ואמצעי	הגנה,	התשנ"א-1991

היטלי	 לחוק	 32לג)א()1(	 לסעיף	 בהתאם	 בזה	 מודיע	 אני	
סחר	ואמצעי	הגנה,	התשנ"א-11991	)להלן	-	החוק(,	כי	בתוקף	
סמכותי	לפי	סעיף	24)א(	לחוק	החלטתי	ביום	כ"ז	בטבת	התש"ע	
די.סי.	 2010(,	לפתוח	בחקירה	בעניין	תלונת	חברת	 )13	בינואר	
תעשיות	נייר	ופלסטיק	בע"מ,	על	יבוא	בהיצף	של	כוסות	נייר	

מסין	העממית	)להלן	-	התלונה(.

המכס	 בפרט	 המסווגים	 טובין	 הוא	 החקירה	 נושא	
על	 קניה	 ומס	 והפטורים	 המכס	 תעריף	 צו	 לפי	 	48.23.6900/6

הטובין,	התשס"ז-22007.

מעוניין	 צד	 רשאי	 לחוק	 ו–27)א(	 26)ד(	 לסעיפים	 בהתאם	
כהגדרתו	בסעיף	4	לחוק	לפנות	אלי,	בתוך	7	ימים	מיום	פרסום	
הודעה	זו,	לקבל	העתק	מהתלונה	ומהחלטתי,	וכן	להגיש	לידי	
את	תגובתו	בכתב	לתלונה,	בתוך	30	ימים	מיום	שהומצאו	לו	

העתקים	כאמור.

כהגדרתו	 מיודע,	 צד	 רשאי	 לחוק,	 30)ג(	 לסעיף	 בהתאם	
אשר	 מידע	 למעט	 החקירה,	 בחומר	 לעיין	 לחוק,	 28)ג(	 בסעיף	

ייקבע	כי	הוא	חסוי.

פתיחה	 על	 ומההחלטה	 מהתלונה	 גלוי	 עותק	 לקבלת	
בחקירה,	להגשת	תגובה	או	לכל	בירור	אחר,	ניתן	לפנות	אלי	לפי	
המען:	משרד	התעשייה	המסחר	והתעסוקה,	רח'	בנק	ישראל	5,	

ירושלים	91036;	טל'	02-6662621/2;	פקס'	02-6662939.

ב'	באדר	התש"ע	)16	בפברואר	2010(

)חמ	383—3(
ראובן פסח 	

הממונה	על	היטלי	סחר 	
__________

ס"ח	התשנ"א,	עמ'	38;	התשס"ה,	עמ'	662;	התשס"ט,	עמ'	5. 	1

ק"ת-שיעורי	מק"ח,	התשס"ז,	עמ'	57. 	2

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי	חוק	זכות	מטפחים	של	זני	צמחים,	התשל"ג-1973

צמחים,	 זני	 של	 מטפחים	 זכות	 לחוק	 	22 לסעיף	 בהתאם	
התשל"ג-11973	)להלן	-	החוק(,	אני	מודיעה	כי	החלטתי	להעביר	
למועצה	לזכויות	מטפחים	את	הבקשות	לרישום	זכות	מטפחים	

שלהלן:

מס'	הבקשה:	4223/09.
שם	המבקש:	מינהל	המחקר	החקלאי,	מרכז	וולקני.
שם	המטפח:	ניר	דאי,	זכריה	תנעמי,	שרה	סלוצקי.

שם	הגידול:	תות	שדה.
תאריך	הבקשה:	29.10.2009.

.)BARAK(	ברק	לזן:	המוצע	השם
.Line	946	:הזן	כינוי

בינוני,	 הפרי	 גודל	 לנוף,	 מחוץ	 תפרחת	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
צורת	הפרי	קונית,	צבע	הפרי	אדום,	מועד	הבשלה	מוקדם,	

ניבה	שניה	מלאה	)שלוחות	לא	פורחות(.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מבקשה	מס'	4224/09	עד	מס'	4225/09.
שם	המבקש:	יישום	החברה	לפיתוח	המחקר	של	האוניברסיטה	

העברית.
שם	המטפח:	דניאל	זמיר,	גיל	שלו.

שם	הגידול:	ורד.
תאריך	הבקשות:	18.11.2009.

מס'	הבקשה:	4224/09.
.)The	BEDOUIN(	הבדואי	לזן:	המוצע	השם

תיאור	הזן	ותכונותיו:	צמח	שיחי,	פרח	כפול	מקבוצת	צבע	סגול,	
קוטר	פרח	גדול,	מועד	פריחה	בינוני,	גבעול	ארוך,	קוצים	

אדומים.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4225/09.
.)ESTELLA(	אסטלה	לזן:	המוצע	השם

צבע	 מקבוצת	 כפול	 פרח	 מכונס,	 צמח	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
אדום,	קוטר	פרח	גדול,	מועד	פריחה	בינוני,	פקע	גדול,	חיי	

אגרטל	ארוכים,	יבול	גבוה.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מבקשה	מס'	4231/10	עד	מס'	4237/10.
שם	המבקש:	מינהל	המחקר	החקלאי,	מרכז	וולקני.

שם	המטפח:	אביחי	פרל,	אוקון	טטיאנה,	נחמן	סהר,	עודד	דגני,	
רפי	אליאסי,	אריה	סרפיאן,	חנן	בזק.

שם	הגידול:	גפן.
תאריך	הבקשות:	04.01.2010.

מס'	הבקשה:	4231/10.
.AMBER	HONEY	:לזן	המוצע	השם

.ARO	8002	:הזן	כינוי
פרח	 פתוח.	 אמיר	 בעלת	 צעירה	 זמורה	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
עלה	 מפותחים.	 נקביים	 וחלקים	 מפותחים	 אבקנים	 בעל	
פתוח	 -	מפרץ	הפטוטרת	 מבוגר	 אונות,	בעלה	 בעל	חמש	

מאוד,	אונות	חופפות	קל.	מועד	הבשלה	בינוני.
צהוב- הקליפה:	 צבע	 רחב,	 אליפטי	 אורך:	 בחתך	 הפרי	 צורת	
בלי	 ארומטית	 ענבה	 חלש,	 בציפה	 אנטוציאן	 צבע	 ירוק,	

חרצנים.	זן	למאכל.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4232/10.
.ADOMINIQUE	:לזן	המוצע	השם

.ARO	1646	:הזן	כינוי
פרח	 פתוח.	 אמיר	 בעלת	 צעירה	 זמורה	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
עלה	 מפותחים.	 נקביים	 וחלקים	 מפותחים	 אבקנים	 בעל	
מעט	 הפטוטרת	 מפרץ	 	- מבוגר	 בעלה	 אונות,	 חמש	 בעל	

פתוח,	אונות	לא	חופפות.	מועד	הבשלה	בינוני.
צבע	 אדום,	 הקליפה:	 צבע	 עגול,	 אורך:	 בחתך	 הפרי	 צורת	
אנטוציאן	בציפה	חלש,	ענבה	בלא	ארומה	ובלא	חרצנים.	

זן	למאכל.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4233/10.
.BIG	PEARL	:לזן	המוצע	השם

.ARO	7019	:הזן	כינוי
פרח	 פתוח.	 אמיר	 בעלת	 צעירה	 זמורה	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
עלה	 מפותחים.	 נקביים	 וחלקים	 מפותחים	 אבקנים	 בעל	
בעל	שבע	אונות,	בעלה	מבוגר	-	מפרץ	הפטוטרת	פתוח,	

אונות	חופפות	קל.	מועד	הבשלה	בינוני.
__________

1	ס"ח	התשל"ג,	עמ'	272;	התשמ"ד,	עמ'	23;	התשנ"ו,	עמ'	92.
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צהוב- הקליפה:	 צבע	 רחב,	 אליפטי	 אורך:	 בחתך	 הפרי	 צורת	
בלא	 ארומטית	 ענבה	 חלש,	 בציפה	 אנטוציאן	 צבע	 ירוק,	

חרצנים.	זן	למאכל.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4234/10.
.BLACK	GLORY	:לזן	המוצע	השם

.ARO	1005	:הזן	כינוי
פתוח.	 מעט	 אמיר	 בעלת	 צעירה	 זמורה	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
מפותחים.	 נקביים	 וחלקים	 מפותחים	 אבקנים	 בעל	 פרח	
הפטוטרת	 מפרץ	 	- מבוגר	 בעלה	 אונות,	 שבע	 בעל	 עלה	

פתוח	מאוד,	אונות	חופפות	קל.	מועד	הבשלה	בינוני.
צורת	הפרי	בחתך	אורך:	ביצי	הפוך,	צבע	הקליפה:	שחור-כחול,	
צבע	אנטוציאן	בציפה	חלש,	ענבה		בעלת	ארומה	מוסקט	

בעלת	שאריות	חרצנים.	זן	למאכל.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4235/10.
.SWEET	JASPER	:לזן	המוצע	השם

.ARO	7003	:הזן	כינוי
פרח	 פתוח.	 אמיר	 בעלת	 צעירה	 זמורה	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
עלה	 מפותחים.	 נקביים	 וחלקים	 מפותחים	 אבקנים	 בעל	
בעל	חמש	אונות,	בעלה	מבוגר	-	מפרץ	הפטוטרת	פתוח,	

אונות	חופפות	קל.	מועד	הבשלה	בינוני.
צהוב- הקליפה:	 צבע	 רחב,	 אליפטי	 אורך:	 בחתך	 הפרי	 צורת	
בלא	 ארומטית	 ענבה	 חלש,	 בציפה	 אנטוציאן	 צבע	 ירוק,	

חרצנים.	זן	למאכל.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4236/10.
.GREEN	ONYX	:לזן	המוצע	השם

.ARO	8001	:הזן	כינוי
פרח	 פתוח.	 אמיר	 בעלת	 צעירה	 זמורה	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
עלה	 מפותחים.	 נקביים	 וחלקים	 מפותחים	 אבקנים	 בעל	
בעל	חמש	אונות,	בעלה	מבוגר	-	מפרץ	הפטוטרת	פתוח,	

אונות	חופפות	קל.	מועד	הבשלה	בינוני.
צהוב- הקליפה:	 צבע	 רחב,	 אליפטי	 אורך:	 בחתך	 הפרי	 צורת	
בלא	 ארומטית	 ענבה	 חלש,	 בציפה	 אנטוציאן	 צבע	 ירוק,	

חרצנים.	זן	למאכל.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4237/10.
.SWEET	ANNELINE	:לזן	המוצע	השם

.ARO	1014	:הזן	כינוי
פתוח.	 מעט	 אמיר	 בעלת	 צעירה	 זמורה	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
מפותחים.	 נקביים	 וחלקים	 מפותחים	 אבקנים	 בעל	 פרח	
הפטוטרת	 מפרץ	 	- מבוגר	 בעלה	 אונות,	 חמש	 בעל	 עלה	

מעט	פתוח,	מועד	הבשלה	בינוני.
אדום,	 הקליפה:	 צבע	 רחב,	 אליפטי	 אורך:	 בחתך	 הפרי	 צורת	
צבע	אנטוציאן	בציפה	חלש,	ענבה	בעלת	ארומה	מוסקט	

בלא	חרצנים.	זן	למאכל.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4238/10.
שם	המבקש:	עלי	דרומי,	מושב	נהלל.

שם	המטפח:	עלי	דרומי.
שם	הגידול:	מלון.

תאריך	הבקשה:	12.1.2010.
.)RAZׁׂ(ׁ	רז	לזן:	המוצע	השם

תיאור	הזן	ותכונותיו:	צמח	חד–ביתי,	צבע	עיקרי	של	הקליפה	
לפני	הבשלה:	צהוב.

חריצים,	 בלא	 פרי	 ביצה,	 דמוי	 עגול	 אורך:	 בחתך	 הפרי	 צורת	
קליפה	משועמת	ומרושתת,	צבע	ציפה	ירוק	וכתום.

ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מבקשה	מס'	4239/10	עד	מס'	4243/10.
שם	המבקש:	מינהל	המחקר	החקלאי,	מרכז	וולקני.

שם	הגידול:	הדר.
תאריך	הבקשות:	11.01.2010.

מס'	הבקשה:	4239/10.
לובה	 פרידמן-שני,	 אהובה	 יניב,	 יוסף	 כרמי,	 ניר	 שם	המטפח:	

פנברשטיין,	אברהם	אלחנטי,	יהושע	קנוניץ.
.BAMBI	:לזן	המוצע	השם

תיאור	הזן	ותכונותיו:	ענף	צעיר	בלא	צבע	אנטוציאן	בקצה.	פרי	
קצר	בעל	קוטר	קטן,	בלא	צוואר	ובלא	פיתם.	קליפה	חלקה	

בצבע	צהוב.	צבע	ציפה:	צהוב.	פרי	פרטנוקרפי.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4240/10.
שם	המטפח:	עליזה	ורדי,	ניר	כרמי,	יוסף	יניב,	אהובה	פרידמן-

שני,	לובה	פנברשטיין,	יהושע	קנוניץ.
.DANIT	:לזן	המוצע	השם

תיאור	הזן	ותכונותיו:	ענף	צעיר	בלא	צבע	אנטוציאן	בקצה.	פרי	
באורך	בינוני	וקוטר	בינוני,	בלא	צוואר	ובלא	פיתם.	קליפה	
פרטנוקרפי	 פרי	 כתום.	 ציפה:	 צבע	 צהוב-כתום.	 בצבע	

אפיל.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4241/10.
שם	המטפח:	עליזה	ורדי,	ניר	כרמי,	יוסף	יניב,	אהובה	פרידמן-

שני,	יהושע	קנוניץ,	לובה	פנברשטיין,	אברהם	אלחנטי.
.RONIT	:לזן	המוצע	השם

בקצה.	 אנטוציאן	 צבע	 בלא	 צעיר	 ענף	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
פיתם.	 ובלא	 צוואר	 בלא	 בינוני,	 וקוטר	 בינוני	 באורך	 פרי	
קליפה	חלקה	בצבע	כתום-אדום.	צבע	ציפה:	כתום.	פרי	

פרטנוקרפי.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4242/10.
אהובה	 יניב,	 יוסף	 קנוניץ,	 יהושע	 כרמי,	 ניר	 המטפח:	 שם	

פרידמן-שני,	לובה	פנברשטיין.
.HINANIT	:לזן	המוצע	השם

.DAIZY	בזן	מוטציה	הזן:	מוצא
בקצה.	 אנטוציאן	 צבע	 בלא	 צעיר	 ענף	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
פיתם.	 ובלא	 צוואר	 בלא	 בינוני,	 וקוטר	 בינוני	 באורך	 פרי	
קליפה	חלקה	בצבע	צהוב-כתום.	צבע	ציפה:	כתום.	פרי	

פרטנוקרפי.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

מס'	הבקשה:	4243/10.
אהובה	 יניב,	 יוסף	 קנוניץ,	 יהושע	 כרמי,	 ניר	 המטפח:	 שם	

פרידמן-שני,	לובה	פנברשטיין.
.MEYTAL	:לזן	המוצע	השם

בקצה.	 אנטוציאן	 צבע	 בלא	 צעיר	 ענף	 ותכונותיו:	 הזן	 תיאור	
פיתם.	 ובלא	 צוואר	 בלא	 בינוני,	 וקוטר	 בינוני	 באורך	 פרי	
קליפה	חלקה	בצבע	כתום-אדום.	צבע	ציפה:	כתום.	פרי	

פרטנוקרפי.
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ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.

המבקש	להתנגד	לבקשה	בהתאם	לסעיף	23	לחוק,	יגיש	את	
מטפחים,	 לזכויות	 המועצה	 במשרד	 ברדוש	 גבי	 לידי	 התנגדותו	

משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר,	ת"ד	30,	בית	דגן	50250.

לבקשה	להתנגדות	יש	לצרף	אישור	מסירה	בדבר	מסירת	
מסמכי	ההתנגדות	בהתאם	לתקנה	12	לתקנות	זכות	מטפחים	

של	זני	צמחים,	התשל"ד-21974.

כ"ה	בשבט	התש"ע	)9	בפברואר	2010(

)חמ	3-235(	
מיכל גולדמן 	

רשם	זכויות	מטפחים 	
__________

2	ק"ת	התשל"ד,	עמ'	713.

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי	פקודת	המכרות

בהתאם	לסעיף	113	לפקודת	המכרות1,	ומאחר	שראיתי	כי	
הופסק	ניצול	המחצבה	ששמה	מפורט	להלן,	הנמצאת	במקום	
המפורט	בנקודת	הציון	המרכזית	המפורטת	לצדה,	אני	מודיע	

שהמחצבה	טעונה	שיקום:

שם	המחצבה
נקודת	ציון
בעלות		מרכזית

מחצבת	חול	
בתי	זיקוק	

אשדוד	

מינהל	מקרקעי	16935/64025
ישראל

י"ז	באייר	התשס"ט	)11	במאי	2009(

)חמ	367—3(	
יעקב מימרן 	

המפקח	על	המכרות 														__________
1	חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	910;	ס"ח	התשמ"ט,	עמ'	94.

הודעה על צורך בשיקום מחצבות
לפי	פקודת	המכרות

שראיתי	 ומאחר	 המכרות1,	 לפקודת	 	113 לסעיף	 בהתאם	
הנמצאות	 להלן,	 מפורט	 ששמן	 המחצבות	 ניצול	 הופסק	 כי	
המפורטות	 המרכזיות	 הציון	 בנקודות	 המפורטים	 במקומות	

לצדן,	אני	מודיע	שהמחצבות	טעונות	שיקום:

שם	המחצבה
							נקודת	ציון

בעלות								מרכזית

מחצבת	
יובלים	2

מינהל	מקרקעי	225100/753900
ישראל

נחל	 מחצבת	
סכר-מורד

מ–177900/559400

עד–	179438/558202

מינהל	מקרקעי	
ישראל

י'	באדר	התש"ע	)24	בפברואר	2010(

)חמ	367—3(	
יעקב מימרן 	

המפקח	על	המכרות 														__________
1	חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	910;	ס"ח	התשמ"ט,	עמ'	94.

 הודעה על החלת חוקי עזר - מועצה אזורית 
עמק יזרעאל

לפי	חוק	הרשויות	המקומיות	)אכיפה	סביבתית	-	סמכויות	
פקחים(,	התשס"ח-2008

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	11)ב(	לחוק	הרשויות	המקומיות	
)להלן	 פקחים(,	התשס"ח-12008	 סמכויות	 	- סביבתית	 )אכיפה	
יזרעאל	 עמק	 האזורית	 המועצה	 ראש	 הצעת	 לפי	 החוק(,	 	-
המועצה	 מליאת	 החליטה	 שלה,	 המשפטי	 היועץ	 ובהסכמת	
האזורית	עמק	יזרעאל,	כי	יוחלו	חוקי	העזר	הקובעים	עבירות	
שיסודותיהן	דומים	ליסודותיהן	של	עבירות	על	חיקוקי	סביבה	

כהגדרתם	בחוק.

כ"ה	באדר	התש"ע	)11	במרס	2010(
)חמ	3951—3(

אייל בצר 	
__________																ראש	המועצה	האזורית	עמק	יזרעאל

1	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	534;	התשס"ט,	עמ'	146.

הודעה על מינוי מפקחים
לפי	חוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-1985

אני	מודיעה	בזה,	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	5)ב(	לחוק	
רופאי	 את	 מיניתי	 התשמ"ו-11985,	 המינהליות,	 העבירות	
השירות	הווטרינרי	ועובדיו	בעיריית	הרצליה	המפורטים	להלן,	
למפקחים	בתחום	עיריית	הרצליה	לעניין	העבירות	המינהלות	
)קנס	מינהלי	-	כלבת	 המנויות	בתקנות	העבירות	המינהליות	
הכשרה	 שעברו	 לאחר	 התשס"ז-22007,	 כלבים(,	 על	 ופיקוח	

כאמור	בסעיף	5)ב(	לחוק.

שיחדלו	 עד	 או	 המינוי	 לביטול	 עד	 זה	 מינוי	 של	 תוקפו	
מלכהן	כרופא	או	כעובד	בשירות	הווטרינרי	בעיריית	הרצליה	

לפי	המוקדם	שבהם:

שם	הרופא	או	עובד	
מס'	זהותהשירות	הווטרינרי

023940588ד"ר	יוסף	מורדוך

52923042יגאל	נגר

23731557ליאור	כהן

58428038אורי	רובי

י"ז	באדר	התש"ע	)3	במרס	2010(
)חמ	1923—3(

יעל גרמן 	
__________																														ראש	עיריית	הרצליה

1	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	י"פ	התשס"ח,	עמ'	1058.

2	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1126.

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי	חוק	הרשויות	המקומיות	)ערר	על	קביעת	ארנונה	כללית(,	

התשל"ו-1976

5	לחוק	הרשויות	 כי	בהתאם	לסעיף	 נמסרת	בזה	הודעה,	
התשל"ו-11976,	 כללית(,	 ארנונה	 קביעת	 על	 )ערר	 המקומיות	
מינתה	מועצת	עיריית	טירת	הכרמל	בישיבתה	מס'	17/09,	מיום	

																														__________
1	ס"ח	התשל"ו,	עמ'	252.
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כ"ב	בכסלו	התש"ע	)9	בדצמבר	2009(,	ועדת	ערר	לעניין	החוק	
האמור,	בהרכב	המפורט	להלן:

חיים	גבאי,	ת"ז	48175541	-	יושב	ראש;

אליק	משה,	ת"ז	025445982	-	חבר;

אליעזר	אלקלעי,	ת"ז	10241305	-	חבר.

בילקוט	 התפרסמו	 עליה	 שהודעות	 ערר	 ועדת	 מינויי	
הפרסומים	5271,	מיום	י"ז	בשבט	התשס"ד	)9	בפברואר	2004(,	
ל'	בסיוון	התשס"ה ובילקוט	הפרסומים	5414,	מיום	 	עמ'	1836,	

)7	ביולי	2005(,	עמ'	3333	-	בטלים.

י"א	בטבת	התש"ע	)28	בדצמבר	2009(
)חמ	265—3(

אריה טל 	
ראש	עיריית	טירת	הכרמל  

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה
לפי	חוק	הרשויות	המקומיות	)ערר	על	קביעת	ארנונה	כללית(,	

התשל"ו-1976

5	לחוק	הרשויות	 כי	בהתאם	לסעיף	 נמסרת	בזה	הודעה,	
התשל"ו-11976,	 כללית(,	 ארנונה	 קביעת	 על	 )ערר	 המקומיות	
	,10/09 מס'	 בישיבתה	 אלעד,	 עיריית	 מועצת	 מליאת	 החליטה	
מיום	י"ב	בטבת	התש"ע	)29	בדצמבר	2009(,	למנות	ועדת	ערר	

לעניין	החוק	האמור,	בהרכב	שלושה	חברים	כמפורט	להלן:

מיכאל	אבוטבול	-		יושב	ראש;

אברהם	עידן						-		חבר;

אריה	איינהורן			-		חבר.

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(
)חמ	265—3(

יצחק עידן 	
__________																																	ראש	עיריית	אלעד

1	ס"ח	התשל"ו,	עמ'	252.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	תא/232,	שהודעה	
עמ'	 התש"ט,	 	,30 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	
פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 תא/1745,	 ולתכנית	 	,645
בילקוט	הפרסומים	2395,	התשל"ח,	עמ'	632,	ולתכנית	תא/3260,	
	,5559 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	
הוועדה	 בזה	 מוסרת	 התכניות(,	 	- )להלן	 	4444 עמ'	 התשס"ו,	
הוועדה(,	 	- )להלן	 תל–אביב-יפו	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	
דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	
לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	

בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

גוש	6624	-

שטח	רשום	במ"רחלקה	בשלמות

2413,070

4364,521

4381,907

4404,504

4411,794

4423,791

443969

444969

4451,015

446859

448394

5733,353

8624,004

8652,927

869394

הייעוד:	דרך.

בצבע	 בו	 מתוחם	 המופקע	 כשהשטח	 לתשריט	 בהתאם	
אדום.

יצחק	 כיכר	 העיריה,	 נכסי	 באגף	 מופקד	 התשריט	 העתק	
בשעות	 בו	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 תל–אביב-יפו,	 רבין,	

העבודה	הרגילות.

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(
)חמ	2-3(

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

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.
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הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	תא/3250	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
5990,	התשס"ט,	עמ'	5459,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
	5 לסעיפים	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 תל–אביב-יפו	 ולבניה	
הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 לפקודת	הקרקעות	 ו–7	
כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	לצורכי	
הקרקע	 רכישת	 בדבר	 וליתן	 לישא	 מוכנה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	

האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

חלק	מחלקה	42	בגוש	6110,	בשטח	של	320	מ"ר	מתוך	שטח	
המופקע	 כשהשטח	 לתשריט	 בהתאם	 מ"ר,	 	13,168 של	 כולל	

מתוחם	בו	בצבע	אדום.

יצחק	 כיכר	 העיריה,	 נכסי	 באגף	 מופקד	 התכנית	 העתק	
בשעות	 בו	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 תל–אביב-יפו,	 רבין,	

העבודה	הרגילות.

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(
)חמ	2-3(

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

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בבתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והב
	- )להלן	 גב/53	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 בניה,	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
761,	התש"ך,	עמ'	1377,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 גבעתיים	 ולבניה	
כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	
לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	

הקרקע	 רכישת	 בדבר	 וליתן	 לישא	 מוכנה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	
האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

גוש	6161,	ח"ח	131,	בשטח	של	154	מ"ר;	הייעוד:	דרך.

שינקין	 רח'	 הוועדה,	 במשרדי	 מופקד	 התכנית	 העתק	
העבודה	 בשעות	 בו	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 גבעתיים,	 	,6

הרגילות.

י"ב	בשבט	התש"ע	)27	בינואר	2010(
)חמ	2-3(

ראובן בן–שחר 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	גבעתיים  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מיתאר	מקומית	מס'	
פורסמה	 בדבר	אישורה	 -	התכנית(,	שהודעה	 )להלן	 הר/1900	
בזה	 מוסרת	 	,4022 עמ'	 התשס"ג,	 	,5222 הפרסומים	 בילקוט	
הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	הרצליה	)להלן	-	הוועדה(,	
לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	
דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	
לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	

בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

__________
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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תוספת

גוש	6592,	ח"ח	106	)לשעבר	ח"ח	38(;	הייעוד:	שצ"פ,	רח'	
הסדנאות	פינת	רח'	המנופים.

העתק	התכנית	מופקד	במשרד	הוועדה	בעיריית	הרצליה,	
וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(
)חמ	2-3(

יעל גרמן 	
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	הרצליה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מיתאר	מקומית	מס'	
פורסמה	 בדבר	אישורה	 -	התכנית(,	שהודעה	 )להלן	 הר/1941	
בזה	 מוסרת	 	,1507 עמ'	 התשס"ג,	 	,5159 הפרסומים	 בילקוט	
הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	הרצליה	)להלן	-	הוועדה(,	
לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	
דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	
לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	

בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

יוסף	 גוש	6524,	ח"ח	25	)בהתאם	לתשריט	ההפקעה(,	רח'	
נבו;	הייעוד:	שצ"פ	ודרך	מוצעת	כמסומן	בתכנית.

העתק	התכנית	מופקד	במשרד	הוועדה	בעיריית	הרצליה,	
וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

ז'	באדר	התש"ע	)11	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

יעל גרמן 	
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	הרצליה 	__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מיתאר	מקומית	מס'	
פורסמה	 בדבר	אישורה	 -	התכנית(,	שהודעה	 )להלן	 הר/1485	
בזה	 מוסרת	 	,1538 עמ'	 התשס"א,	 	,4958 הפרסומים	 בילקוט	
הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	הרצליה	)להלן	-	הוועדה(,	
לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	
דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	
לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	

בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

גוש	6533,	ח"ח	7,	8,	רח'	הראשונים	ורח'	סוקולוב;	הייעוד:	
דרך	קיימת	כמסומן	בתכנית.

העתק	התכנית	מופקד	במשרד	הוועדה	בעיריית	הרצליה,	
וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ד	בשבט	התש"ע	)8	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

יעל גרמן 	
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	הרצליה 	__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מיתאר	מקומית	מס'	
הר/1140א	)להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	
בזה	 מוסרת	 	,314 עמ'	 התשנ"א,	 	,3810 הפרסומים	 בילקוט	
הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	הרצליה	)להלן	-	הוועדה(,	
לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	
דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	
לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	

בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.
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בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

הר/1140א, תכנית	 לפי	 ב'	 מגרש	 	,141 ח"ח	 	,6517 	גוש	
רח'	וינגייט	ורח'	סטרומה;	הייעוד:	דרך	מוצעת	כמסומן	בתכנית.

העתק	התכנית	מופקד	במשרד	הוועדה	בעיריית	הרצליה,	
וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ד	בשבט	התש"ע	)8	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

יעל גרמן 	
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	הרצליה 	 	 	 	

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מיתאר	מקומית	מס'	
הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 הר/495,	
הר/1819,	 מקומית	 מיתאר	 ותכנית	 	,1204 עמ'	 התשכ"ב,	 	,922
	,5507 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	
הוועדה	 בזה	 מוסרת	 התכניות(,	 	- )להלן	 	2301 עמ'	 התשס"ו,	
)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	 המקומית	לתכנון	ולבניה	הרצליה	
ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	
לוועדה	 כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	 21943,	הודעה	
וליתן	בדבר	 וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	 לחלוטין	לצורכי	ציבור	

רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

עזרא;	 אבן	 רח'	 פינת	 קוק	 הרב	 רח'	 	,42 ח"ח	 	,6525 גוש	
הייעוד:	דרך.

העתק	התכנית	מופקד	במשרד	הוועדה	בעיריית	הרצליה,	
וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

י"ג	בשבט	התש"ע	)8	בינואר	2010(
)חמ	2-3(

יעל גרמן 	
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	הרצליה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מיתאר	מקומית	מס'	הר/1621	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הפרסומים	3593,	התשמ"ט,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	הרצליה	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	5	ו–7	לפקודת	
הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
וכי	 ציבור	 לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	 בתוספת	 המתוארת	

הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

הייעוד:	 שמעוני;	 דוד	 רח'	 	,46 בשלמות	 חלקה	 	,6526 גוש	
שב"צ	ודרך	קיימת	כמסומן	בתכנית.

העתק	התכנית	מופקד	במשרד	הוועדה	בעיריית	הרצליה,	
וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ד	בשבט	התש"ע	)8	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

יעל גרמן 	
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	הרצליה 	__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מיתאר	מקומית	מס'	
הר/253א	)להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	
בזה	 מוסרת	 	,1451 עמ'	 התשכ"א,	 	,852 הפרסומים	 בילקוט	

__________
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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הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	הרצליה	)להלן	-	הוועדה(,	
לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	
דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	
לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	

בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

גוש	6520,	ח"ח	83,	סמטת	ברנדייס;	הייעוד:	שטח	לבנייני	
ציבור.

העתק	התכנית	מופקד	במשרד	הוועדה	בעיריית	הרצליה,	
וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

ט'	בשבט	התש"ע	)24	בינואר	2010(
)חמ	2-3(

יעל גרמן 	
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

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

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מס'	ח/555	)להלן	-	
הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 התכנית(,	שהודעה	
5960,	התשס"ט,	עמ'	4178,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	חולון	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	5	ו–7	לפקודת	
הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	

הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	

ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	
המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

גוש	6019,	ח"ח	423,	בשטח	של	16	מ"ר,	ח"ח	424,	בשטח	של	
36	מ"ר;	הייעוד:	דרך	מוצעת.

חולון	 בעיריית	 הוועדה	 במשרד	 מופקד	 התכנית	 העתק	
ובמשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבניה	מחוז	תל	אביב,	וכל	

מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

ח'	באדר	התש"ע	)22	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

מוטי ששון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	חולון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
מת"א/6/א	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,1390 עמ'	 התשל"ו,	 	,2202 הפרסומים	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 גן	 רמת	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	
21943	)להלן	-	הפקודה(,	הודעה	כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	
סבורה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	 לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	
פיצויים	 או	 פיצויים	 אין	 לפקודה	 	20 סעיף	 הוראות	 בשל	 כי	

מופחתים	עשויים	להשתלם	בשל	אותה	קרקע.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
האמורה	ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	בין	מכוח	זכות	ובין	מנימוק	
שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	מופחתים,	נדרש	
לשלוח	לוועדה,	בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות,	
הרצאה	על	זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	לו	בקרקע	האמורה,	
אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	 בצירוף	
ישנו,	בפנקסי	רישום	המקרקעין	והודעה	המפרטת	לסעיפיהם	את	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף;	
ואם	נתבעים	פיצויים	מנימוק	שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	

או	פיצויים	מופחתים	-	ראיות	התומכות	בטענה	כי	ייגרם	סבל.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

רמת	גן,	גוש	6177	-

חלקי	חלקה
שטח	החלקה	

במ"ר
שטח	ההפקעה	

במ"ר

1711,664219

1832,194124

1869,290742 __________
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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חלקי	חלקה
שטח	החלקה	

במ"ר
שטח	ההפקעה	

במ"ר

1882,362140

1922,17080

194286260

196363170

198362151

20014,5591,020

2021,515829

גן,	 העתק	התכנית	מופקד	במשרד	הוועדה	בעיריית	רמת	
וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

ג'	באדר	התש"ע	)17	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

צבי בר 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	רמת	גן  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
מקומית	 מיתאר	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	 מ/101א	 מס'	
פורסמה	בילקוט	הפרסומים	4303,	התשנ"ה,	עמ'	3130,	מוסרת	
)להלן	-	 בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	מנשה	אלונה	
)רכישה	 לפקודת	הקרקעות	 ו–7	 	5 לסעיפים	 הוועדה(,	בהתאם	
בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	
מוכנה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	 לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	

לישא	וליתן	בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

67(,	השטח:	 )חלקת	מקור	 	171 12225,	ח"ח	 גוש	 פינס,	 כפר	
992	מ"ר;	הייעוד:	שטח	משולב	-	אתר	לבנייני	ציבור	ושטח	פרטי	

פתוח;	השימוש:	מועדון	נוער	בתכנון.

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

כ"ג	בשבט	התש"ע	)7	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

אילן שדה 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	מנשה	אלונה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מכ/663א	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,2214 עמ'	 התשס"ח,	 	,5784
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 הכרמל	 מורדות	 ולבניה	 לתכנון	
	לסעיפים	5	ו–7	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943
בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 הפקודה(,	 	- )להלן	
סבורה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	 לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	
פיצויים	 או	 פיצויים	 אין	 לפקודה	 	20 סעיף	 הוראות	 בגלל	 כי	

מופחתים	עשויים	להשתלם	בשל	אותה	קרקע.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
ובין	 זכות	 מכוח	 בין	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
פיצויים	 או	 פיצויים	 ישולמו	 לא	 אם	 סבל	 שייגרם	 מנימוק	
מופחתים,	נדרש	לשלוח	לוועדה,	בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	
ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	 על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	
אשר	לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	ראיות	לחיזוק	תביעתו	שיכללו	
את	פרטי	הרישום,	אם	ישנו,	בפנקסי	רישום	המקרקעין	והודעה	
המפרטת	לסעיפיהם	את	הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	
נימוק	 מתוך	 פיצויים	 נתבעים	 ואם	 וסעיף;	 סעיף	 בכל	 הנתבע	
שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	מופחתים	-	

ראיות	התומכות	בטענה	כי	ייגרם	סבל.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

שטח	קרקע	של	3,540	מ"ר,	בגוש	10717,	חלקות	63,	76;	שטח	
קרקע	של	26,300	מ"ר,	בגוש	10717,	ח"ח	30,	59,	73,	74,	75,	82.

העתק	התכנית	מופקד	במשרד	הוועדה,	רח'	כורי	2,	חיפה,	
וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

ז'	בניסן	התש"ע	)22	במרס	2010(
)חמ	2-3(

ליאת פלד 	
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	מורדות	הכרמל 	__________

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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הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
	- )להלן	 מכ/300	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
3945,	התשנ"ב,	עמ'	850,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
לסעיפים	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 הכרמל	 מורדות	 ולבניה	
21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5	
בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 הפקודה(,	 	- )להלן	
סבורה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	 לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	
פיצויים	 או	 פיצויים	 אין	 לפקודה	 	20 סעיף	 הוראות	 בגלל	 כי	

מופחתים	עשויים	להשתלם	בשל	אותה	קרקע.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
ובין	 זכות	 מכוח	 בין	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
פיצויים	 או	 פיצויים	 ישולמו	 לא	 אם	 סבל	 שייגרם	 מנימוק	
מופחתים,	נדרש	לשלוח	לוועדה,	בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	
ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	 על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	
אשר	לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	ראיות	לחיזוק	תביעתו	שיכללו	
את	פרטי	הרישום,	אם	ישנו,	בפנקסי	רישום	המקרקעין	והודעה	
המפרטת	לסעיפיהם	את	הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	
נימוק	 מתוך	 פיצויים	 נתבעים	 ואם	 וסעיף;	 סעיף	 בכל	 הנתבע	
שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	מופחתים	-	

ראיות	התומכות	בטענה	כי	ייגרם	סבל.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

	,43 חלקות:	 	,11144 בגוש	 מ"ר,	 	115,581 של	 קרקע	 שטח	
,161 	,160 	,154 	,148 	,147 	,142 	,139 	,134 	,132 	,131 	,85 	,72 	,63	
	,340	,329	,317-315	,242	,203	,201	,194-192	,185-181	,174-164
	,374	,373	,363-361	,356	,355	,353	,351	,349	,348	,346-344	,341
	,521	,503	,482	,400	,399	,396-392	,390-388	,386	,385	,383	,377
539,	549,	554-551,	560,	572,	573,	577,	שטח	קרקע	של	14,468	
מ"ר,	בגוש	11144,	ח"ח	562,	327,	321,	279,	175,	325,	320,	323,	
	,352	,187	,337	,398	,176	,326	,318	,319	,322	,130	,342	,328	,324

.338	,391	,186

העתק	התכנית	מופקד	במשרד	הוועדה,	רח'	כורי	2,	חיפה,	
וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(
)חמ	2-3(

ליאת פלד 	
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	מורדות	הכרמל 	

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
	- )להלן	 ען/478	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,1545 עמ'	 התשס"א,	 	,4958
לתכנון	ולבניה	עירון	-	ואדי	עארה	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	
ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	
לוועדה	 כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	 21943,	הודעה	
וליתן	בדבר	 וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	 לחלוטין	לצורכי	ציבור	

רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

	גוש	20302;	ח"ח	30,	בשטח	של	1,057	מ"ר,	הייעוד:	שביל	 	
גישה.

ח'	באדר	התש"ע	)23	בפברואר	2010(
)חמ	3-2(

מוחמד סובחי ג'בארין 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

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

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
	- )להלן	 ען/147	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
4179,	התשנ"ד,	עמ'	1418,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	עירון	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	5	ו–7	לפקודת	
הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	

הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.
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ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

גוש	20300	-

שטח	במ"רחלק	מחלקה

39700

40480

44380

462,535

471,885

הייעוד:	דרך.

ח'	באדר	התש"ע	)22	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

מוחמד סובחי ג'בארין 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עירון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	ענ/מק/541	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
5322,	התשס"ד,	עמ'	3713,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	עירון	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	5	ו–7	לפקודת	
הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	

הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

שטח	במ"רחלק	מחלקהגוש

2030112122

203022338

31,240

	הייעוד:	שטח	לבנייני	ציבור. 	

ח'	באדר	התש"ע	)22	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

מוחמד סובחי ג'בארין 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עירון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מיתאר	פרדס	חנה	
ש/1	כפי	ששונתה	בתכנית	ש/53	-	"שינוי	לתכנית	מיתאר	פ"ח	
הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 )ש/1("	
1435,	התשכ"ה,	 הפרסומים	 ובילקוט	 	,560 עמ'	 1324,	התשכ"ו,	
עמ'	1003,	וכן	תכנית	ש/139,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	
בילקוט	הפרסומים	2110,	התשל"ה,	עמ'	1625	)להלן	-	התכניות(,	
מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	שומרון	)להלן	-	
)רכישה	 לפקודת	הקרקעות	 ו–7	 	5 לסעיפים	 הוועדה(,	בהתאם	
בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	
מוכנה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	 לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	

לישא	וליתן	בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

	141,945 הוא	 הכולל	 ששטחה	 חנה	 בפרדס	 קרקע	 חטיבת	
	,130 	,127 	,123-121 	,10101 גוש	 רשומות,	 חלקות	 והכולל	 מ"ר	
,126-123 	,77 	,76 	,17 	,1 	,10102 בגוש	 רשומות	 חלקות	 	וכן	
	,241	,235	,233	,208	,207	,188	,179	,169	,151	,139	,137	,135-129
273,	323,	מסומן	בקו	כחול	בתשריט	)38(	0-03/א	הערוך	בקנה	

מידה	1:1,250	והחתום	בידי	יושב	ראש	הוועדה.

__________
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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הוועדה	 במשרדי	 מופקד	 האמור	 מהתשריט	 העתק	
בשעות	 בו,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 יעקב,	 בזכרון	 המקומית	

העבודה	הרגילות.

ה'	בכסלו	התש"ע	)22	בנובמבר	2009(
)חמ	2-3(

מוטי קירמאיר 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	שומרון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
	- )להלן	 הר/600/3/יא	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	
הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	
5306,	התשס"ד,	עמ'	3179,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
	5 לסעיפים	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 השרון	 הוד	 ולבניה	
ו–7	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943,	הודעה	כי	
הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	

וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

שב"צ,	 עם	 משולב	 שצ"פ	 הייעוד:	 	;71 	,70 ח"ח	 	,6407 גוש	
דרך	מוצעת,	שצ"פ.

ברית	 בני	 רח'	 הוועדה,	 במשרדי	 מופקד	 התכנית	 העתק	
העבודה	 בשעות	 בו	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 השרון,	 הוד	 	,7

הרגילות.

ט'	באדר	התש"ע	)23	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

חי אדיב 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	הוד	השרון 	__________

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
טר/ מס'	 מיתאר	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	

פורסמה	 )להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	 במ/3006	
בילקוט	הפרסומים	4592,	התשנ"ח,	עמ'	748,	מוסרת	בזה	הוועדה	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 טירה	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	
לוועדה	 כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	 21943,	הודעה	
לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	הוועדה	סבורה	כי	אין	פיצויים	או	

פיצויים	מופחתים	עשויים	להשתלם	בשל	אותה	קרקע.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
ובין	 זכות	 מכוח	 בין	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
פיצויים	 או	 פיצויים	 ישולמו	 לא	 אם	 סבל	 שייגרם	 מנימוק	
מופחתים,	נדרש	לשלוח	לוועדה,	בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	
ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	 על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	
אשר	לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	ראיות	לחיזוק	תביעתו	שיכללו	
את	פרטי	הרישום,	אם	ישנו,	בפנקסי	רישום	המקרקעין	והודעה	
המפרטת	לסעיפיהם	את	הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	
נימוק	 מתוך	 פיצויים	 נתבעים	 ואם	 וסעיף;	 סעיף	 בכל	 הנתבע	
שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	מופחתים	-	

ראיות	התומכות	בטענה	כי	ייגרם	סבל.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

השטח	 מ"ר,	 	9,257 החלקה:	 שטח	 	,9 ח"ח	 	,7773 גוש	
הייעוד:	 	;31 באחוזים:	 המופקע	 השטח	 מ"ר,	 	2,931 להפקעה:	

שצ"פ	ודרכים.

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

ט"ו	באדר	התש"ע	)1	במרס	2010(
)חמ	2-3(

ע' אלחי מאמון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

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

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
מס' מיתאר	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 	והבניה,	
טר/במ/3003	)להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	
בילקוט	הפרסומים	4592,	התשנ"ח,	עמ'	748,	מוסרת	בזה	הוועדה	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 טירה	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
לסעיפים	5	ו–7	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943,	
הודעה	כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	
פיצויים	 או	 פיצויים	 אין	 כי	 סבורה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	 לצורכי	

מופחתים	עשויים	להשתלם	בשל	אותה	קרקע.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
ובין	 זכות	 מכוח	 בין	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
פיצויים	 או	 פיצויים	 ישולמו	 לא	 אם	 סבל	 שייגרם	 מנימוק	
מופחתים,	נדרש	לשלוח	לוועדה,	בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	

__________
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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ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	 על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	
אשר	לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	ראיות	לחיזוק	תביעתו	שיכללו	
את	פרטי	הרישום,	אם	ישנו,	בפנקסי	רישום	המקרקעין	והודעה	
המפרטת	לסעיפיהם	את	הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	
נימוק	 מתוך	 פיצויים	 נתבעים	 ואם	 וסעיף;	 סעיף	 בכל	 הנתבע	
שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	מופחתים	-	

ראיות	התומכות	בטענה	כי	ייגרם	סבל.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

גוש	7765	-

חלקי	חלקות
שטח	החלקה	

במ"ר

השטח	
להפקעה	

במ"ר

השטח	
המופקע	
באחוזים

1024,3928,20635

612,0813,74230

הייעוד:	שצ"פ	ודרכים.

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

ט"ו	באדר	התש"ע	)1	במרס	2010(
)חמ	2-3(

ע' אלחי מאמון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	טירה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
מס' מיתאר	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 	והבניה,	
טר/במ/3005,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
מס'	4592,	התשנ"ח,	עמ'	749	ולתכנית	מפורטת	ממ/920/1	שהודעה	
עמ'	 התשל"ח,	 	,2373 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 2063א	 ולתכנית	 	,115
)להלן	-	התכניות(,	מוסרת	 הפרסומים	4723,	התשנ"ט,	עמ'	1686	
הוועדה(,	 	- )להלן	 טירה	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 בזה	
בהתאם	לסעיפים	5	ו–7	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	
לוועדה	 דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943
או	 פיצויים	 אין	 כי	 סבורה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	 לצורכי	 לחלוטין	

פיצויים	מופחתים	עשויים	להשתלם	בשל	אותה	קרקע.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
ובין	 זכות	 מכוח	 בין	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
פיצויים	 או	 פיצויים	 ישולמו	 לא	 אם	 סבל	 שייגרם	 מנימוק	
מופחתים,	נדרש	לשלוח	לוועדה,	בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	
ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	 על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	
אשר	לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	ראיות	לחיזוק	תביעתו	שיכללו	
את	פרטי	הרישום,	אם	ישנו,	בפנקסי	רישום	המקרקעין	והודעה	

המפרטת	לסעיפיהם	את	הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	
נימוק	 מתוך	 פיצויים	 נתבעים	 ואם	 וסעיף;	 סעיף	 בכל	 הנתבע	
שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	מופחתים	-	

ראיות	התומכות	בטענה	כי	ייגרם	סבל.
מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.
תוספת

גוש	7778	-

חלקי	חלקות
שטח	החלקה	

במ"ר

השטח	
להפקעה	

במ"ר

השטח	
המופקע	
באחוזים

2211,4571,79216

235,9865489

254,13387121

266,0382,09834

274,6221,68336

302,75139614

312,61556921

323,1002227

3312,0714,53637

345,7951,80131

352,46073729

362,72468325

416,2551,36221

425,1692,10040

431,35668150

הייעוד:	שצ"פ	ודרכים.

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

ט"ו	באדר	התש"ע	)1	במרס	2010(
)חמ	2-3(

ע' אלחי מאמון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	טירה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
כס/35א	 מפורטת	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,1356 עמ'	 התשמ"ה,	 	,3157 הפרסומים	
המקומית	לתכנון	ולבניה	כפר	סבא	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	 __________

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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ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	
לוועדה	 כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	 21943,	הודעה	
וליתן	בדבר	 וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	 לחלוטין	לצורכי	ציבור	

רכישת	הקרקע	האמורה.
בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף.
מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.
תוספת

גוש	6434	-

חלקה
שטח	החלקה	

במ"ר
שטח	הפקעה	כולל	

הפקעות	קודמות	במ"ר

12276770

12376237

12476920

12576021

12675921

12776920

12876237

12976770

הייעוד:	דרך.

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

כ"ו	בשבט	התש"ע	)10	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

יהודה בן חמו 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	כפר	סבא 	__________
2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
	- )להלן	 פת/מק/2002/21	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	
הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	
5908,	התשס"ט,	עמ'	2077,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
	5 לסעיפים	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 תקוה	 פתח	 ולבניה	
ו–7	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943,	הודעה	כי	
הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	

וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

ישנה	 )ח"ח	 	171 ח"ח	 	,6362 גוש	 כצנלסון	 רח'	 פתח	תקוה,	
25(,	בשטח	של	88	מ"ר,	לדרך;	ח"ח	172	)ח"ח	ישנה	24(,	בשטח	

של	177	מ"ר,	לדרך.

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

א'	בניסן	התש"ע	)16	במרס	2010(
)חמ	2-3(

יצחק אוחיון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
	- )להלן	 רנ/10	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
4521,	התשנ"ז,	עמ'	3433,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ו–7	 	5 )להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	 ולבניה	ראש	העין	
כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	
לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	
הקרקע	 רכישת	 בדבר	 וליתן	 לישא	 מוכנה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	

האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

__________
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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תוספת

גוש	4259,	ח"ח	17-28,	גוש	4253,	ח"ח	95-101.

בעיריית	 הוועדה	 במשרדי	 מופקד	 התכנית	 העתק	
בשעות ג',	 א',	 בימים	 קהל	 קבלת	 	,21 שילה	 רח'	 העין,	 	ראש	
רשאי	 מעוניין	 וכל	 	,17.00-19.00 בשעות	 ד',	 וביום	 	8.30-12.30

לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

א'	בניסן	התש"ע	)16	במרס	2010(
)חמ	2-3(

משה סיני 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	ראש	העין  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
רע/1/166	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,770 עמ'	 התשמ"ג,	 	,2884 הפרסומים	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 רעננה	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	
לוועדה	 כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	 21943,	הודעה	
וליתן	בדבר	 וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	 לחלוטין	לצורכי	ציבור	

רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

גוש	6582,	ח"ח	41,	בשטח	של	כ–59	מ"ר.

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

י"ג	באדר	התשס"ט	)9	במרס	2009(
)חמ	2-3(

איתן גינזבורג 	
יושב	ראש	ועדת	המשנה 	
לתכנון	ולבניה	רעננה 	

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
מקומית	 מיתאר	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	 גז/11/13	 מס'	
פורסמה	בילקוט	הפרסומים	5314,	התשס"ד,	עמ'	3408,	מוסרת	
)להלן	-	הוועדה(,	 גזר	 ולבניה	 בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	
דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	
לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	

בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

גוש	5143,	ח"ח	34	-

מס'	מגרש
שטח	להפקעה	

ייעוד	החלקה	להפקעהבדונם

בנייני	ציבור6043.911

בנייני	ציבור6053.532

שב"צ	משולב	בשצ"פ6039.512

דרך9151.089

שצ"פ8221.302

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

ג'	באדר	התש"ע	)17	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

פטר וייס 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	גזר 	__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
מס'	 מפורטת	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
צש/77/3	)להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.
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בזה	 מוסרת	 	,1331 עמ'	 התשס"ז,	 	,2097 הפרסומים	 בילקוט	
הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	לב	השרון	)להלן	-	הוועדה(,	
לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	
דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	
לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	

בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

גוש	8126,	ח"ח	9,	10,	מושב	צור	משה;	הייעוד:	אזור	לבנייני	
ציבור,	צבע	בתשריט:	חום	מתוחם	בחום.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	לב	השרון,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	

הרגילות.

י"א	באדר	התש"ע	)25	בפברואר	2010(
)חמ	2-3(

עמיר ריטוב 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	לב	השרון 	__________
2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מס'	ממ/1420	)להלן	
-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,1702 עמ'	 התשמ"ב,	 	,2812
לתכנון	ולבניה	מצפה	אפק	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	
5	ו–7	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943,	הודעה	
כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	לצורכי	
הקרקע	 רכישת	 בדבר	 וליתן	 לישא	 מוכנה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	

האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

חטיבת	קרקע	המיועדת	לשטח	ציבורי	פתוח,	כדלקמן:

חלקותגוש
השטח	בדונם	

)בקירוב(

חלקות	בשלמות	22-19,	26,	27,	31-34	6098
ח"ח	18,	23,	25,	30-28,	38

0.941
1.151

6.25חלקות	בשלמות	15,	609927-80

חלקות	בשלמות	68-1,	73,	610096-76
ח"ח	72-69,	74,	75

9.26
0.25

חלקה	בשלמות	61017
ח"ח	1,	8,	9,	20,	65,	67,	68,	72,	73

0.065
0.553

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	מצפה	
אפק,	רח'	בן–ציון	גליס	9,	פתח	תקוה,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	

בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ב	באדר	התש"ע	)8	במרס	2010(
)חמ	2-3(

גיא קב–ונקי 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	מצפה	אפק  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
ג/3787	 מקומית	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,2642 עמ'	 התשמ"ג,	 	,2950 הפרסומים	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 נהריה	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	
לוועדה	 כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	 21943,	הודעה	
וליתן	בדבר	 וכי	הוועדה	מוכנה	לישא	 לחלוטין	לצורכי	ציבור	

רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.
__________

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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תוספת

גוש	18206	-

חלקה
שטח	החלקה	

ייעודבמ"ר

דרך		255,646	)לשעבר	חלקה	4(

שירותים	הנדסיים31213	)לשעבר	חלקה	4(

דרך	וחניה	ציבורית		441,282	)לשעבר	חלקה	4(

שטח	ציבורי	פתוח		486,450	)לשעבר	חלקה	4(

דרך		504,068	)לשעבר	חלקה	4(

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

כ"ג	באדר	התש"ע	)9	במרס	2010(
)חמ	2-3(

אורן סודאי 	
יושב	ראש	ועדת	משנה 	
לתכנון	ולבניה	נהריה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מיתאר	מקומית	מס'	
ג/במ/252,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
מקומית	 מיתאר	 לתכנית	 ובהתאם	 	,2011 עמ'	 התשנ"ו,	 	,4386
הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 ג/15202,	
5831,	התשס"ח,	עמ'	3961	)להלן	-	התכניות(,	מוסרת	בזה	הוועדה	
המקומית	לתכנון	ולבניה	מעלה	הגליל	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	
ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	
21943	)להלן	-	הפקודה(,	הודעה	כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	
כי	 סבורה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	 לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	
בגלל	הוראותיו	של	סעיף	20	לפקודה	אין	פיצויים	או	פיצויים	

מופחתים	עשויים	להשתלם	בשל	אותה	קרקע.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
ובין	 זכות	 מכוח	 בין	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
פיצויים	 או	 פיצויים	 ישולמו	 לא	 אם	 סבל	 שייגרם	 מנימוק	
מופחתים,	נדרש	לשלוח	לוועדה,	בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	
ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	 על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	
אשר	לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	ראיות	לחיזוק	תביעתו	שיכללו	
את	פרטי	הרישום,	אם	ישנו,	בפנקסי	רישום	המקרקעין	והודעה	
המפרטת	לסעיפיהם	את	הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	
נימוק	 מתוך	 פיצויים	 נתבעים	 ואם	 וסעיף;	 סעיף	 בכל	 הנתבע	
שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	מופחתים	-	

ראיות	התומכות	בטענה	כי	ייגרם	סבל.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

חלקי	
חלקה

שטח	החלקה	
במ"ר

השטח	
להפקעה	במ"ר

השטח	המופקע	
באחוזים

		גוש	18327	-	

1120,5903,4702.88

		גוש	18320	-

466,6241,70925.80

453,96265716.58

65278217.55

841,17641835.55

9095912112.62

5860542970.91

5983015018.07

הייעוד:	דרך.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	מעלה	
בשעות	 בו	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 מעונה,	 במושב	 הגליל	

העבודה	הרגילות.

ט"ז	באדר	התש"ע	)2	במרס	2010(
)חמ	2-3(

אלי שמחון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	מעלה	הגליל  

הודעה לפי סעיף 14
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לסעיף	14	לפקודת	הקרקעות	
בזה	 מוסרת	 -	הפקודה(,	 )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	
הוועדה(,	 	- )להלן	 חולון	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	
המקרקעין	 את	 להפקיע	 מכוונתה	 בה	 חוזרת	 היא	 כי	 הודעה	
המתוארים	בתוספת,	אשר	ביחס	אליהם	פורסמה	הודעה	לפי	
סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	2112,	התשל"ה,	עמ'	

1682,	לעניין	תכנית	ח-227.

תוספת

גוש	7164,	ח"ח	149-146.

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

כ"ה	באדר	התש"ע	)11	במרס	2010(
)חמ	3-3(

מוטי ששון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	חולון 	__________
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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הודעה לפי סעיף 14
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
לפקודת	 	14 לסעיף	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
הפקודה(,	 	- )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
)להלן	 גן	 רמת	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 בזה	 מוסרת	
כי	היא	חוזרת	בה	מכוונתה	להפקיע	את	 -	הוועדה(,	הודעה	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
6012,	התש"ע,	 ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	 	5 לפי	סעיפים	

עמ'	242,	לעניין	תכנית	מפורטת	מס'	מת"א/6/א.

תוספת
רמת	גן,	גוש	6177	-

חלק	מחלקה
שטח	החלקה	

במ"ר
שטח	ההפקעה	

במ"ר

1711,664222

1832,194780

1869,2901,204

1882,362143

1922,17084

194286280

196363173

198362162

20014,5591,021

2021,515837

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

ג'	באדר	התש"ע	)17	בפברואר	2010(
)חמ	3-3(

צבי בר 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

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

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעה לפי סעיף 14
	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
לפקודת	 	14 לסעיף	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
הפקודה(,	 	- )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה	)להלן	
כי	היא	חוזרת	בה	מכוונתה	להפקיע	את	 -	הוועדה(,	הודעה	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	5005,	התשס"א,	

עמ'	3406,	לעניין	תכנית	מיתאר	מס'	פת/1230/4.

תוספת

גוש	6374,	ח"ח	130,	בשטח	של	153	מ"ר	מהשטח	המיועד	
לדרך.

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

י'	באדר	התש"ע	)24	בפברואר	2010(
)חמ	3-3(

יצחק אוחיון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	בניין	ערים	מס'	הר/1425	)להלן	
-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
2483,	התשל"ט,	עמ'	277,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיף	19	לפקודת	 ולבניה	הרצליה	
כי	 -	הפקודה(,	 )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	5802,	התשס"ח,	 לפי	סעיפים	5	
עמ'	3019,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	עיריית	הרצליה	

מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

וינגייט	 הרחובות	 צומת	 המיקום:	 	,1302 ח"ח	 	,6668 גוש	
ואצ"ל;	הייעוד:	דרך	מוצעת	)כמסומן	בתכנית(.

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

י'	בשבט	התש"ע	)25	בינואר	2010(
)חמ	4-3(

יעל גרמן  
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	הרצליה 	__________
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	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מס'	ח/418	)להלן	-	התכנית(,	
שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים		4190,	התשנ"ד,	
עמ'	2059,	ובהתאם	לתיקון	טעות	אשר	פורסם	בילקוט	הפרסומים	
6062,	התש"ע,	עמ'	1917,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
לפקודת	 	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 חולון	 ולבניה	
כי	 הפקודה(,	 	- )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
הודעה	 פורסמה	 אליה	 ביחס	 אשר	 בתוספת,	 המתוארת	 הקרקע	
לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	5993,	התשס"ט,	עמ'	

__________
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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5529,	ובהתאם	לתיקון	טעות	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	6062,	
עיריית	 של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,1917 עמ'	 התש"ע,	

חולון	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	7127,	חלקה	בשלמות	96;	הייעוד:	שב"צ.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	בעיריית	
תל	 מחוז	 ולבניה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 חולון	

אביב,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

ל'	בשבט	התש"ע	)14	בפברואר	2010(
)חמ	4-3(

מוטי ששון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	חולון  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מס'	כ/256	)להלן	-	התכנית(,	
	,5318 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,3541 עמ'	 התשס"ד,	
ולבניה	קרית	אתא	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיף	19	לפקודת	
כי	 -	הפקודה(,	 )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
התש"ע,	 	,6035 הפרסומים	 בילקוט	 לפקודה	 ו–7	 	5 סעיפים	 לפי	
עמ'	1045,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	עיריית	קרית	אתא	

מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	10259,	ח"ח	8,	54,	57,	59,	60,	62,	65;	גוש	10294,	ח"ח	6,	31;	
הייעוד:	דרכים.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	קרית	אתא,	בכיכר	העיריה,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	

בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ט	באדר	התש"ע	)15	במרס	2010(
)חמ	4-3(

יעקב פרץ  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	קרית	אתא  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מס'	מכ/300	)להלן	-	התכנית(,	
	,3945 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	
התשנ"ב,	עמ'	850,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
לפקודת	 	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 הכרמל	 מורדות	
כי	 הפקודה(,	 	- )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	

הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	לפי	
סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	6050,	התש"ע,	עמ'	1532,	
רכסים	 המקומית	 המועצה	 של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	

מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

שטח	קרקע	של	1,070	מ"ר,	בגוש	11144,	חלקה	185.

העתק	התשריט	האמור	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	
לתכנון	ולבניה	מורדות	הכרמל,	רח'	כורי	2,	מגדל	הנביאים	קומה	
7,	חיפה,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

ב'	באדר	התש"ע	)16	בפברואר	2010(
)חמ	4-3(

ליאת פלד  
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	מורדות	הכרמל  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
)להלן	 ענ/361)במ(	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
4879,	התש"ס,	עמ'	3430,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
לפקודת	 	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 עירון	 ולבניה	
כי	 -	הפקודה(,	 )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
5705,	התשס"ז,	 הפרסומים	 בילקוט	 לפקודה	 ו–7	 	5 סעיפים	 לפי	
בקה	 עיריית	 של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,3985 עמ'	

אלע'רבייה	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

שביל	 פתוח,	 ציבורי	 שטח	 הייעוד:	 	;36 ח"ח	 	,8754 גוש	
להולכי	רגל	ורכב.

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

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	4-3(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עירון  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	ענ/מק/837	)להלן	-	
הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 התכנית(,	שהודעה	
5715,	התשס"ז,	עמ'	4312,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
לפקודת	 	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 עירון	 ולבניה	
כי	 -	הפקודה(,	 )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	

__________
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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הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	5795,	התשס"ח,	 לפי	סעיפים	5	
אום	 עיריית	 של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,2767 עמ'	

אלפחם	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	20434,	ח"ח	7;	הייעוד:	שטח	למוסד	חינוך	-	בית	ספר,	
גן.

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

ט"ז	באדר	התש"ע	)2	במרס	2010(
)חמ	4-3(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עירון  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
ש/במ/558 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 	והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,3091 עמ'	 התשנ"ה,	 	,4302 הפרסומים	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 שומרון	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
לסעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943	)להלן	
אליה	 ביחס	 אשר	 בתוספת,	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הפקודה(,	 	-
פורסמה	הודעה	לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,3459 עמ'	 התשנ"ו,	 	,4413

המועצה	המקומית	פרדיס	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

פי על	 	12 חלקה	 	,11288 בגוש	 בפרדיס	 קרקע	 	חטיבות	
ש/במ/558.

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

כ"ט	באדר	התש"ע	)15	במרס	2010(
)חמ	3-4(

מוטי קירמאיר  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	שומרון  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מיתאר	מקומית	מס'	פת/1217	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,1880 עמ'	 התשל"ג,	 	,1927 הפרסומים	
המקומית	לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	
לסעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943	)להלן	

אליה	 ביחס	 אשר	 בתוספת,	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הפקודה(,	 	-
פורסמה	הודעה	לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,529 עמ'	 התשס"א,	 	,4937

עיריית	פתח	תקוה	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

פתח	תקוה	-	גוש	6714,	ח"ח	74,	בשטח	של	15	מ"ר	לדרך	+	24	
מ"ר	לשב"צ,	ח"ח	152	בשטח	של	303	מ"ר	לדרך	+	484	מ"ר	לשב"צ.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	בעיריית	
העבודה	 בשעות	 בו	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 תקוה,	 פתח	

הרגילות.

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	4-3(

יצחק אוחיון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
	- )להלן	 רח/מק/2110/א/2	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	
הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 התכנית(,	שהודעה	
5622,	התשס"ז,	עמ'	1375,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
לפקודת	 	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 רחובות	 ולבניה	
כי	 -	הפקודה(,	 )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	5939,	התשס"ט,	 לפי	סעיפים	5	
רחובות	 עיריית	 והמוחלט	של	 הגמור	 לקניינה	 3259,	תהיה	 עמ'	

מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	3646,	ח"ח	17.

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

כ"ה	באדר	התש"ע	)11	במרס	2010(
)חמ	4-3(

רחמים מלול  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	רחובות  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
לה/מק/130/7	 מס'	 מפורטת	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,2651 עמ'	 התשס"ז,	 	,5661 הפרסומים	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 רמלה	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
לסעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943	)להלן	

__________
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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אליה	 ביחס	 אשר	 בתוספת,	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הפקודה(,	 	-
פורסמה	הודעה	לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	
5763,	התשס"ח,	עמ'	1400,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	

עיריית	רמלה	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	 	;254 	,20-17 ח"ח	 	,4349 גוש	 	;27-20 ח"ח	 	,3856 גוש	
5802,	ח"ח	64	)מקודם	30(;	גוש	4350,	ח"ח	1,	38,	52,	בשטח	של	
כ–21,090	מ"ר,	הייעוד:	דרך;	גוש	3836,	ח"ח	23;	גוש	4350,	ח"ח	

38,	בשטח	של	כ–4,387	מ"ר,	הייעוד:	שטח	ציבורי	פתוח.

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

ט'	באדר	התש"ע	)23	בפברואר	2010(
)חמ	4-3(

יואל לביא  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	רמלה  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
מקומית	 מיתאר	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
)להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	 גז/1ב	 מס'	
בזה	 מצהירה	 	,2185 עמ'	 התשמ"ג,	 	,2935 הפרסומים	 בילקוט	
הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	גזר	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	
לסעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943	)להלן	
אליה	 ביחס	 אשר	 בתוספת,	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הפקודה(,	 	-
פורסמה	הודעה	לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,605 עמ'	 התשס"ב,	 	,5873

עיריית	גזר	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

שטח	החלקה	להפקעה	בדונםחלקי	חלקותגוש

3881304.093

322.800

331.733

461.391

476.482

481.530

495.190

5022.904

523.521

538.401

540.752

3883230.266

59.063סך	הכל

ייעוד	החלקות	להפקעה:	בניינים	ציבוריים.

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

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	4-3(

פטר וייס  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	גזר  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
הצ/ מס'	 מקומית	 מיתאר	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	
במ/8/1/1002	)להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	
בילקוט	הפרסומים	4970,	התשס"א,	עמ'	1963,	מצהירה	בזה	הוועדה	
המקומית	לתכנון	ולבניה	מזרח	השרון	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	
לסעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943	)להלן	
אליה	 ביחס	 אשר	 בתוספת,	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הפקודה(,	 	-
הפרסומים	 בילקוט	 לפקודה	 ו–7	 	5 סעיפים	 לפי	 הודעה	 פורסמה	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,4003 עמ'	 התשס"ט,	 	,5955

המועצה	המקומית	זמר	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	8651	-

שטח	במ"רחלקה

252,036

271,622

הייעוד:	שב"צ.

מזרח	 המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 מופקד	 התכנית	 העתק	
השרון,	בקלנסווה,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	

הרגילות.

כ"ט	באדר	התש"ע	)15	במרס	2010(
)חמ	4-3(

אלי שמחון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	מזרח	השרון  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
)להלן	 גז/525/27א	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
5205,	התשס"ג,	עמ'	3425,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	עמק	לוד	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיף	19	לפקודת	
כי	 -	הפקודה(,	 )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	

__________
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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ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	5995,	התשס"ט,	 לפי	סעיפים	5	
עמ'	5634,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	המועצה	המקומית	

עמק	לוד	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	6258,	ח"ח	84	-	מגרש	801;	גוש	6258,	ח"ח	6,	8,	49,	84	
-	מגרשים	210,	211;	גוש	6256,	ח"ח	33,	36	-	מגרשים	210,	211;	

סך	כל	השטח	12,823.86	מ"ר;	הייעוד:	שטח	לבנייני	ציבור.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
בו	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 חב"ד,	 בכפר	 לוד	 עמק	 ולבניה	

בשעות	העבודה	הרגילות.

י'	באדר	התש"ע	)24	בפברואר	2010(
)חמ	4-3(

משה מנשה  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עמק	לוד  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מס'	ג/8584	)להלן	-	התכנית(,	
	,4590 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	
התשנ"ח,	עמ'	706,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
לפקודת	 	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 המזרחי	 הגליל	
כי	 -	הפקודה(,	 )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	5984,	התשס"ט,	 לפי	סעיפים	5	
עמ'	5175,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	המועצה	המקומית	

כפר	טורעאן	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	16637,	ח"ח	16,	21,	25-22,	44,	50-47,	52,	56,	57.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה,	מגדל	השעון,	ת"ד	
בו	בשעות	העבודה	 לעיין	 וכל	מעוניין	רשאי	 515,	כפר	תבור,	

הרגילות.

כ"ב	באדר	התש"ע	)8	במרס	2010(
)חמ	4-3(

צביקה כהן  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	הגליל	המזרחי  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מפורטת	מס'	ג/5071	)להלן	-	
הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 התכנית(,	שהודעה	
4146,	התשנ"ד,	עמ'	29,	מצהירה	בזה	הוועדה	המרחבית	לתכנון	
ולבניה	שפלת	הגליל	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיף	19	לפקודת	
כי	 -	הפקודה(,	 )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	

5680,	התשס"ז,	 הפרסומים	 בילקוט	 לפקודה	 ו–7	 	5 סעיפים	 לפי	
עמ'	3137,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	המועצה	המקומית	

כאבול	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

מ"ר;	 	145 של	 בשטח	 	,5/29 מגרש	 	,29 ח"ח	 	,19609 גוש	
הייעוד:	שטח	למבני	ציבור.

הגליל,	 גני	 ליד	 הוועדה,	 במשרדי	 מופקד	 העתק	התכנית	
ת"ד	377,	טמרה	24930,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בימי	קבלת	

קהל:	ב',	ג',	ד'	מהשעה	8.30-12.30.

י"ז	באדר	התש"ע	)3	במרס	2010(
)חמ	4-3(

סמיר והבה  
יושב	ראש	הוועדה	המרחבית 	
לתכנון	ולבניה	שפלת	הגליל  

תיקון טעות
הפרסומים	 בילקוט	 שפורסמה	 	14 סעיף	 לפי	 בהודעה	
מס'	 מקומית	 מיתאר	 תכנית	 לעניין	 	,1908 עמ'	 התש"ע,	 	,6062
פת/1268/71,	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	5972,	התשס"ט,	עמ'	

4632,	בתוספת	-

להיות  צריך  מ"ר"   246 של  "בשטח  במקום   ,89 ח"ח  אחרי   )1(
"בשטח של 68 מ"ר";

להיות  צריך  מ"ר"   306 של  "בשטח  במקום   ,90 ח"ח  אחרי   )2(
"בשטח של 85 מ"ר".

)חמ	3-3(

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר	5354/08

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 מלחה	 קניון	 פיצוחי	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
,51-251035-5

והמבקשת:	גלית	מזרחי,	ע"י	ב"כ	עו"ד	גיל	אפרתי,	מרח'	עם	
ועולמו	3,	ת"ד	34545,		ירושלים	95463.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	2.7.2008	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

5.5.2010,	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	20.4.2010,	

בשעה	8.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

גיל אפרתי,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.
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בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר	6079/09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 המאוחדת	 ירושלים	 שמי	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
,51-392541-2

מרקס,	 יעקב	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 אוזוחובסקי,	 יעקב	 והמבקש:	
פקס' 	,02-6257751 טל'	 	,94188 ירושלים	 29ב,	 היסוד	 קרן	 	מרח'	

.077-7360945

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	18.3.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

5.5.2010,	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקש,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
שתגיע	לידיו	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	28.4.2010,	בשעה	

.16.00

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

יעקב מרקס,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר	6330/09

החברות	 ופקודת	 התש"ם-1980,	 העמותות,	 חוק	 בעניין	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ע"ר	 לוקש,	 ג'ורדנה	 של	 זכרה	 להנצחת	 הקרן	 פירוק	 ובעניין	
,58-046406-3

אילן	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 זוייב,	 ורה	 שור,	 ולדימיר	 והמבקשים:	
02- טל'	 ירושלים,	 מלחה,	 1ג,	 בניין	 הטכנולוגי,	 הגן	 קמינצקי,	

6789111,	פקס'	02-6782888.

בקשה	 הוגשה	 	25.10.2009 ביום	 כי	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
הנזכרת	 לפרק	את	העמותה	 בירושלים	 לבית	המשפט	המחוזי	
היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	 וכי	 לעיל,	

בדין	ביום	5.5.2010,	בשעה	9.00.

כל	נושה	או	משתתף	של	העמותה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	28.4.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

אילן קמינצקי,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר	6364/09

החברות	 ופקודת	 התש"ם-1980,	 העמותות,	 חוק	 בעניין	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ירושלים,	 	- לנערות	 תקווה	 מדרשת	 עמותת	 פירוק	 ובעניין	
ע"ר	58-046156-4,

גבריאל	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 סטרואי,	 גלוק	 )חני(	 ג'ניס	 והמבקש:	
פרידמן,	רח'	צמח	השדה	29/12,	מעלה	אדומים.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	3.12.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	העמותה	הנזכרת	לעיל,	
וכי	בקשת	פירוק	זו	תישמע	בפני	בית	המשפט	היושב	בדין	ביום	

24.5.2010,	בשעה	9.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	העמותה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקש,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
שתגיע	לידיו	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	21.5.2010,	בשעה	

.12.00

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

גבריאל פרידמן,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר	6366/09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

בע"מ, רהיטים	 יצור	 איילנברג	 י.	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
ח"פ	51-278990-0,

והמבקשת:	פייגי	פרידמן,	ע"י	עו"ד	חן	לבנת,	מהגן	הטכנולוגי,	
בניין	9,	ת"ד	48193,	ירושלים	91481.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	3.12.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

5.5.2010,	בשעה	11.00.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקשת,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	28.4.2010,	בשעה	

.12.00

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

חן לבנת,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	
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בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר	7035/10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	מ.	קניג	בניה	בע"מ,	ח"פ	51-145917-4,	
רח'	בלילוס	6,	ירושלים,

והמבקש:	האוצר	-	אגף	מס	הכנסה,	פקיד	שומה	ירושלים	3	
ומיסוי	מקרקעין,	ע"י	היחידה	לפירוק,	כינוס	נכסים	ופש"ר,	ע"י	ב"כ	
עו"ד	מזי	רנצלר	ו/או	אריק	שמיר	ו/או	ג'ריאס	פאנוס,	מדרך	מנחם	

בגין	125,	תל	אביב,	טל'	03-7633180,	פקס'	03-7633285.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	19.1.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

5.5.2010,	בשעה	10.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקש,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
שתגיע	לידיו	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	28.4.2010,	בשעה	

.13.00

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

ג'ריאס פאנוס,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיקי	פש"ר	6407/09,	7048/10,	7049/10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 הנדסה	 מ.ג.	 אלומות	 	.1 חברות:	 פירוק	 	ובעניין	
	.3 	.51-396686-1 ח"פ	 בע"מ,	 שקמים	 אלומות	 	.2 	.51-337165-8
אלומות	מ.ג.	ניהול	וייזום	בע"מ,	ח"פ	51-337167-4,	שלושתן	אצל	
עו"ד	יעקב	אמסטר,	מפרק	זמני,	מרח'	יפו	216,	בניין	שערי	העיר,	

ירושלים	94383,	טל'	02-5000077,	פקס'	02-5383733,

וידל	 איריס	 ב"כ	 עו"ד	 ע"י	 הרשמי,	 הנכסים	 כונס	 והמבקש:	
כהן,	מרח'	כנפי	נשרים	15,	גבעת	שאול,	ירושלים,	טל'	02-6215777,	

פקס'	02-6467570.

בקשה	 הוגשה	 	17.12.2009 ביום	 כי	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
הנזכרת	 החברה	 את	 לפרק	 בירושלים	 המחוזי	 המשפט	 לבית	
היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	 וכי	 לעיל,	

בדין	ביום	5.5.2010,	בשעה	10.00.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

באופן	 בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקש,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
שתגיע	לידיו	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	28.4.2010,	בשעה	10.00.

ניתן	 ההליך	 מסמכי	 ושאר	 לפירוק	 הבקשה	 העתק	 את	
.www.aa-adv.co.il	בכתובת	ולהדפיס	לראות

שמואל זוסמן,	עו"ד 	
בא	כוח	החברות 	

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר	7050/10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	קידישיק	רשת	חנויות	בגדי	ילדים	בע"מ,	
ח"פ	51-21337-8.

ו/או	 חדש	 ליזה	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 ואח',	 שרה	 לב	 והמבקשים:	
תומר	דוד,	מרח'	ששת	הימים	28,	בני	ברק	51202,	טל'	03-9190530,			

פקס'	03-6198196.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	24.1.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

5.5.2010,	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	20.4.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

ליזה חדש,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר	7083/10

החברות	 ופקודת	 התש"ם-1980,	 העמותות,	 חוק	 בעניין	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	העמותה	מית"ר	-	המכללה	ליהדות	כתרבות,	
ע"ר	58-011756-2,

והמבקש:	אורי	בן	צבי,	ע"י	ב"כ	עו"ד	משה	הורוביץ,	מפסגת	
שורש	419,	שורש	90860.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	7.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	העמותה	הנזכרת	לעיל,	
וכי	בקשת	פירוק	זו	תישמע	בפני	בית	המשפט	היושב	בדין	ביום	

5.5.2010,	בשעה	10.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	העמותה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקש,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
שתגיע	לידיו	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	משבעה	ימי	עבודה	לפני	

תאריך	הדיון	בבקשה	עד	השעה	12.00.

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

משה הורוביץ,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	
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בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר	7091/10

החברות	 ופקודת	 התש"ם-1980,	 העמותות,	 חוק	 בעניין	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	העמותה	למען	תשב"ר	ומוסדות	חינוך	וחסד,	
מס'	העמותה	58-034937-1.

מרח'	 כנרי,	 מירית	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 רשם	העמותות,	 והמבקש:	
כנפי	נשרים	15,	בית	התאומים,	ת"ד	34071,	ירושלים	91340.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	10.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	העמותה	הנזכרת	לעיל,	
וכי	בקשת	פירוק	זו	תישמע	בפני	בית	המשפט	היושב	בדין	ביום	

12.5.2010,	בשעה	9.00.

כל	נושה	או	משתתף	של	העמותה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקש,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
עבודה	 ימי	 יאוחר	משבעה	 לא	 הנ"ל	 לפי	המען	 לידיו	 שתגיע	

לפני	תאריך	הדיון	בבקשה	עד	השעה	12.00.

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

מירית כנרי,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר	7095/10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	כ.פ.	נפטה	2000	בע"מ	)ג.א.	פאר	חברה	
	,22 אוסישקין	 רח'	 	,51-293491-0 ח"פ	 בע"מ(,	 ובניה	 לאיסטלציה	

ירושלים	92426,	אצל	גבריאל	פאר	ו/או	שלמה	כהן.

מג'די	 	.2 	.027501956 ת"ז	 אסקאפי,	 סאבר	 	.1 והמבקשים:	
סעידה,	ת"ז	02328272,	ע"י	ב"כ	עו"ד	משה	בן	ארי,	רישיון	מס'	4880,	
מרח'	עליאש	5,	ת"ד	7552,	ירושלים	91074,	טל'	02-6232084,	פקס'	

.02-6251177

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	11.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

12.5.2010,	בשעה	10.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	25.4.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

משה בן ארי,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר	7119/10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	אי.אס.אם.	כספות	וזיווד	)2003(	בע"מ,	

	והמבקשים:	עובדי	החברה,	ע"י	ב"כ	עו"ד	נ'	הורנשטיין	ו/או
ת"ד	 	,121 גבירול	 אבן	 מרח'	 הורנשטיין,	 ש"א	 ו/או	 הורנשטיין	 ג'	

22242,	תל	אביב	61222,	טל'	03-5220010,	פקס'	03-5270519.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	24.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

5.5.2010,	בשעה	12.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	25.4.2010,	

בשעה	13.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

אלון ש' הורנשטיין,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	1906/09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 תעופה	 שרותי	 מילה	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
משה	 עו"ד	 אצל	 אביב,	 תל	 	,55 גבירול	 אבן	 מרח'	 	,51-262710-0

פריבס.

והמבקשת:	חברת	מונאייר	תעופה	בע"מ,	ח"פ	51-145548-7,	
מרח'	הרצל	37,	פתח	 מילר,	 דוד	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 רעננה,	 ת"ד	535,	

תקוה	49437,	טל'	03-9303322,	פקס'	03-9306556.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	30.4.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

15.9.2010,	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקשת,	בפקס	או	לשלחה	בדואר,	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	1.9.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

דוד מילר,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	2731/09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 פרטס	 גלובל	 ה.ש.	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-403485-9

יוסף	 ב"כ	 ע"י	 בע"מ,	 לישראל	 דיסקונט	 בנק	 והמבקש:	
מולאור,	מרח'	קרלביך	1,	תל	אביב	67132,	טל'	03-5616005,	פקס'		

.03-5616007

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	16.8.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

5.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקש,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
שתגיע	לידיו	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	5.5.2010.

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

יוסף מולאור,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	2928/09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 הפצה	 כהן	 סי.ג'י	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-421380-0

והמבקשים:	1.	אליק	כהן,	ת"ז	032805335;	2.	שחר	ישעיהו,	
תחן, מאיר	 	.4 	;065627812 ת"ז	 עשרי,	 רועי	 	.3 	;023063118 	ת"ז	
ב"כ	 ע"י	 כולם	 	,022864193 ת"ז	 זוארץ,	 רמי	 	.5 	;022202188 ת"ז	
עו"ד	משה	זלצר	ו/או	הגר	פרכנר,	מרח'	אחוזת	בית	3,	תל	אביב	

65143,	טל'	03-5174355,	פקס'	03-5105049.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	10.9.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

11.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	4.5.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

משה זלצר,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	2937/09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 ונכסים	 כהן	 י.מ.	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-362394-2

והמבקשת:	סעידוב	קומפני	בע"מ,	ח"פ	51-270847-0,	ע"י	
גן,	בית	דרום	 12,	רמת	 ב"כ	עו"ד	דן	אבישר,	מדרך	מנחם	בגין	

אפריקה,	טל'	03-6122111,	פקס'	03-6122119.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	10.9.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

11.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	3.5.2010,	

בשעה	16.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

דן אבישר,	עו"ד	ונוטריון 	
בא	כוח	המבקשת 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	3010/09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 )ישראל(	 אנליטה	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-386621-0

פינס,	 שי	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 עצמה,	 החברה	 והמבקשת:	
רח'	 ונוטריונים,	 דין	 עורכי	 משרד	 ושות',	 עברון	 מהמבורגר	

ברקוביץ	4,	מגדל	המוזאון,	תל	אביב	64238.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	22.9.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

12.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	2.5.2010,	

בשעה	17.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

שירה ישר,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקשת 	
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	3029/09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

)פירוק	 בע"מ	 ותעשיות	 פתוח	 סיסטל	 חברת	 פירוק	 ובעניין	
זמני(,	ח"פ	51-096132-9.

והמבקשים:	מיכאל	פסטרנק	ו–6	אחרים,	ע"י	ב"כ	עו"ד	חנוך	
	,03-6932088 טל'	 	,64239 אביב	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 ארליך	

פקס'	03-6932089.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	24.9.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

6.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	30.4.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

חנוך ארליך,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	3263/09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	מעדניית	אופנהיימר	בע"מ,

והמבקש:	אוסוולדו	סוסה,	ע"י	ב"כ	עו"ד	מאיר	פוקס,	מרח'	
גולדה	מאיר	5,	נס	ציונה,	טל'	08-9464888.

בקשה	 הוגשה	 	29.10.2009 ביום	 כי	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
הנזכרת	 החברה	 את	 לפרק	 אביב	 בתל	 המחוזי	 המשפט	 לבית	
היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	 וכי	 לעיל,	

בדין	ביום	25.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקש,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
שתגיע	לידיו	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	17.5.2010,	בשעה	

.17.00

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

מאיר פוקס,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	5913-11-09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	ג'ורג'	משקאות	יבוא	ושיווק	בע"מ,	ח"פ	
.51-324434-3

והמבקשת:	אירנה	וולקבוי,	ת"ז	317120897,	באמצעות	עו"ד	
חיות	רוזנקרנץ,	מרח'	המסגר	53,	תל	אביב	67217.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	5.11.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

24.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	5.5.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

חיות רוזנקרנץ,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	14898-11-09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 שירותים	 מזרחי	 מאיר	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-136909-2

והמבקשת:	שירי	דליה,	ת"ז	054277595,	ע"י	ב"כ	אלכסנדר	
בניין	 עזריאלי,	 מרכז	 	,132 בגין	 מנחם	 מרח'	 ואחרים,	 ספינרד	
משולש,	קומה	28,	תל	אביב,	טל'	03-6961211,	פקס'	03-6961210.

בקשה	 הוגשה	 	12.11.2009 ביום	 כי	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
הנזכרת	 החברה	 את	 לפרק	 אביב	 בתל	 המחוזי	 המשפט	 לבית	
היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	 וכי	 לעיל,	

בדין	ביום	13.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	6.5.2010,	

בשעה	9.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

מיה עובדיה,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקשת 	
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	8153-12-09

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	סולגוד	סוכנויות	ומפיצים	)1994(	בע"מ	
)בפירוק	זמני(,	ח"פ	51-196718-4,	מרח'	יוני	נתניהו	3ב,	אור	יהודה	
60376,	ע"י	רו"ח	עופר	אלקלעי	-	המפרק	הזמני,	מאלקלעי	מונרוב	
גן	 רמת	 	,)4 )קומה	 	6 החילזון	 רח'	 ריבנאי,	 בר	 באומן	 בית	 ושות',	

52522,	טל'	03-6125612,	פקס'	03-7513588.

ח"צ בע"מ,	 טפחות	 מזרחי	 בנק	 	.1 	והמבקשים:	
52-000052-2,	מרח'	ז'בוטינסקי	7,	רמת	גן;	2.	בנק	לאומי	לישראל	
ע"י	 אביב,	 תל	 	,13 העם	 אחד	 מרח'	 	,52-001807-8 ח"צ	 בע"מ,	
ו/או	 נמיר	 ריצ'רד	 ו/או	 סמולט	 ניל	 ו/או	 גרנות	 שי	 עו"ד	 ב"כ	
פנחס	 אהוד	 ו/או	 לוי	 מיטל	 ו/או	 בינג	 ברק	 ו/או	 בכר	 ישראל	
ו/או	איתי	פיינה	ו/או	אשר	קניגסברג	ו/או	דורון	דותן	ו/או	יובל	
ו/או	 סידי	 נעה	 ו/או	 קלנר	 עומר	 ו/או	 שעיה	 דותן	 ו/או	 אלון	
)בצלאל	 	7 בגין	 מנחם	 רח'	 ספורט,	 גיבור	 מבית	 שירה	מהרשק,	
	28(,	קומה	28,	רמת	גן	52521,	טל'	03-5755522,	פקס'	03-5755527,

.E-Mail:	granot@granot-law.co.il

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	7.12.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

14.9.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	משבעה	ימי	

עבודה	לפני	תאריך	הדיון	בבקשה	עד	השעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

																	אשר קניגסברג,	עו"ד              ישראל בכר,	עו"ד	

																																			באי	כוח	המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	25374-01-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	מינה	טומיי	בע"מ,	ח"פ	51-372881-6.

והמבקשים:	אביעד	בן	שבת	ואח',	ע"י	ב"כ	עו"ד	ליטל	גל,	מרח'	
הגבעה	4,	רמת	השרון,	טל'	077-4242987,	פקס'	03-5470532.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	19.1.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

10.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	24.4.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

ליטל גל,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	2850-01-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 יצוא	 יבוא	 מגם-סין	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-297317-3

עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 	,034555516 ת"ז	 אשכנזי,	 אתי	 והמבקשת:	
שאול	 משד'	 קרן,	 זהבית	 ו/או	 אתגר	 אלי	 ו/או	 אתגר	 ישעיהו	

המלך	8,	תל	אביב	64733,	טל'	03-6090903,	פקס'	03-6090916.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	4.1.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

10.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	2.5.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

אלי אתגר,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	38402-01-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 )י.ב.(	 מחשב	 מערכות	 זד	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-349643-0

ח"פ בע"מ,	 )טי.די(	 ישראל	 דטה	 טק	 	והמבקשת:	
51-203489-3,	מרח'	הנגר	8,	כפר	סבא,	ע"י	ב"כ	עו"ד	גלעד	עידו	
קוצר,	מרח'	חשמונאים	90,	ת"ד	20187,	תל	אביב	61201,	טל'	-03

6242444,	פקס'	03-6241519.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	31.1.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

4.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.
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בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	27.4.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

גלעד עידו קוצר,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	38580-01-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	מ.	טלי	שווק	בע"מ,	ח"פ	51-295453-8.

ואח',	ע"י	ב"כ	 	,032787194 לגזיאל,	ת"ז	 והמבקשים:	תומר	
עו"ד	ירון	קליינרט,	מרח'	משה	לוי	11,	בית	U.M.I,	ראשון	לציון,	

טל'	03-9417050,	פקס'	03-9417060.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	31.1.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

4.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	27.4.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

ירון קליינרט,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	39710-01-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 ואחזקה	 ניהול	 חי	 נשר	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
51-301494-4,	אזור	השקמה	17,	מיקוד	58001.

מרט	 	.2 	;309401149 ת"ז	 ברונשטיין,	 סימון	 	.1 והמבקשים:	
דודצ'ין,	ת"ז	314117227,	ע"י	ב"כ	עו"ד	פ'	מורוז	ו/או	ל'	שבשאי,	
פקס' 	,03-9412222 טל'	 	,75707 לציון	 ראשון	 	,22 סחרוב	 	מרח'	

.03-9412202

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	1.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

6.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	22.4.2010,	

בשעה	13.30.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

ל' שבשאי,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	39756-01-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	ישאל	ווג	הנדסה	בע"מ,	ח"פ	51-242481-3.

אולג	 	.2 	;314389750 ת"ז	 קליכמנוב,	 גנאדי	 	.1 והמבקשים:	
שוסטרמן,	ת"ז	317084432,	ע"י	ב"כ	עו"ד	פ'	מורוז	ו/או	ל'	שבשאי,	
פקס' 	,03-9412222 טל'	 	,75707 לציון	 ראשון	 	,22 	 סחרוב	 	מרח'	

.03-9412202

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	1.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

6.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	22.4.2010,	

בשעה	13.30.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

ל' שבשאי,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	39793-01-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	אגם	המשאלות	בע"מ,	ח"פ	51-391992-8.

והמבקשות:	1.	אילנה	בן–חזן,	ת"ז	68061050;	2.	טלי	יצחק,	ת"ז	
69764256,	ע"י	ב"כ	עו"ד	אורלי	לייבו	ו/או	עו"ד	אפרת	שבתאי,	מרח'	

נחמני	34,	תל	אביב	65795,	טל'	03-5609777,	פקס'	03-5607171.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	31.1.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

10.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשות	הודעה	על	רצונו	זה.
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בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשות,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהן	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	3.5.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשות,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

אורלי  לייבו,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקשות 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	39822-01-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	ספוט	השקעות	בע"מ,	ח"פ	51-297826-3,	
רח'	עמק	יזרעאל	4,	תל	אביב.

והמבקשת:	ויקטוריה	ויניצקי,	ת"ז	307599175,	ע"י	ב"כ	עו"ד	
פ'	מורוז	ו/או	ל'	שבשאי,	מרח'	סחרוב	22,	ראשון	לציון	75707,	

טל'	03-9412222,	פקס'	03-9412202.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	1.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

5.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	21.4.2010,	

בשעה	13.30.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

ל' שבשאי,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	40445-01-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	פ.י.	שרותים	בע"מ,	ח"פ	51-379448-7.

עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 אחרים,	 ו–15	 אמסלם	 מיכאל	 והמבקשים:	
אורלי	לייבו	ו/או	עו"ד	אפרת	שבתאי,	מרח'	נחמני	34,	תל	אביב	

65795,	טל'	03-5609777,	פקס'	03-5607171.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	31.1.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

10.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסרו	המבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	3.5.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

אורלי  לייבו,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	40486-01-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	גלזר	נובו	בע"מ	)גלזר	-	שאקו	תקשורת	
בע"מ(,	ח"פ	51-409970-4,	

והמבקשת:	עופר	גלזר	החזקות	בע"מ,	ע"י	ב"כ	עו"ד	מיכאל	
תל	 	,45 רוטשילד	 מרח'	 ושות',	 גורניצקי	 עו"ד	 ממשרד	 איילון,	

אביב	65784.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	31.1.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

5.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	28.4.2010,	

בשעה	8.30.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

מיכאל איילון,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	3338-02-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	ספיין	אינטגרציית	מערכות	)2008(	בע"מ,	

והמבקשת:	בזק	בינלאומי	בע"מ,	ע"י	ב"כ	עו"ד	ערן	נאמן,	
פקס' 	,03-5251270 טל'	 	,65201 אביב	 תל	 	,39 מונטיפיורי	 	מרח'	

.03-5282279

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	1.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

5.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.
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בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	19.4.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

ערן נאמן,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	6102-02-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	יוניברסל	אד	בע"מ,	

והמבקשים:	עובדי	החברה,	ע"י	ב"כ	עו"ד	נ'	הורנשטיין	ו/או	
ג'	הורנשטיין	ו/או	ש"א	הורנשטיין,	מרח'	אבן	גבירול	121,	ת"ד	

22242,	תל	אביב	61222,	טל'	03-5220010,	פקס'	03-5270519.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	3.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

6.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	25.4.2010,	

בשעה	13.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

גלילה הורנשטיין,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	12118-02-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 פיזית	 אבטחה	 מצדה	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-329811-7

יוגב,	 חיים	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 ואח',	 ליינר	 עמי	 והמבקשים:	
מקיבוץ	געש	60951,	טל'	09-9529452,	פקס'	09-9521180.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	7.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

11.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	4.5.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

חיים יוגב,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	19065-02-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	אלכסנדר	דרדיקמן	השקעות	בע"מ,	ח"פ	
.51-311312-6

והמבקשים:	רוחמה	קור	ואחרים,	ע"י	ב"כ	עו"ד	עידו	אקרמן,	
מרח'	תובל	32,	רמת	גן.

המשפט	 לבית	 בקשה	 הוגשה	 כי	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	בקשת	
פירוק	זו	תישמע	בפני	בית	המשפט	היושב	בדין	ביום	13.5.2010	

בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	6.5.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

עידו אקרמן,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	27980-02-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	סנדלינקס	סיסטמס	בע"מ,

והמבקשים:	אבי	מנקס	ו–2	אחרים,	ע"י	ב"כ	עו"ד	רחל	בן	
	,216 יפו	 רח'	 דין,	 עורכי	 ושות'	 אמסטר	 מיעקב	 סובול,	 רחמים	

ירושלים	94383.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	16.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

13.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
מיום	 יאוחר	 לא	 הנ"ל	 המען	 לפי	 לידיהם	 שתגיע	 באופן	

29.4.2010,	בשעה	8.30.
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לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

רחל בן רחמים סובול,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	30678-02-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

וציוד	 מכונות	 שיווק	 	)2001( ליין	 לינקו	 פירוק	חברת	 ובעניין	
לריתוך	בע"מ,	ח"פ	51-306500-3,

והמבקש:	אנטולי	לסטוצ'קין,	ע"י	ב"כ	עו"ד	חן	ספקטור,	מרח'	
דויד	ילין	3,	גבעתיים,	טל'	03-7316926,	פקס'	03-7316447.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	17.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

11.5.2010	בשעה	8.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקש,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
שתגיע	לידיו	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	4.5.2010,	בשעה	

.12.00

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

חן ספקטור,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק	28179-02-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 יבשתית	 הובלה	 עוצמה	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-384920-8

והמבקש:	משה	בן	עמי,	ע"י	ב"כ	עו"ד	מודר	יונס,	ת"ד	651,	
ערערה	30026,	טל'	04-6355164,	פקס'	04-6355473.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	16.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
וכי	 לעיל,	 הנזכרת	 לפרק	את	החברה	 בחיפה	 המשפט	המחוזי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

9.5.2010	בשעה	9.00.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקש,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
שתגיע	לידיו	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	30.4.2010,	בשעה	

.13.00

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

מודר יונס,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק	30747-02-10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובעניין	פירוק	חברת	ש.	ברידג'	2000	בע"מ,	

והמבקשת:	אילנה	מרגולין,	ע"י	ב"כ	עו"ד	סאמר	זהר,	משד'	
בן	גוריון	30,	חיפה	31091,	ת"ד	9164.

	נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	17.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
וכי	 לעיל,	 הנזכרת	 לפרק	את	החברה	 בחיפה	 המשפט	המחוזי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

9.5.2010	בשעה	9.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיו	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	1.5.2010,	

בשעה	9.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

סאמר זהר,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פש"ר	43/10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ובינוי	 שרות	 תכנון	 )ניהול	 נ.ש.פ	 חברת	 פירוק	 ובעניין	
פרויקטים(	בע"מ,	ח"פ	51-276692-4.

עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 אחרים,	 ו–9	 רפפורט	 מיכאל	 והמבקשים:	
פקס' 	,03-5638888 טל'	 אביב,	 תל	 	,96 אלון	 יגאל	 מרח'	 	גבסי,	

.03-5638887

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	25.1.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
בקשת	 וכי	 לעיל,	 הנזכרת	 החברה	 את	 לפרק	 בנצרת	 המשפט	
פירוק	זו	תישמע	בפני	בית	המשפט	היושב	בדין	ביום	5.5.2010	

בשעה	9.00.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשים,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	13.4.2010,	

בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	ימסרו	המבקשים,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

שי גבסי,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	
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בבית המשפט המחוזי בנצרת

פש"ר	59/10

בעניין	פקודת	החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,	 	)2003( טורעאן	 הובלות	 מ.	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-339904-8

ח"פ בע"מ,	 לישראל	 דלק	 חברת	 הגליל	 	והמבקשת:	
)רענן(	 ו/או	שלומית	 נשר	 נפתלי	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 	,51-220025-4
נשר	ו/או	אבו	יונס	איהאב,	מרח'	שמריהו	לוין	4,	חיפה	33101,	

טל'	04-8677565,	פקס'	04-8672990.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	3.2.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
וכי	 לעיל,	 הנזכרת	 את	החברה	 לפרק	 בנצרת	 המשפט	המחוזי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

11.5.2010	בשעה	9.30.

כל	נושה	או	משתתף	של	החברה	האמורה	הרוצה	לתמוך	
במתן	צו	בעניין	הבקשה	או	להתנגד	לכך,	רשאי	להופיע	בשעת	
לאחר	 שלו,	 הדין	 עורך	 באמצעות	 או	 בעצמו	 אם	 הבירור,	

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

באופן	 בדואר,	 או	לשלחה	 למבקשת,	 למסור	 יש	 את	ההודעה	
שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	3.5.2010,	בשעה	12.00.

לנושה	או	למשתתף	שיבקש	זאת,	תמסור	המבקשת,	תמורת	
תשלום,	העתק	מבקשת	הפירוק.

נפתלי נשר,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן	נתונים	בעניין	האגודות:
שם	האגודה:	מי	רגבה	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	לאספקת	 	)1(

מים	בע"מ.
מס'	האגודה:	57-005322-3. 	

המען:	רגבה,	ד"נ	גליל	מערבי	25223. 	
תאריך	רישום:	כ"ה	בשבט	התש"ע	)9	בפברואר	2010(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	אספקת	מים. 	

שם	האגודה:	מכון	שקדים	גבע	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	 	)2(
בע"מ.

מס'	האגודה:	57-005323-1. 	
המען:	גבע,	ד"נ	גבע	18915. 	

תאריך	רישום:	כ"ו	בשבט	התש"ע	)10	בפברואר	2010(. 	
סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	אגודה	חקלאית	כללית. 	
שם	האגודה:	גליל	אנרגיה	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	בע"מ. 	)3(

מס'	האגודה:	57-005324-9. 	
פינה	 ראש	 	,90000 ת"ד	 האזורית,	 המועצה	 בניין	 המען:	 	

.12100
תאריך	רישום:	ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	אגודה	להתיישבות	קהילתית. 	

שיתופית	 אגודה	 	- כרמית	 מתיישבי	 האגודה:	 שם	 	)4(

להתיישבות	קהילתית	בע"מ.
מס'	האגודה:	57-005326-4. 	

המען:	בניין	8ב,	אזור	התעשייה	עומר. 	
תאריך	רישום:	ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	אגודה	להתיישבות	קהילתית. 	

שם	האגודה:	בשן	רדיאטורים	וחלפים	-	אגודה	שיתופית	 	)5(
חקלאית	בע"מ.

מס'	האגודה:	57-005327-2. 	
המען:	נחשונים,	ד"נ	מרכז	73190. 	

תאריך	רישום:	ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(. 	
סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	אגודה	חקלאית	כללית. 	
שם	האגודה:	אלקודס	-	אגודה	שיתופית	לשיכון	בע"מ. 	)6(

מס'	האגודה:	57-005328-0. 	
המען:	רח'	אלמחבה,	בית	חנינה,	ירושלים. 	

תאריך	רישום:	ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(. 	
סוג	ראשי:	שיכון. 	
סוג	משני:	שיכון. 	

שם	האגודה:	רדיוס	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	בע"מ. 	)7(
מס'	האגודה:	57-005329-8. 	

המען:	עין	חרוד	)מאוחד(,	ד"נ	עין	חרוד	מאוחד	18965. 	
תאריך	רישום:	ט'	בניסן	התש"ע	)24	במרס	2010(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	אגודה	חקלאית	כללית. 	

ט'	בניסן	התש"ע	)24	במרס	2010(
	

אורי זליגמן 	
רשם	האגודות	השיתופיות 	

הודעות על שינוי סיווג אגודות

להלן	נתונים	בעניין	האגודות:

שם	האגודה:	מעין	צבי	קבוצת	המכבי	הצעיר	להתישבות	 	)1(
שיתופית	בע"מ.

מס'	האגודה:	57-000267-5. 	

המען:	מעין	צבי,	ד"נ	חוף	הכרמל	30805. 	

תאריך	רישום:	כ"ג	בניסן	התרצ"ו	)15	באפריל	1936(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	קיבוץ	מתחדש.

שם	האגודה:	קיבוץ	ניר	אליהו. 	)2(

מס'	האגודה:	57-000984-5. 	

המען:	ניר	אליהו,	ד"נ	השרון	התיכון	45845. 	

תאריך	רישום:	ט"ו	באלול	התש"י	)28	באוגוסט	1950(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	קיבוץ	מתחדש.

ט'	בניסן	התש"ע	)24	במרס	2010(	
אורי זליגמן 	

רשם	האגודות	השיתופיות 	
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הודעות על שינוי שמות אגודות

השם	הקודם:	כפר	נופש	רותם	המדבר	-	אגודה	שיתופית	 	)1(
חקלאית	בע"מ.

חקלאית	 שיתופית	 אגודה	 	- רביבים	 מדגה	 החדש:	 השם	 	
בע"מ.

מס'	האגודה:	57-003439-7. 	

מיום:	י"ז	באדר	התש"ע	)3	במרס	2010(. 	

שיתופית	 אגודה	 	- מרפא	 צמחי	 מירב	 הקודם:	 השם	 	)2(
חקלאית	בע"מ.

חקלאית	 שיתופית	 אגודה	 	- 	TEAM טבע	 החדש:	 השם	 	
בע"מ.

מס'	האגודה:	57-005255-5. 	

מיום:	י"ב	בשבט	התש"ע	)27	בינואר	2010(. 	

י"ב	בשבט	התש"ע	)27	בינואר	2010(
	

אורי זליגמן 	
רשם	האגודות	השיתופיות 	

החלטה על ביטול רישום האגודה והפיכה לחברה

התשנ"ט- החברות,	 לחוק	 	345 סעיף	 להוראות	 בהתאם	
את	 	8.1.2004 ביום	 אישר	 החברות	 שרשם	 ולאחר	 	,1999
מס' תיק	 בע"מ,	 "אות"	 קואופרטיבי	 דפוס	 האגודה	 	רישום	
57-000296-4,	כחברה	בע"מ,	אני	מודיע	בזה	על	ביטול	רישום	

האגודה	מפנקס	האגודות	השיתופיות.

ח'	באדר	התש"ע	)22	בפברואר	2010(

	
אורי זליגמן 	

רשם	האגודות	השיתופיות 	

צו פירוק, מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	46	לפקודת	האגודות	השיתופיות,	
אגודה	 עמיר	 הדפסות	 האגודה	 פירוק	 על	 בזה	 מצווה	 אני	
שיתופית	חקלאית	לעסקים	בע"מ,	מס'	האגודה	57-004221-8.

אי	לזאת	ובתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	
קופרשמיט,	 אלברטו	 עו"ד	 את	 למפרק	 ממנה	 אני	 השיתופיות,	
חצר	 	,1032 ת"ד	 ושות',	 גולדשטיין	 את	 קופרשמיט	 ממשרד	

המועצה	האזורית	גליל,	קרית	שמונה	11019.

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

זו	לפי	המען	הנ"ל.

כ"ג	בשבט	התש"ע	)7	בפברואר	2010(.
	

אורי זליגמן 	
רשם	האגודות	השיתופיות 	

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

פאוור רביו סרביסס בע"מ
)ח"פ	51-406272-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	11.3.2010,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	מיכאל	פרתם,	ת"ז	011436581,	

מרח'	דיסקין	3/10,	ירושלים,	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.

מיכאל פרתם,	עו"ד,	מפרק       

ק.ל.ג בי"ס להשתלמות והשכלה בע"מ
)ח"פ	51-124097-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
החלטה	 התקבלה	 	,9.3.2010 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	סמי	בן	חמו,	מרח'	ויצמן	22/4,	

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.

סמי בן חמו,	מפרק       

אורשניר אחזקות 2004 בע"מ
)ח"פ	51-359465-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גדעון	שפיגל,	מרח'	

ז'בוטינסקי	7,	רמת	גן,	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.

גדעון שפיגל,	עו"ד,	מפרק       
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בזר שיק בע"מ
)ח"פ	51-357299-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
	,15.3.2010 שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	
עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	
תפארת,	 בית	 	,31 רוטשילד	 משד'	 לביא,	 יעקב	 	)חשבונאי(	

תל	אביב	66883,	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.

יעקב לביא,	עו"ד,	מפרק       

חלקה 250 גוש 6756 בע"מ
)ח"פ	51-031238-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.3.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 סגל,	 יהושע	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

סוקולוב	92,	חולון,	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.

יהושע סגל,	עו"ד,	מפרק       

הארגז נכסים תחבורה בע"מ
)ח"פ	51-373595-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
החלטה	 התקבלה	 	,3.3.2010 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	חגי	שלום,	מרח'	יגאל	אלון	94,	

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.

חגי שלום,	מפרק       

סקיי סאן תכשיטים )2006( בע"מ
)ח"פ	51-386849-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	17.3.2010,	
ולמנות	את	עו"ד	 התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	
איילון	 בניין	 	,12 סילבר	 הילל	 אבא	 מרח'	 ליכטנשטיין,	 יורם	

ביטוח,	קומה	20,	רמת	גן,	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 ליכטנשטיין,	עו"ד,	מפרק       

מ.ח תעשיות קוסמטיקה בע"מ
)ח"פ	51-137200-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.3.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 סגל,	 יהושע	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

סוקולוב	92,	חולון,	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.

יהושע סגל,	עו"ד,	מפרק       

סופר-פארם ניהול מועדון צרכנות בע"מ
)ח"פ	51-407708-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.3.2010,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 קציר,	 גרשון	 דרור	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

059850602,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	

הודעה	זו,	למען	החברה,	רח'	שנקר	16,	הרצליה	פיתוח	46725.

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

דרור גרשון קציר,	מפרק       
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צלמ אנוש בע"מ
)ח"פ	51-264508-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
	,15.3.2010 שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	
עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	

סאבר	נאסר,	מעראבה,	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.

סאבר נאסר,	עו"ד,	מפרק       

אי.אי.טי.אנד טכנולוג'יס
)אי.אי.טי. אנד טי( ישראל בע"מ

)ח"פ	51-264688-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	11.3.2010,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ישראל	אמיר,	ת"ז	
000786616,	מרח'	יסמין	53,	מבשרת	ציון	90805,	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.

ישראל אמיר,	מפרק       

הר האושר לחקלאות בע"מ
)ח"פ	51-337070-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ערטול	ויסאם,	מכפר	

מג'אר	20128,	ת"ד	823,	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.

ערטול ויסאם,	עו"ד,	מפרק       

נורנט בע"מ
)ח"פ	51-359909-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	
מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.3.2010,	התקבלה	
מואנס,		 קשקוש	 את	 ולמנות	 מרצון	 לפרק	את	החברה	 החלטה	

למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	

הודעה	זו,	למפרק	הנ"ל.

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

קשקוש מואנס,	מפרק       

גלבוע - ליכט נכסים בע"מ
)ח"פ	51-179752-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	17.3.2010,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	משה	ליכט,	מרח'	הירקון	67,	בני	

ברק,	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.

משה ליכט,	רו"ח,	מפרק       

נכסי א.ש.פ.ר בע"מ
)ח"פ	51-157040-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	זאב	מינטוס,	משד'	
מאיר	 עו"ד	 ואת	 	,03-6968856 טל'	 אביב,	 תל	 	,35 המלך	 שאול	
לפלר,	מרח'	יצחק	שדה	17,	תל	אביב,	טל'	03-6245544,	למפרקי	

החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	

הודעה	זו,	למען	של	אחד	המפרקים	הנ"ל.

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

           זאב מינטוס, עו"ד          מאיר לפלר, עו"ד
																																	מ	פ	ר	ק	י	ם



ילקוט הפרסומים 6078, ה' באייר התש"ע, 19.4.2010 2658

פלד הפקות דפוס בע"מ
)ח"פ	51-359134-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.3.2010,	התקבלה	החלטה	
מדרך	 לביא,	 בועז	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

מנחם	בגין	55,	קומה	5,	תל	אביב	67138,	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.

בועז לביא,	עו"ד,	מפרק       

שפ"מ אולפנים )1999( בע"מ
)ח"פ	51-273311-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.2.2010,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 ידידיה,	 רותם	 עו"ד	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	
031447238,	מגדל	המוזאון,	קומה	13,	רח'	ברקוביץ'	4,	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.

רותם ידידיה,	עו"ד,	מפרק       

אומיני שיווק ספורט בע"מ
)ח"פ	51-222553-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.3.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 מילוא,	 שי	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

דניאל	פריש	3,	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.

שי מילוא,	עו"ד,	מפרק       

שדות בנימינה בע"מ
)ח"פ	51-282243-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	17.2.2010,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יעקב	אייזנר,	ת"ז	
042671313,	מרח'	משעול	היערה	39,	ירושלים,	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.

יעקב אייזנר,	מפרק       

בטחון כללי - סיירת שחר בע"מ
)ח"פ	51-380490-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.3.2010,	
ולמנות	את	עו"ד	 התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	

מג'די	פלאח,	ת"ד	406,	כפר	סמיע	20138,	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.

פלאח מג'די,	עו"ד,	מפרק       

איתוראן טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ	51-281110-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	
לאחר	 	,9.2.2010 ביום	 הנ"ל,	שהתכנסה	 מן	המניין	של	החברה	
ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	 שכל	החברים	
ימים	מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	
את	גיא	אהרונוב,	ת"ז	059798413,	מרח'	השקמה	3,	אזור,	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.

גיא אהרונוב,	עו"ד,	מפרק



2659 ילקוט הפרסומים 6078, ה' באייר התש"ע, 19.4.2010

רז מערכות ימיות בע"מ
)ח"פ	51-345410-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.3.2010,	התקבלה	החלטה	
	,12 עיט	 מרח'	 רז,	 גדעון	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

קיסריה,	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.

גדעון רז,	מפרק       

פרופ' בר זיו יעקב בע"מ
)ח"פ	51-331435-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.3.2010,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יעקב	בר	זיו,	מרח'	עקיבא	2,	רעננה,	

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.

יעקב בר זיו,	מפרק       

נוגו )ישראל( מערכות אלקטרוניות )3000( בע"מ
)ח"פ	51-164076-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דוד	שחם,	מרח'	החורשה	13,	

רעננה,	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.

דוד שחם,	מפרק       

מגל"ן חברה לבניה )1995( בע"מ
)ח"פ	51-216017-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.3.2010,	התקבלה	החלטה	

לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אלכס	קרמר,	מרח'	מעלה	
גמלא,	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.

אלכס קרמר,	מפרק       

ישראל טראוול אקספרטס איי.טי.אי בע"מ
)ח"פ	51-432880-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	גדעון	טהלר,	ת"ז	08106924,	

מרח'	בן	יהודה	29,	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.

גדעון טהלר,	מפרק       

אפק שליחויות בע"מ
)ח"פ	51-288930-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	19.3.2010,	
ולמנות	את	עו"ד	 התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	
ארנון	בן	עמרם,	ת"ז	059761122,	מרח'	המלאכה	16,	ת"ד	11683,	

פארק	אפק,	ראש	העין,	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.

ארנון בן עמרם,	עו"ד,	מפרק       

עופר אלקלעי שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ	51-396996-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	
מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	3.4.2009,	התקבלה	
אלקלעי,	 עופר	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 	החלטה	

ת"ז	024369340,	מרח'	הלסינקי	22,	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.
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נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	את	תביעותיו	כאמור	בתוך	
המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

עופר אלקלעי,	מפרק       

ב.ד. אינטריורס בע"מ
)ח"פ	51-216724-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.3.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 פלדה,	 יובל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

החושלים	4,	כניסה	ב',	הרצליה	פיתוח,	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.

יובל פלדה,	עו"ד,	מפרק       

איי.אי.אנ.סי בע"מ
)ח"פ	51-373100-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	 המניין	 מן	 שלא	
מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	 	,17.3.2010
סיון,	 פינחס	 עו"ד	 את	 ולמנות	 פירעון,	 כושר	 הצהרת	 	עם	

מרח'	קרית	מדע	11,	ירושלים,	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.

פינחס סיון,	עו"ד,	מפרק       

ארלדן שוקי הון בע"מ
)ח"פ	51-418319-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	מירית	בן–נאים,	ת"ז	
המגדל,	 בניין	 מלחה,	 	,2319 ת"ד	 הטכנולוגי,	 מהגן	 	,034412585

קומה	16,	ירושלים,	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.

מירית בן–נאים,	עו"ד,	מפרקת       

וואן אל בע"מ
)ח"פ	51-330901-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	עם	הצהרת	כושר	פירעון,	ולמנות	את	
עו"ד	משה	שפורן,	מרח'	אבא	הילל	סילבר	14א,	רמת	גן	52506,	

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.

משה שפורן,	עו"ד,	מפרק       

ברכת יצחק בע"מ
)ח"פ	51-035193-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יהודה	טוניק,	מרח'	

קפלן	2,	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.

יהודה טוניק,	עו"ד,	מפרק       

גלנדייל בע"מ
)ח"פ	51-229464-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גדעון	כהן,	מ"ר	12734,	

מרח'	ז'בוטינסקי	33,	רמת	גן,	למפרק	החברה.
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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.

גדעון כהן,	עו"ד,	מפרק       

אלון השמירה )1987( בע"מ
)ח"פ	51-124618-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	8.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אברהם	ויגננסקי,	אצל	חב'	

השמירה	בע"מ,	רח'	שחם	14,	פתח	תקוה,	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.

אברהם ויגננסקי,	מפרק       

הט"מ טכנולוגיות מיגון החזקות בע"מ
)ח"פ	51-252414-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	8.3.2010,	התקבלה	החלטה	
אצל	 ויגננסקי,	 אברהם	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 	לפרק	

חב'	השמירה	בע"מ,	רח'	שחם	14,	פתח	תקוה,	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.

אברהם ויגננסקי,	מפרק

לירון כחול לבן טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ	51-387281-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.2.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 גלילי,	 צורי	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

ישראל	גלילי	18,	חולון,	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.

צורי גלילי,	עו"ד,	מפרק       

ישראל גלבורט קבלנות והנדסה בע"מ
)ח"פ	51-042415-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.3.2010,	
ולמנות	את	עו"ד	 התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	

אבי	שץ,	מרח'	תובל	11,	רמת	גן,	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.

אבי שץ,	מפרק       

צ. נייר ובניו ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ	51-166248-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.3.2010,	
ולמנות	את	עו"ד	 התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	

אבי	שץ,	מרח'	תובל	11,	רמת	גן,	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.

אבי שץ,	מפרק       

מיקאדו אינווסטמנטס בע"מ
)ח"פ	51-306153-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.3.2010,	התקבלה	
	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	מרק	אבי	הוטמן,	
	,7 הפלדה	 גלגלי	 רח'	 ליובין,	 שלם	 עו"ד	 אצל	 	,028136893 ת"ז	

הרצליה	פיתוח	46722,	למפרק	החברה.



ילקוט הפרסומים 6078, ה' באייר התש"ע, 19.4.2010 2662

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.

מרק אבי הוטמן,	מפרק       

אליהו ינאי ובניו בע"מ
)ח"פ	51-040779-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.2.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 אלוני,	 מאיר	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 לפרק	את	החברה	

אילת	1,	בניין	המילניום,	טבריה,	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.

מאיר אלוני,	עו"ד,	מפרק       

אזולאי אלי ושות' בע"מ
)ח"פ	51-246701-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	30.11.2009,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אלי	אזולאי,	ת"ז	

064208200,	מרח'	סוסקין	19,	נהריה,	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 אזולאי,	מפרק       

סיאל אאוטסורסינג בע"מ
)ח"פ	51-342084-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.3.2010,	התקבלה	החלטה	
יהונתן	אסף,	מרח'	 עו"ד	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	

הרצל	36,	ת"ד	884,	אשקלון	78108,	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.

יהונתן אסף,	עו"ד,	מפרק       

אימגו מחשבים בע"מ
)ח"פ	51-223673-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גדעון	ברקסמאיר,	רח'	
למפרק	 	,04-8529425 פקס'	 	,04-8517557 טל'	 חיפה,	 	,3 הבנקים	

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.

גדעון ברקסמאיר,	עו"ד,	מפרק       

ד. רייק אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-334792-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דניאל	רייק,	ת"ז	055878508,	

מרח'	המלאכה	4,	אזור	תעשייה	לוד,	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.

דניאל רייק,	מפרק       

ר.נ. שרון בע"מ
)ח"פ	51-261032-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	12.2.2010,	התקבלה	החלטה	
עו"ד	אמיר	שטיין,	מרח'	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	

השרון	42,	אבן	יהודה,	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.
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נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	את	תביעותיו	כאמור	בתוך	
המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אמיר שטיין,	עו"ד,	מפרק       

אי. מ. ק. מחשבים ורשתות תקשורת בע"מ
)ח"פ	51-320206-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	
מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	6.4.2010,	התקבלה	
אוליאל,	 יעקב	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	

מרח'	הרשב"א	4/5,	ראשון	לציון	75483,	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.

יעקב אוליאל,	מפרק       

הובלות שרון א.כ.ר.נ. 1995 בע"מ
)ח"פ	51-208910-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	12.2.2010,	התקבלה	החלטה	
עו"ד	אמיר	שטיין,	מרח'	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	

השרון	42,	אבן	יהודה,	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.

אמיר שטיין,	עו"ד,	מפרק       

ברכת יחזקאל בע"מ
)ח"פ	51-035192-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יהודה	טוניק,	מרח'	

קפלן	2,	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.

יהודה טוניק,	עו"ד,	מפרק       

מחאג'ר בע"מ
)ח"פ	51-298511-0(

)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	
הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,26.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 ירושלים,	 צפפה,	 בבית	 החברה,	 של	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

עבד זועבי,	מפרק

ע.פ. - ש.מ. נכסים בע"מ
)ח"פ	51-224546-5(

)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	
רח'	 המפרק,	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,25.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
סורוקה	34,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

משה שטרן,	מפרק

ציקלו מדיקס בע"מ
)ח"פ	51-301400-1(

)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	
רח'	 המפרק,	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,25.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
דוד	אלעזר	10/805,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

רונן רדומסקי,	מפרק

ציקלו - פיל בע"מ
)ח"פ	51-309436-7(

)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	
רח'	 המפרק,	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,25.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
דוד	אלעזר	10/805,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

רונן רדומסקי,	מפרק
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ציקלו-טק בע"מ
)ח"פ	51-305650-7(

)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	
רח'	 המפרק,	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,25.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
דוד	אלעזר	10/805,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

רונן רדומסקי,	מפרק

זאב ויוסף מרקוס חב' מגדלי הדרי א"י בע"מ
)ח"פ	51-001878-1(

)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	
	הנ"ל	תתכנס	ביום	25.5.2010,	בשעה	10.00,	ברח'	יגאל	אלון	65,	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אריאל מרקוס,	מפרק

מנורה לנאמנות )1955( בע"מ
)ח"פ	51-007502-1(

)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	25.5.2010,	בשעה	12.00,	במשרד	עורכי	הדין	רועי	
פוליאק	ושות',	בית	רובינשטיין,	רח'	לינקולן	20,	תל	אביב,	לשם	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

אפרת מוסן-גושן,	עו"ד,	מפרקת

פרי מרקוס בע"מ
)ח"פ	51-018958-2(

)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	25.5.2010,	בשעה	10.30,	ברח'	יגאל	אלון	65,	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

שלמה מרקוס,	מפרק

מינוף קולינרי בע"מ
)ח"פ	51-406885-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	26.5.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	אברבנאל	11,	פתח	תקוה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

מיכאל אלאשבילי,	מפרק

ג.ו.פ. - סלטים בע"מ
)ח"פ	51-391398-8(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	30.5.2010,	בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	רח'	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גבעתיים,	 	,18/1 הל"ה	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

שי וורשביאק,	מפרק

מנגוסטה קפיטל בע"מ
)ח"פ	51-297289-4(

)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	
יולוס,	 במשרדי	 	,9.00 בשעה	 	,30.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
	אלישע	ושות'	& י.	מילט,	משרד	עורכי	דין,	דרך	מנחם	בגין	52,	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

איל אלקון,	מפרק

מיורה קפיטל בע"מ
)ח"פ	51-296900-7(

)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	
יולוס,	 במשרדי	 	,9.00 בשעה	 	,30.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
	אלישע	ושות'	& י.	מילט,	משרד	עורכי	דין,	דרך	מנחם	בגין	52,	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

איל אלקון,	מפרק
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יוניראונד יבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ	51-225263-6(

)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	
רמת	 	,7 הלל	 ברח'	אבא	 	,12.00 30.5.2010,	בשעה	 ביום	 תתכנס	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

רמי בלומנפלד,	מפרק

אלמיר יהלומים ישראל בע"מ
)ח"פ	51-327029-8(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	31.5.2010,	בשעה	15.00,	ברח'	פינצי	12,	פתח	
תקוה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ראובן שינפלד,	מפרק

טינק אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-226052-2(

)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	
	,45 סוקולוב	 ברח'	 	,9.00 בשעה	 	,31.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
נהריה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

עמרם זוגלובק,	מפרק

רפלקטוס בע"מ
)ח"פ	51-359147-9(

)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	31.5.2010,	בשעה	10.00,	במשרדו	של	המפרק,	
רח'	דיזנגוף	205,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

גיורא רובננקו,	עו"ד,	מפרק

אלרוז קופירייט בע"מ
)ח"פ	51-261554-3(

)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	31.5.2010,	בשעה	9.30,	במשרד	עו"ד	אפרים	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	 רמת	 44א,	 ארלוזורוב	 רח'	 מנדלמן,	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

שמואל שחף,	מפרק

נופים א.ח.ד. חברה ליזום בע"מ
)ח"פ	51-384519-8(

)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	
11.00,	אצל	המפרק,	רח'	הרצל	 31.5.2010,	בשעה	 תתכנס	ביום	
המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 	,33211 חיפה	 	,76
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אבי גולדברג,	מפרק

דג הכסף בניה והשקעות )1995( בע"מ
)ח"פ	51-221779-5(

)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	
החברה,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,31.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 נתניה,	 	,37 המלכים	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דני גולדשטיין,	מפרק

דג הכסף אחזקות ונכסים בע"מ
)ח"פ	51-180603-6(

)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	
החברה,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,31.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 נתניה,	 	,37 המלכים	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דני גולדשטיין,	מפרק
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דג הכסף בניה וטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ	51-197718-3(

)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	
החברה,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,31.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 נתניה,	 	,37 המלכים	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דני גולדשטיין,	מפרק

דג הכסף השקעות וטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ	51-178665-9(

)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	
החברה,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,31.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 נתניה,	 	,37 המלכים	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דני גולדשטיין,	מפרק

מדיבל טכנולוגיות ראיה רפואית בע"מ
)ח"פ	51-273096-1(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	26.5.2010,	בשעה	10.00,	במשרדי	החברה,	רח'	
הכרמל	7/2,	יוקנעם	עילית,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יוסי קצב,	מפרק

ה.ב נסם בע"מ
)ח"פ	51-301723-6(

)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	
18.00,	במשרדו	של	עו"ד	 הנ"ל	תתכנס	ביום	31.5.2010,	בשעה	
הגשת	 לשם	 פחם,	 אל	 אום	 ראשי,	 רח'	 טאיע,	 סאמי	 מחאמיד	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

ג'בארין נסים,	מפרק

בריק איטום ותשתיות בע"מ
)ח"פ	51-336663-3(

)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	
	,1 בצלאל	 ברח'	 	,12.00 בשעה	 	,31.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	 רמת	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

שי זיכלינסקי,	עו"ד,	מפרק

פריים אקוויטי הולדיגנס
)ח"פ	51-366675-0(

)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	31.5.2010,	בשעה	16.00,	ברח'	המכבים	108א,	
שוהם,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ינטו אשכנזי,	מפרק

ש.ט.ס הסעות בע"מ
)ח"פ	51-366757-6(

)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	
תתכנס	ביום	1.6.2010,	בשעה	10.00,	במשרדה	של	המפרקת,	רח'	
אבא	אחימאיר	14א,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

הדס יעקבסון,	עו"ד,	מפרקת

ט.ש שירותי הסעדה בע"מ
)ח"פ	51-344754-0(

)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	1.6.2010,	בשעה	10.00,	במשרדה	של	המפרקת,	רח'	
אבא	אחימאיר	14א,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

הדס יעקבסון,	עו"ד,	מפרקת
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א.א אונגר אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-348972-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות	 לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	1.6.2010,	בשעה	10.00,	ברח'	אלוף	דוד	63,	רמת	גן,	לשם	
הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	
נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	

של	החברה.

אלי אונגר,	מפרק

ארטל חשבונאות וייעוץ בע"מ
)ח"פ	51-275314-6(

)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	
	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.6.2010,	בשעה	11.00,	ברח'	מונטיפיורי	41,	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

רו"ח	אבנר גלבוע,	עו"ד,	מפרק

ש.ה.א. מסעדה בע"מ
)ח"פ	51-307761-0(

)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	1.6.2010,	בשעה	10.00,	במשרדה	של	המפרקת,	רח'	
אבא	אחימאיר	14א,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

הדס יעקבסון,	עו"ד,	מפרקת

דרור עד בע"מ
)ח"פ	51-276610-6(

)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	
בן	 ארדינסט,	 אצל	 	,11.00 בשעה	 	,1.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
	נתן	ושות',	עורכי	דין,	מגדל	המוזאון,	קומה	13,	רח'	ברקוביץ	4,	
כיצד	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 אביב,	לשם	הגשת	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יפעת גינסבורג,	עו"ד,	מפרקת

דרור פז השקעות )2001( בע"מ
)ח"פ	51-310258-2(

)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	
בן	 ארדינסט,	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,1.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
	נתן	ושות',	עורכי	דין,	מגדל	המוזאון,	קומה	13,	רח'	ברקוביץ	4,	
כיצד	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 אביב,	לשם	הגשת	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יפעת גינסבורג,	עו"ד,	מפרקת

אי.טי.אן.אי השקעות )2001( בע"מ
)ח"פ	51-310257-4(

)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	
בן	 ארדינסט,	 אצל	 	,12.00 בשעה	 	,1.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
	נתן	ושות',	עורכי	דין,	מגדל	המוזאון,	קומה	13,	רח'	ברקוביץ	4,	
כיצד	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 אביב,	לשם	הגשת	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יפעת גינסבורג,	עו"ד,	מפרקת

גולדשטיין י.מ.ג. השקעות בע"מ
)ח"פ	51-267474-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות	 לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	1.6.2010,	בשעה	12.00,	אצל	משרד	עו"ד	סגל-כהן,	רח'	
ז'בוטינסקי	35,	מגדל	התאומים	2,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יהושע גולדשטיין,	מפרק

יובל טלקום בע"מ
)ח"פ	51-272491-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	1.6.2010,	בשעה	10.00,	במשרד	רואי	חשבון	גסר-
רשפי	ושות',	רח'	בר	אילן	9,	רעננה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יובל רשפי,	רו"ח,	מפרק
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אינפיניון טכנולוגיות סואן בע"מ
)ח"פ	51-290488-9(

)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	
	Infineon	חברת	במשרדי	12.00,	בשעה	2.6.2010,	ביום	תתכנס
	KM	 3012 	,32 בווסטבלאק	 	Technologies	 Investment	 B.V.
המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 הולנד,	 רוטרדם,	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אשר דובב,	עו"ד,	מפרק

יעל - שרותים חקלאיים בע"מ
)ח"פ	51-186339-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות	 לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	2.6.2010,	בשעה	12.00,	ברח'	לאונרדו	דה	וינצ'י	19,	
תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

בועז מקלר,	רו"ח,	מפרק

סינרג'י הערכה ופתוח הגורם האנושי בע"מ
)ח"פ	51-304745-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	
בעלי	המניות	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	2.6.2010,	בשעה	
11.00,	ברח'	פינסקר	16,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

ששי לוי,	עו"ד,	מפרק

איתן שרותים פיננסיים בע"מ
)ח"פ	51-417428-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
בעלי	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניות	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	2.6.2010,	בשעה	10.00,	
ברח'	פינסקר	16,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ששי לוי,	עו"ד,	מפרק

אסנת נווה - שירותי ייעוץ בע"מ
)ח"פ	51-314453-5(

)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	
של	 במשרדה	 	,16.00 בשעה	 	,3.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
המפרקת,	רח'	קויפמן	4,	בית	שרבט,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	
ומה	נעשה	 סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

אסנת נווה,	עו"ד,	מפרקת

דגי יואב בע"מ
)ח"פ	51-315315-5(

)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	3.6.2010,	בשעה	16.00,	במשרדה	של	עו"ד	אסנת	
אביב,	לשם	הגשת	 תל	 בית	שרבט,	 	,4 קויפמן	 רח'	 ושות',	 נווה	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

לאון בן–דיין,	מפרק

נוימרק בע"מ
)ח"פ	51-042301-5(

)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	7.6.2010,	בשעה	16.00,	במשרדו	של	המפרק,	רח'	
אמירים	16,	סביון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אילן קויאט,	רו"ח,	מפרק

חיים רגב בע"מ
)ח"פ	51-327339-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות	 לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	7.6.2010,	בשעה	11.00,	ברח'	בצלאל	1,	רמת	גן,	לשם	
הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	
נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	

של	החברה.

חיים רגב, מפרק
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בית הנדיב ניהול ואחזקה בע"מ
)ח"פ	51-353179-8(

)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	
הרצליה,	 	,71 הנדיב	 ברח'	 	,9.00 בשעה	 	,8.6.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

ישראל צ'רני,	מפרק

מוקארי מהנדסים ויועצים בע"מ
)ח"פ	51-392027-2(

)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	
כפר	 ראשי,	 ברח'	 	,10.00 בשעה	 	,30.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
כנא,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

עמאר חמודה,	עו"ד,	מפרק

אליפור בע"מ
)ח"פ	51-357885-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
סופית	של	החברה	 כי	אסיפה	 ]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	
יהודה	 ברח'	 	,11.00 בשעה	 	,30.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אפרתה,	 	,14 המכבי	
החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

מאיר אליפור,	מפרק

אלון טבעון גינון בע"מ
)ח"פ	51-347399-1(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	7.7.2010,	בשעה	10.00,	במשרדו	של	המפרק,	
שד'	פל-ים	2,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אברהם פטר רנד,	עו"ד,	מפרק

ברק ליפט בע"מ
)ח"פ	51-371784-3(

)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	11.7.2010,	בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
דוח	סופי	של	המפרק,	 11,	ראשון	לציון,	לשם	הגשת	 הפסנתר	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

שרון טל,	עו"ד,	מפרק

אוקטלי בע"מ
)ח"פ	51-278849-8(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	5.7.2010,	בשעה	10.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	הרקפת	20,	חגור,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אליהו צמח,	מפרק

ל.מ.ד.נ לגזיאל שוקי הון בע"מ
)ח"פ	51-363771-0(

)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	1.8.2010,	בשעה	10.00,	במשרדי	מפרק	החברה,	רח'	
אחוזה	206,	רעננה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

חיים צבי לגזיאל,	מפרק

מתכת דביר 1996 בע"מ
)ח"פ	51-227291-5(

)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	
רח'	 המפרק,	 אצל	 	,20.00 בשעה	 	,18.7.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
רחבת	צפת	32,	באר	שבע,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דניאל דביר,	מפרק
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 שמאים ב.ה. בע"מ 
)ח"פ		51-069215-5(

)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	20.5.2010	בשעה	18.00,	ברח'	ויצמן	30,	תל	אביב,	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרקים,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אחיקם ביתן אהוד המאירי  	 	

	מ	פ	ר	ק	י	ם				 	 																								

												 נוטרגל בע"מ 

)ח"פ		51-262943-7(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	20.5.2010	בשעה	12.00,	בקיבוץ	מענית,	לשם	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																															בלהה שובע,	מפרקת

מ.י. גבריאלי )1992( בע"מ 
)ח"פ		51-169146-1(

)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	
המפרק,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	23.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
שד'	רוטשילד	46	)מגדל	אלרוב,	קומה	2(,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																															עוזי פנחסי,	עו"ד,	מפרק

 י.ד. פתל בנין ופיתוח בע"מ 
)ח"פ		51-273663-8(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	25.5.2010	בשעה	13.00,	ברח'	הגדוד	העברי		
17,	אשקלון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															טמיר כרמי,	עו"ד,	מפרק

 גבעת הכרך בע"מ 
)ח"פ		51-035861-7(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	25.5.2010	בשעה	17.00,	במשרד	עו"ד	שמואל	
שוב,	רח'	ויצמן	2,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															שמואל שוב,	עו"ד,	מפרק

 דיט טכנולוגית בע"מ 
)ח"פ		51-326790-6(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	20.5.2010	בשעה	13.00,	במשרד	עו"ד	אורית	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 ירושלים,	 	,1 ראשונים	 דורות	 רח'	 דוד,	
של	המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

																																															אורית דוד,	עו"ד,	מפרקת

 פרואסיה סחר בע"מ 
)ח"פ		51-399014-3(

)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	
	,48 סוקולוב	 ברח'	 	,13.00 בשעה	 	21.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
רמת	השרון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

שרון איינהורן,	עו"ד,	מפרקת

 גולדימקס בע"מ 
)ח"פ		51-411133-5(

)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	22.5.2010	בשעה	17.00,	ברח'	העינב	18,	בנימינה,	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																															דורון גנון,	מפרק



2671 ילקוט הפרסומים 6078, ה' באייר התש"ע, 19.4.2010

די.ג'י. דיסק בע"מ
)ח"פ	51-277858-0(

)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	9.12.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ראובן	גלילי,	מסמטת	גליל	

10,	ראש	פינה	12000,	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.

ראובן גלילי,	מפרק

אולמות גאולה 36 ת"א בע"מ
)ח"פ	51-015481-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.2.2010,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אורן	חן,	מרח'	אחד	העם	28,	

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.

אורן חן,	עו"ד,	מפרק       

אמבוש בע"מ
)ח"פ	51-318358-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	17.3.2010,	התקבלה	החלטה	לפרק	
ולמנות	את	 את	החברה	מרצון	עם	הצהרה	על	כושר	פירעון	

מאיר	גיטליס,	מרח'	הרכבת	4,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	14 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.

מאיר גיטליס,	מפרק       

 מועדון הספורט רמת אפעל - חברה לתועלת
הציבור בע"מ

)ח"פ	51-347185-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.3.2010,	התקבלה	
אשכנזי,	 מודי	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 	החלטה	

ת"ז	027771278,	מרח'	השיטה	4,	רמת	אפעל,	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.

מודי אשכנזי,	מפרק       

גרעיני סלע בע"מ
)ח"פ	51-086490-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	
מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.3.2010,	קיבלו	
על	 תצהיר	 שהגישו	 לאחר	 הנ"ל,	 החברה	 של	 המניות	 בעלי	
כושר	פירעון,	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	דניאל	

שמואלי,	מרח'	אשכנזי	3,	פתח	תקוה,	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.

דניאל שמואלי,	עו"ד,	מפרק       

א. סרקין פרוייקטים ונהול בע"מ
)ח"פ	51-341448-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.3.2010,	
את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 	התקבלה	

אלי	סרקין,	מרח'	אלטרמן	15,	כפר	סבא,	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 סרקין,	מפרק       
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ע. יוסיפוף בע"מ
)ח"פ	51-345629-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	ישראל	חיים,	מרח'	

אהליאב	6,	רמת	גן,	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.

ישראל חיים,	רו"ח,	מפרק       

פרסומונית פרסום ושילוט תנועה בע"מ
)ח"פ	51-387400-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.3.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 טל,	 שרון	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

הפסנתר	11,	ראשון	לציון,	טל'	03-9515998,	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.

שרון טל,	עו"ד,	מפרק       

נדל"ן בשבילך בע"מ
)ח"פ	51-381298-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
החלטה	 התקבלה	 	,18.3.2010 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
מרח'	 קרן,	 ליאור	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 	לפרק	
תרמ"ב	5,	ראשון	לציון	75290,	טל'	03-9506661,	פקס'	03-9500929,	

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.

ליאור קרן,	עו"ד,	מפרק       

קו היין בע"מ
)ח"פ	51-281859-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.3.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 קרויטר,	 אלכסנדר	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

החמניה	4/6,	חולון	58509,	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

נתון ניהול בית היובל בע"מ
)ח"פ	51-310899-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
	,18.3.2010 שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	
עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	

ששי	לוי,	ת"ז	027924869,		למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	
153-3-5442241,	עם	העתק	בדאר	 פקס'	 זו,	באמצעות	 הודעה	
רשום	לכתובת:	ששי	לוי,	משרד	עורכי	דין,	רח'	פינסקר	16,	תל	

אביב	63421.

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

ששי לוי,	עו"ד,	מפרק       

רשף ניהול בית רוחם בע"מ
)ח"פ	51-267721-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	
מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.3.2010,	התקבלה	
לוי,	 ששי	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 	החלטה	

ת"ז	027924869,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	
153-3-5442241,	עם	העתק	בדאר	 פקס'	 זו,	באמצעות	 הודעה	
רשום	לכתובת:	ששי	לוי,	משרד	עורכי	דין,	רח'	פינסקר	16,	תל	

אביב	63421.

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

ששי לוי,	עו"ד,	מפרק       
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רשף ניהול בית כי"ח בע"מ
)ח"פ	51-269703-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	
מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.3.2010,	התקבלה	
לוי,	 ששי	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 	החלטה	

ת"ז	027924869,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	
153-3-5442241,	עם	העתק	בדאר	 פקס'	 זו,	באמצעות	 הודעה	
רשום	לכתובת:	ששי	לוי,	משרד	עורכי	דין,	רח'	פינסקר	16,	תל	

אביב	63421.

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

ששי לוי,	עו"ד,	מפרק       

בונפיל עבודות שלד וברזל בע"מ
)ח"פ	51-226492-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	17.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	נעמה	אריאל,	מרח'	

הסדנא	13,	רעננה,	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.

נעמה אריאל,	עו"ד,	מפרקת       

א. רייק אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-334795-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דניאל	רייק,	ת"ז	055878508,	

מרח'	המלאכה	4,	אזור	תעשייה	לוד,	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.

דניאל רייק,	מפרק       

ניר א.ד.י. ניהול 1998 בע"מ
)ח"פ	51-260299-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	מיכל	מיכלסון,	מרח'	

מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	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 מיכלסון,	עו"ד,	מפרקת       

פורום אופרה ישראל בע"מ
)ח"פ	51-266000-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.3.2010,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שי	וולובלסקי,	מרח'	שנקר	14,	
הרצליה	פיתוח	46725,	טל'	09-9589696,	פקס'	09-9589695,	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.

שי וולובלסקי,	עו"ד,	מפרק       

רותם חינוך בע"מ
)ח"פ	51-383675-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אברהם	דיין,	מדרך	
אביב,	 תל	 המשולש,	 הבניין	 עזריאלי,	 מרכז	 	,132 בגין	 מנחם	

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.

אברהם דיין,	עו"ד,	מפרק
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משאות חיפה ל.מ. הובלה )98( בע"מ
)ח"פ	51-259099-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.3.2010,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	צבי	מור,	מרח'	הנאמנים	12,	

חיפה	33264,	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.

צבי מור,	רו"ח,	מפרק

גולדפיש ניהול קרנות והשקעות
)ש"מ	6-023265-55(

הודעה בדבר שינויים בשותפות המוגבלת

נמסרת	בזאת	הודעה	בהתאם	להוראות	סעיף	60	לפקודת	
שינויים	 ביצוע	 על	 חדש[,	התשל"ה-1975,	 ]נוסח	 השותפויות	
להלן.	 כמפורט	 המוגבלת,	 בשותפות	 המוגבלים	 בשותפים	
הרווחים	 וחישוב	 החלוקה	 במועד	 יבוצעו	 בפועל	 השינויים	

הקרוב	או	במועד	המוקדם	ביותר	האפשרי	לאחריו:

השותפים	המוגבלים	המפורטים	להלן	יפדו	חלק	מהשקעתם	 א.	
בשותפות	המוגבלת:

השותף	המוגבל	המרכז	לפתרונות	שגויים	בע"מ,	ח"פ	 	.1
514364256,	פודה	על	חשבון	הקרן	סך	182,000	ש"ח;

השותף	המוגבל	אדמידן	בע"מ,	ח"פ	514408467,	פודה	 	.2
על	חשבון	הקרן	סך	312,000	ש"ח;

השותף	המוגבל	ג.ר.י.	יאן	בע"מ,	ח"פ	514408459,	פודה	 	.3
על	חשבון	הקרן	סך	312,000	ש"ח;

השותף	המוגבל	פזורילה	בע"מ,	ח"פ	514408442,,	פודה	 	.4
על	חשבון	הקרן	סך	182,000	ש"ח;

השותף	המוגבל		חן	אלטשולר,	ת"ז	022851158,	פודה	 	.5
על	חשבון	הקרן	סך	69,607	ש"ח;

	,057379315 ת"ז	 אלטשולר,	 גילעד	 המוגבל	 השותף	 	.6
פודה	על	חשבון	הקרן	סך	69,607	ש"ח;

השותף	המוגבל	קלמן	שחם,	ת"ז	000915983,	פודה	על	 	.7
חשבון	הקרן	סך	68,916	ש"ח;

פודה	 	,000958165 ת"ז	 שחם,	 אילנה	 המוגבל	 השותף	 	.8
על	חשבון	הקרן	סך	68,916	ש"ח;

אמריקני	 דרכון	 בר–בנין,	 רוני	 המוגבל	 השותף	 	.9
710854339,	פודה	על	חשבון	הקרן	סך	29,835	ש"ח.

השותפים	המוגבלים	המפורטים	להלן	יצטרפו	כשותפים	 ב.	
מוגבלים	חדשים	לשותפות	המוגבלת:

השותף	המוגבל	ארנון	לוי,	ת"ז	057826224,	מרח'	הזית	 	.1
18/6,	רעננה,	יפקיד	סך	250,000	ש"ח;

מרח'	 	,29003399 ת"ז	 וקנין,	 אבישי	 המוגבל	 השותף	 	.2
בצלאל	7,	תל	אביב,	יפקיד	סך	250,000	ש"ח;

השותף	המוגבל	אייל	גל,	ת"ז	28538569,	מרח'	יהודה	 	.3
הנשיא	47,	תל	אביב,	יפקיד	סך	200,000	ש"ח;

מרח'	 	,059840819 ת"ז	 זרמון,	 עופר	 המוגבל	 השותף	 	.4
אבא	קובנר	13,	תל	אביב,	יפקיד	סך	150,000	ש"ח;

מרח'	 	,034563908 ת"ז	 מרקו,	 שלומי	 המוגבל	 השותף	 	.5
איילון	22,	אלפי	מנשה,	יפקיד	סך	150,000	ש"ח;

מרח'	 	,031931751 ת"ז	 אלפר,	 עופר	 המוגבל	 השותף	 	.6
הירדן	8,	הרצליה,	יפקיד	סך	150,000	ש"ח;

מרח'	 	,024850281 ת"ז	 גנון,	 יריב	 המוגבל	 השותף	 	.7
ישעיהו	אברך	8,	תל	אביב,	יפקיד	סך	150,000	ש"ח.

של	 וחלקם	 הקרן	 הרכב	 האלה,	 השינויים	 ביצוע	 לאחר	 ג.	
השותפים	יהיה	כדלקמן:

השותף	גולד	פיש	ניהול	קרנות	והשקעות	בע"מ,	ח"פ	 	.1
514120377,	הוא	שותף	כללי	בשותפות;

השותף	המוגבל	המרכז	לפתרונות	שגויים	בע"מ	-	סך	 	.2
השקעה:	1,218,000	ש"ח,	חלקו	בקרן:	12.18%;

השותף	המוגבל	אדמידן	בע"מ	-	סך	השקעה:	2,088,000	 	.3
ש"ח,	חלקו	בקרן:	20.88%;

השקעה:	 סך	 	- בע"מ	 יאן	 ג.ר.י.	 המוגבל	 השותף	 	.4
2,088,000	ש"ח,	חלקו	בקרן:	20.88%;

השקעה:	 סך	 	- בע"מ	 פזורילה	 המוגבל	 השותף	 	.5
1,218,000	ש"ח,	חלקו	בקרן:	12.18%;

השותף	המוגבל		חן	אלטשולר	-	סך	השקעה:	469,500	 	.6
ש"ח,	חלקו	בקרן:	4.695%;

השקעה:	 סך	 	- אלטשולר	 גילעד	 המוגבל	 השותף	 	.7
469,500	ש"ח,	חלקו	בקרן:	4.695%;

	469,500 השקעה:	 סך	 	- שחם	 קלמן	 המוגבל	 השותף	 	.8
ש"ח,	חלקו	בקרן:	4.695%;

השותף	המוגבל	אילנה	שחם	-	סך	השקעה:	469,500	 	.9
ש"ח,	חלקו	בקרן:	4.695%;

השותף	המוגבל	רוני	בר–בנין	-	סך	השקעה:	210,000	 	.10
ש"ח,	חלקו	בקרן:	2.10%;

השותף	המוגבל	ארנון	לוי	-	סך	השקעה:	250,000	ש"ח,	 	.11
חלקו	בקרן:	2.50%;

השותף	המוגבל	אבישי	וקנין	-	סך	השקעה:	250,000	 	.12
ש"ח,	חלקו	בקרן:	2.50%;

השותף	המוגבל	אייל	גל	-	סך	השקעה:	200,000	ש"ח,	 	.13
חלקו	בקרן:	2.00%;

	150,000 השקעה:	 סך	 	- זרמון	 עופר	 המוגבל	 השותף	 	.14
ש"ח,	חלקו	בקרן:	1.50%;

השותף	המוגבל	שלומי	מרקו	-	סך	השקעה:	150,000	 	.15
ש"ח,	חלקו	בקרן:	1.50%;

	150,000 השקעה:	 סך	 	- אלפר	 עופר	 המוגבל	 השותף	 	.16
ש"ח,	חלקו	בקרן:	1.50%;

השותף	המוגבל	יריב	גנון	-	סך	השקעה:	150,000	ש"ח,	 	.17
חלקו	בקרן:	1.50%.

זיו אברהמי,	עו"ד 	 	 	
בא	כוח	השותפות 	 	 	




