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הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, 
התשי"א-11951 )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את 
נושאי המשרה ובעלי התפקידים במשרד לנושאים אסטרטגיים 
)להלן - המשרד(, אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל 
למעט  לחוק,  ו–5   4 בסעיפים  בהן  שמדובר  מהעסקאות  עסקה 
עד הסכום  בתחום הפעילות של המשרד,  במקרקעין,  עסקאות 
הנקוב ליד כל אחד מהם, ולחתום השם המדינה על המסמכים 

הנוגעים לעסקאות האמורות:

ראש  משרד  חשב  עם  יחד  המשרד  של  הכללי  )א( המנהל 
הממשלה או סגנו - בלא הגבלה בסכום;

ראש  משרד  חשב  עם  יחד  המשרד  למנכ"ל  )ב( המשנה 
הממשלה או סגנו - עד סכום של 500,000 שקלים חדשים.

 - שישנן  ככל  במשרד,  משרה  לנושאי  קודמות  הרשאות 
בטלות.

כ' בטבת התשע"ב )15 בינואר 2012(
)חמ 9—3-ה1(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה                     __________

1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, 
התשי"א-11951, החליטה הממשלה להרשות כל אחד מנושאי 
המשרות במשרד הבינוי והשיכון )להלן - המשרד( המפורטים 
להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מן העסקאות שמדובר 
בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק האמור, למעט עסקה במקרקעין, אלא 
אם כן נקבעה לגביה קביעה אחרת, בכל תחום הפעילות של 
כן  אם  אלא  המשרד  לצורכי  דיור  של  עסקה  למעט  המשרד, 
נקבעה לגביה קביעה אחרת, עד הסכום הנקוב לצד כל אחד 
מהם, ולחתום בשם המדינה, יחד עם מי שנקבע לכך להלן, על 

המסמכים הנוגעים לכל עסקה מהעסקאות האמורות: 

א. משרד ראשי

בלא   - במקרקעין  עסקאות  לרבות  הכללי,  )1( המנהל 
הגבלת סכום;

)2( סגן מנהל כללי בכיר )תיאום ותכנון(, לרבות עסקאות 
במקרקעין - עד סכום של 4,000,000 שקלים חדשים;

)מינהל ומשאבי אנוש(, לרבות  )3( סגן מנהל כללי בכיר 
עסקאות במקרקעין שבתחום מינהלות שיקום שכונות 

- עד סכום של 2,500,000 שקלים חדשים;

עסקאות  לרבות  הכפר,  לענייני  בכיר  אגף  )4( מנהל 
במקרקעין - עד סכום של 4,000,000 שקלים חדשים;

)5( מנהל מינהל תכנון והנדסה - עד סכום של 4,000,000 
שקלים חדשים;

עסקאות  לרבות  ודיור(,  )נכסים  בכיר  אגף  )6( מנהל 
במקרקעין - עד סכום של 4,000,000 שקלים חדשים;

)7( מנהל אגף בכיר )פרוגרמות(, לרבות עסקאות במקרקעין 
- עד סכום של 4,000,000 שקלים חדשים;

עסקאות  לרבות  )אכלוס(,  בכיר  כללי  מנהל  )8( סגן 
במקרקעין - עד סכום של  2,500,000 שקלים חדשים;

)9( מנהל אגף בכיר )תכנון ובינוי ערים(, לרבות עסקאות 
במקרקעין - עד סכום של 2,500,000 שקלים חדשים;

עסקאות  לרבות  )פרוגרמות(,  בכיר  אגף  מנהל  )10( סגן 
במקרקעין - עד סכום של 1,250,000 שקלים חדשים;

)11( מנהל אגף בכיר )שיקום שכונות פיזי( - עד סכום של 
1,500,000 שקלים חדשים;

)12( מנהל אגף בכיר )שיקום שכונות חברתי( - עד סכום 
של 1,500,000 שקלים חדשים;

)13( מנהל אגף מערכות מידע - עד סכום של  1,500,000 
שקלים חדשים;

)14( מנהל אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה - עד סכום של 
55,000 שקלים חדשים.

ב. מחוזות

שקלים   2,500,000 של  סכום  עד   - גליל  מחוז  )15( מנהל 
חדשים;

)16( מנהל מחוז חיפה - עד סכום של 2,500,000  שקלים 
חדשים; 

2,500,000 שקלים  )17( מנהל מחוז מרכז - עד סכום של 
חדשים;

)18( מנהל מחוז ירושלים - עד סכום של 2,500,000 שקלים 
חדשים; 

)19( מנהל מחוז דרום - עד סכום של 2,500,000  שקלים 
חדשים.

ג. הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב

בנגב,  הבדואית  ההתיישבות  להסדרת  רשות  )20( מנהל 
 4,000,000 של  סכום  עד   - במקרקעין  עסקה  לרבות 

שקלים חדשים;

)21( מנהל אגף תכנון ופיתוח,  לרבות עסקאות במקרקעין 
- עד סכום של 1,000,000 שקלים חדשים;

של  סכום  עד   - התיישבות  להסדרת  אגף  )22( מנהל 
1,000,000 שקלים חדשים;

של  סכום  עד   - גאוגרפי  ומידע  מיפוי  אגף  )23( מנהל 
1,000,000 שקלים חדשים;

  - ולוגיסטיקה  תקציב  אנוש,  משאבי  א'  אגף  )24( מנהל 
עד סכום של 1,000,000 שקלים חדשים.

ד. המרכז למיפוי ישראל

)25( מנהל המרכז למיפוי ישראל - עד סכום של 4,000,000 
שקלים חדשים.

כל מורשה כאמור, יחתום יחד עם:

מורשים מספר )1( עד )19( - חשב המשרד או סגנו או לעניין 
עסקה שתמורתה אינה עולה על 100,000 שקלים חדשים, עם 

מנהל תחום בכיר )התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי(;

מורשים מספר )20( עד )24( - חשב המשרד או סגנו או גזבר 
הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב;

מורשה מספר )25( - חשב המרכז למיפוי ישראל.                      __________
1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.
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ההרשאה לנושאי משרה במשרד שהודעה עליה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 5079, התשס"ב, עמ' 2504, מיום י"ט בסיוון 

התשס"ב )30 במאי 2002( - בטלה.

כ' בטבת התשע"ב )15 בינואר 2012(
)חמ 9—3-ה1(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה                      

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 

מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 6)א()2( 
לחוק נכסי המדינה, התשי"א-11951, להרשות כל אחד מנושאי 
הממשלה  ראש  במשרד  אטומית  לאנרגיה  בוועדה  המשרות 
לייצג את הממשלה בכל  להלן,  - הוועדה( המפורטים  )להלן 
עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק האמור 
בתחום הפעילות של הוועדה, עד הסכום הנקוב לצד כל אחד 
מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות 

האמורות: 

א. הנהלת הוועדה

)1( המנהל הכללי יחד עם חשב הוועדה - בלא הגבלת 
סכום; לגבי מקרקעין המיועדים לשמש או המשמשים 
דירות, משרדים, חניונים או לתעשייה או למחקר - 

עד סכום של 1,500,000 שקלים חדשים;

ראש אגף הדרכה ופיקוח יחד עם חשב הוועדה - עד   )2(
סכום של 1,000,000 שקלים חדשים;

עד   - הוועדה  עם חשב  יחד  הכללי  למנהל  המשנה   )3(
סכום של 500,000 שקלים חדשים;

עם  יחד  ארדון  אגף  ראש  או  הכללי  למנהל  המשנה   )4(
חשב הוועדה, לגבי חוזה עבודה עם אדם שהוראות 
חובת שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959 )להלן 
- חוק המינויים(, אינן חלות עליו וכן לגבי חוזה ייעוץ 

- עד סכום של 200,000 שקלים חדשים;

ראש אגף ארגון יחד עם חשב הוועדה - עד סכום של   )5(
200,000 שקלים חדשים;

מחלקת  מנהל  או  ופיקוח  הדרכה  באגף  יחידה  ראש   )6(
עם  יחד  ופיקוח  הדרכה  באגף  ובקרה  תקציבי  תכנון 
חשב הוועדה או סגנו - עד סכום של 43,000 שקלים 

חדשים;

עם  יחד  בוועדה  ומשק  מנהל  ארדון  מחלקת  מנהל   )7(
חשב הוועדה - עד סכום של 5,000 שקלים חדשים;

ראש  או  ופיקוח  הדרכה  באגף  ביחידה  רכש  מנהל   )8(
עם  יחד  ופיקוח  הדרכה  באגף  ורכש  כספים  תחום 
חשב הוועדה או סגנו - עד סכום של 2,000 שקלים 

חדשים.

ב. הקריה למחקר גרעיני - נגב )להלן - הקמ"ג(

של  סכום  עד   - הקמ"ג  חשב  עם  יחד  הקמ"ג  מנהל   )1(
המיועדים  מקרקעין  לגבי  חדשים;  שקלים   5,000,000
או  חניונים  משרדים,  דירות,  המשמשים  או  לשמש 
לתעשייה או למחקר - עד סכום של 1,500,000 שקלים 

חדשים;

המנהל הכללי של הוועדה יחד עם מנהל קמ"ג ועם   )2(
הגבלת  בלא   - מקרקעין  עסקאות  למעט  קמ"ג,  חשב 

סכום.

מנהל קמ"ג יחד עם ראש האגף למשאבי אנוש ארגון   )3(
ומנהל בקמ"ג ועם חשב הקמ"ג, לגבי הסכמי עבודה 
חוזה  לגבי  וכן  הקמ"ג  עובדי  על  החלים  קיבוציים 
עבודה עם אדם שהוראות חוק המינויים אינן חלות 

עליו - בלא הגבלת סכום;

משנה למנהל הקמ"ג יחד עם חשב הקמ"ג - עד סכום   )4(
של 450,000 שקלים חדשים;

ראש אגף להנדסה בקמ"ג יחד עם חשב הקמ"ג - עד   )5(
סכום של 275,000 שקלים חדשים;

ראש אגף בכיר לאפסנאות ומשק בקמ"ג יחד עם חשב   )6(
הקמ"ג - עד סכום של 275,000 שקלים חדשים;

סגן ראש אגף לאפסנאות ומשק בקמ"ג יחד עם חשב   )7(
הקמ"ג - עד סכום של 90,000 שקלים חדשים;

ממונה על הרכש וההספקה בקמ"ג יחד עם סגן מנהל   )8(
במחלקת הרכש וההספקה בקמ"ג ועם חשב הקמ"ג - 

עד סכום של 90,000 שקלים חדשים;

עם  יחד  בקמ"ג  ומשק  לאפסנאות  אגף  ראש  סגן   )9(
מנהל מחלקת שירותי משק בקמ"ג או מנהל מחלקת 
כל  לגבי  הקמ"ג  חשב  סגן  ועם  בקמ"ג  התחבורה 
עסקה שהיא בתחום פעולות במחלקת שירותי משק 
שקלים   25,000 של  סכום  עד   - תחבורה  מחלקת  או 

חדשים;

מנהל  סגן  או  בקמ"ג  וההספקה  הרכש  על  ממונה   )10(
כל  מנהל  עם  יחד  בקמ"ג  וההספקה  הרכש  מחלקת 
ענף במחלקת הרכש וההספקה בקמ"ג ועם סגן חשב 

הקמ"ג - עד סכום של 10,000 שקלים חדשים;

ראש אגף משאבי אנוש, ארגון ומינהל בקמ"ג יחד עם   )11(
שהוראות  אדם  עם  עבודה  חוזה  לגבי  הקמ"ג,  חשב 
ייעוץ  חוזה  לגבי  וכן  עליו  חלות  אינן  חוק המינויים 
ולגבי חוזים לביצוע עבודות, להשתלמויות ולמלגות 

- עד סכום של 90,000 שקלים חדשים;

מנהל  או  בקמ"ג  אנוש  משאבי  ניהול  מחלקת  מנהל   )12(
חשב  עם  יחד  בקמ"ג  אנוש  משאבי  פיתוח  מחלקת 
ייעוץ,  חוזי  עבודות,  לביצוע  חוזים  לגבי  הקמ"ג 
בתחום  שהם  שכירות,  חוזי  או  ומלגות  השתלמויות 
פעולות מחלקת ניהול משאבי אנוש או מחלקת פיתוח 

משאבי אנוש - עד סכום של 25,000 שקלים חדשים;

כל אחד ממנהלי השיווק באגף השיווק, לגבי עסקה   )13(
בתחום פעילותו יחד עם חשב הקמ"ג - עד סכום של 

90,000 שקלים חדשים;

מנהל מחלקת עבודות בקמ"ג יחד עם חשב הקמ"ג -   )14(
עד סכום של 60,000 שקלים חדשים;

מנהל מחלקת עבודות בקמ"ג או מנהל סקטור במחלקת   )15(
עבודות בקמ"ג יחד עם מפקח בכיר בסקטור ועם סגן 

חשב הקמ"ג - עד סכום של 6,000 שקלים חדשים;

בתי  מנהל  או  בקמ"ג  הכלליים  המלאכה  בתי  מנהל   )16(
מלאכה המיוחדים בקמ"ג יחד עם חשב הקמ"ג - עד 

סכום של 25,000 שקלים חדשים;

                    __________
1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.
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ראש מדור הוצאה לאור במחלקת תיעוד וספרייה או   )7(
ראש מדור גיוס וקליטה במחלקה למשאבי אנוש, כל 
אחד בתחום תפקידו, יחד עם חשב ממ"ג או סגנו או 
תחום  ראש  או  ותשלומים  גבייה  מימון  תחום  ראש 
התקשרויות ומיוחדים - עד סכום של 2,000 שקלים 

חדשים;

אנוש,  למשאבי  במחלקה  בכיר  מדעית  ספרות  סוקר   )8(
או  סגנו  או  ממ"ג  חשב  עם  יחד  תפקידו,  בתחום 
תחום  ראש  או  ותשלומים  גבייה  מימון  תחום  ראש 
התקשרויות ומיוחדים - עד סכום של 1,000 שקלים 

חדשים;

ראש אגף בתחום אגפו יחד עם חשב ממ"ג או סגנו,   )9(
לגבי הסכמים לשמירת סודיות - בלא הגבלת סכום.

עליהן  שהודעות  בוועדה  משרה  לנושאי  ההרשאות 
פורסמו - בטלות.

ב' בטבת התשע"ב )28 בדצמבר 2011(
)חמ 9—3-ה1(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה                      

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
המדינה, התשי"א-11951 )להלן - החוק(, החליטה הממשלה -

העלייה  לקליטת  במשרד  המשרות  נושאי  את  1. להרשות 
הממשלה  את  לייצג  להלן,  המפורטים  המשרד(   - )להלן 
ו–5   4 בסעיפים  בהן  שמדובר  מהעסקאות  עסקה  בכל 
של  הפעולות  בתחום  במקרקעין,  עסקאות  למעט  לחוק, 
המשרד ותפקידו של המורשה, עד הסכום הנקוב לצד כל 
אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים 

לעסקאות האמורות:

)1(  המנהל הכללי - בלא הגבלה בסכום;

)2(  המשנה למנהל הכללי - עד סכום של 500,000 שקלים 
חדשים;

עד   - אנוש(  ומשאבי  )מינהל  בכיר  כללי  מנהל  סגן    )3(
סכום של 500,000 שקלים חדשים;

 500,000 של  סכום  עד   - )דיור(  הכללי  למנהל  סגן   )4(
שקלים חדשים;

)קליטה בקהילה( - עד סכום של  סגן למנהל הכללי   )5(
500,000  שקלים חדשים;

של  סכום  עד   - מידע(  )מערכות  בכיר  אגף  מנהל    )6(
400,000 שקלים חדשים;

של  סכום  עד   - ויזמות(  )כלכלה  בכיר  אגף  מנהל    )7(
400,000  שקלים חדשים;

 - ותושבים חוזרים(  )עידוד עלייה  )8(  מנהל אגף בכיר 
עד סכום של 400,000 שקלים חדשים;

)9(  מנהל אגף א' )יזמות( - עד סכום של 200,000 שקלים 
חדשים;

 200,000 של   סכום  עד   - )תעסוקה(  א'  אגף  מנהל   )10(
שקלים חדשים;

בקמ"ג  שיווק  באגף  חוץ  התקשרויות  סקטור  מנהל   )17(
שירותים  למכירת  חוזים  לגבי  הקמ"ג,  חשב  עם  יחד 
סקטור  מנהל  של  סמכותו  בתחום  שהם  ומוצרים 
שקלים   25,000 של  סכום  עד   - חוץ  התקשרויות 

חדשים;

מנהל  עם  יחד  בקמ"ג  תחבורה  מחלקת  מנהל  סגן   )18(
המוסך בקמ"ג או בוחן רכב ראשי בקמ"ג ועם סגן חשב 
הקמ"ג, לגבי כל עסקה שהיא בתחום פעילות מחלקת 

תחבורה - עד סכום של 5,000 שקלים חדשים;

מנהל בית הספר התעשייתי בקמ"ג או ראשי המדורים   )19(
סגן  עם  יחד  בקמ"ג  אנוש  משאבי  פיתוח  במחלקת 
חשב הקמ"ג, לגבי התחייבויות לביצוע השתלמויות 
ומלגות, שהם בתחום פעולות מחלקת פיתוח משאבי 

אנוש - עד סכום של 3,000 שקלים חדשים;

הכלליים  המלאכה  בבתי  חוץ  תיקוני  משרד  מנהל   )20(
בקמ"ג יחד עם מנהל בתי המלאכה הכלליים בקמ"ג 
שקלים   6,000 של  סכום  עד   - הקמ"ג  חשב  סגן  ועם 

חדשים;

המיוחדים  המלאכה  בבתי  חוץ  תיקוני  משרד  מנהל   )21(
בקמ"ג יחד עם מנהל בתי המלאכה המיוחדים בקמ"ג  
שקלים   6,000 של  סכום  עד   - הקמ"ג  חשב  סגן  ועם 

חדשים.

ג. המרכז למחקר גרעיני נחל שורק )להלן - ממ"ג(

מנהל ממ"ג יחד עם חשב ממ"ג או סגנו - עד סכום   )1(
של 5,000,000 שקלים חדשים, או יחד עם ראש תחום 
 100,000 של  סכום  עד   - ותשלומים  גבייה  מימון 
שקלים חדשים; לגבי מקרקעין המיועדים לשמש או 
המשמשים דירות, משרדים או לתעשייה או למחקר 

- עד סכום של 650,000 שקלים חדשים;

המנהל הכללי של הוועדה יחד עם מנהל ממ"ג ועם   )2(
חשב ממ"ג או סגנו, למעט עסקאות במקרקעין - בלא 

הגבלת סכום;

מנהל ממ"ג יחד עם חשב ממ"ג או סגנו, לגבי הסכמי   )3(
לגבי  וכן  ממ"ג  עובדי  על  החלים  קיבוציים  עבודה 
חוזה עבודה עם אדם שהוראות חוק המינויים אינן 

חלות עליו - בלא הגבלת סכום;

ראש אגף או ראש שטח בתחום שטחו, יחד עם חשב   )4(
ממ"ג או סגנו - עד סכום של 240,000 שקלים חדשים, 
או יחד עם ראש תחום מימון גבייה ותשלומים - עד 

סכום של 100,000 שקלים חדשים;

מחלקת  מנהל  או  ולוגיסטיקה  רכז  מחלקת  מנהל   )5(
ופרויקטים  תכנון  תחום  ראש  או  ותחבורה  תשתיות 
רכש  תחום  ראש  או  ותחבורה,  תשתיות  במחלקת 
תיעוד  מנהל מחלקת  או  ולוגיסטיקה,  רכש  במחלקת 
וספרייה יחד עם חשב ממ"ג או סגנו או ראש תחום 
התקשרויות ומיוחדים - עד סכום של 45,000 שקלים 

חדשים;

תחום  ראש  או  אנוש  למשאבי  המחלקה  מנהל   )6(
תחבורה יחד עם חשב ממ"ג או סגנו או ראש תחום 
התקשרויות  תחום  ראש  או  ותשלומים  גבייה  מימון 
ומיוחדים, לגבי התקשרויות בתחומי מחלקותיהם - 

עד סכום של 10,000 שקלים חדשים;
                     __________

1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.
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)11(  מנהל אגף )שיפור השירות והדרכה( - עד סכום של 
200,000 שקלים חדשים;

שקלים   150,000 של  סכום  עד   - )מחקר(  אגף  מנהל    )12(
חדשים;

)13(  מדען ראשי - עד סכום של 200,000 שקלים חדשים;

  200,000 של  סכום  עד   - )סטודנטים(  א'  אגף  מנהל    )14(
שקלים חדשים;

)15(  מנהל אגף )מידע ופרסום( - עד סכום של  200,000 
שקלים חדשים;

)16(  מנהל אגף א' )קליטה במדע( - עד סכום של  200,000 
שקלים חדשים;

עד   - ציבור(  ופניות  פנימית  )ביקורת  א'  אגף  מנהל    )17(
סכום של 200,000 שקלים חדשים;

)18(  מנהל אגף א' )קליטת עולי אתיופיה( - עד סכום של 
200,000 שקלים חדשים;

)19(  מנהל אגף א' )נתב"ג( - עד סכום של 200,000 שקלים 
חדשים;

)20(  ממונה בינוי - עד סכום של 200,000 שקלים חדשים; 

)21(  מנהל מחלקה )תיעוד וזכאות( - עד סכום של 55,000 
שקלים חדשים;

)22(  ממונה )תכנון, תקצוב ומעקב( - עד סכום של 55,000 
שקלים חדשים;

שקלים   200,000 סכום  עד   - )ביטחון(  אגף  מנהל    )23(
חדשים;

)24(  מנהל אגף )רכש נכסים ולוגיסטיקה( - עד סכום של 
150,000 שקלים חדשים;

)25(  דובר וממונה על יחסי ציבור - עד סכום של 55,000 
שקלים חדשים;

)26(  מנהל אגף )משאבי אנוש( - עד סכום של  200,000 
שקלים חדשים;

)27(  מנהל שירות רווחה - עד סכום של 200,000 שקלים 
חדשים;

)28(   מנהל ענף )אמנים וספורטאים עולים( - עד סכום של 
55,000 שקלים חדשים;

שקלים   55,000 של  סכום  עד   - )אולפנים(  ממונה    )29(
חדשים;

מנהל תחום )מורשת ישראל( - עד סכום של  100,000   )30(
שקלים חדשים;

)31(  מנהל תחום )קליטה חברתית( - עד סכום של  100,000 
שקלים חדשים;

)32(  ראש תחום פיתוח יישומים - עד סכום של  150,000 
שקלים חדשים;

ותפקידים  העורף  היערכות  )צה"ל,  תחום  מנהל    )33(
מיוחדים( - עד סכום של 55,000 שקלים חדשים;

מנהל מחוז עד סכום של 150,000 שקלים חדשים;   )34(

של  סכום  עד  מרחב  מנהל  או  אזורית  לשכה  מנהל   )35(
55,000 שקלים חדשים; 

ממונה )תעסוקה( עד סכום של 55,000 שקלים חדשים.  )36(

 )36( עד   )1( בפסקאות  המנויים  המורשים  מבין  אחד  2. כל 
יחתום יחד עם אחד מהמורשים שלהלן:

חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלת סכום;  )1(

גזבר מחוז או סגן גזבר מחוז - עד סכום של 150,000   )2(
שקלים חדשים;

רכש  )התקשרויות,  התחייבויות  בכיר  תחום  מנהל   )3(
ופיקוח תקציבי( - עד סכום של 75,000 שקלים חדשים;

גזבר לשכה - עד סכום של 55,000 שקלים חדשים.  )4(

העלייה  לקליטת  במשרד  משרה  לנושאי  3. ההרשאות 
שהודעות עליהן פורסמו - בטלות.

ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(
)חמ 9—3-ה1-1(

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה                      

      
צו הענקת סמכויות

לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 
התשנ"ו- 1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996  מעצרים(,   - אכיפה  )סמכויות 
אני מסמיך בזה את המפקחים שמונו לפי חוק רשות העתיקות, 
התשמ"ט-21989, וששמותיהם מפורטים להלן בסמכויות עיכוב 
ומעצר כמפורט להלן בשעה שהם חוקרים עבירות על סעיף 37 

לחוק העתיקות, התשל"ח-31978, ולשם כך בלבד תהיה להם -

סמכות עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק, למעט סמכות לעכב על   )1(
יסוד חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; לפי סעיף 68)א( 
לחוק למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת המשטרה; לפי 

סעיף 69 לחוק;

סמכות מעצר על פי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

 מס' זהותשם

022577522אלון קליין

033965443שי בר–טורא

029635877גיא פיטוסי

025506312אמיר קובי

023850126אמיר גנור

059799098חיים שצ'ופק

024338436ניר דיסטנפלד

058669854עוזי רוטשטיין

036333821איתן קליין

032069742סער גנור 

בטבת  כ"ח  יום  עד  זה  סמכויות  הענקת  צו  של  תוקפו 
הסמכויות  מקבלי  עוד  וכל   )2013 בדצמבר   31( התשע"ד 

משמשים במשרתם האמורה.

כ"ד בטבת התשע"ב )19 בינואר 2012(
)חמ 2849—3(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים                     __________

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.

2  ס"ח התשמ"ט, עמ' 88.

3  ס"ח התשל"ח, עמ' 76; התשס"ג, עמ' 205.
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מינוי מפקח עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

על  הפיקוח  ארגון  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ת"ז  נעמד,  דני  את  ממנה  אני  התשי"ד-11954,  העבודה, 
026897447, למפקח עבודה לעניין הפיקוח על החוק האמור וכן 

על הוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-21959.

ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(
)חמ 150—3(  

שלום שמחון  
__________                   שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

2  ס"ח התשי"ט, עמ' 32.

מינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 
התשי"ד-11954, ולפי סעיף 13 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 
מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשנ"ח-21998,  מוגבלויות, 

למפקחי עבודה לעניין הפיקוח על החוקים האמורים:

מס' זהותשם

028906113איריס אלדר

065436974אפרים יוסף

ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(

)חמ 150—3(  

שלום שמחון  
__________                   שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

2  ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

מינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

על  הפיקוח  ארגון  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשי"ד-11954,  העבודה, 
חוק  וכן על  לעניין הפיקוח על החוק האמור  למפקחי עבודה 

עבודת הנוער, התשי"ג-21953:

מס' זהותשם

028906113איריס אלדר

065436974אפרים יוסף

026897447דני נעמד

ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(
)חמ 150—3(  

שלום שמחון  
__________                   שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

2  ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התש"ע, עמ' 639.

מינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

על  הפיקוח  ארגון  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עבודה  שעות  לחוק   1 סעיף  לפי  התשי"ד-11954,  העבודה, 
שנתית,  חופשה  לחוק   1 סעיף  התשי"א-21951,  ומנוחה, 
התשי"א-31951, אני ממנה את הרשומים מטה למפקחי עבודה 
לעניין הפיקוח על הוראות החוקים האמורים וכן על הוראות 
הכשרה  שעברו  לאחר  התשי"ד-41954,  נשים,  עבודת  חוק 
התשי"ח- השכר,  הגנת  חוק  13)ב(,  סעיף  כאמור  מתאימה 

51958, חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ג-62003, 
בטוהר  ופגיעה  עבירות  )חשיפת  עובדים  על  הגנה  חוק 
הסכמים  חוק  התשנ"ז-71997,  התקין(,  במינהל  או  המידות 
הטרדה  למניעת  לחוק  7)ב(  סעיף  התשי"ז-81957,  קיבוציים, 
מינית, התשנ"ח-91998, סעיף 41א)ב( לחוק חיילים משוחררים 

)החזרה לעבודה(, התש"ט-101949:

מס' זהותשם

025487455איתן מייקל

028906113איריס אלדר

065436974אפרים יוסף

026897447דני נעמד

ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(

)חמ 150—3(  
שלום שמחון  

__________                   שר התעשייה המסחר והתעסוקה
1  ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

2  ס"ח התשי"א, עמ' 204.

3  ס"ח התשי"א, עמ' 234.

4  ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

5  ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

6  ס"ח התשס"ג, עמ' 374.

7  ס"ח התשנ"ז, עמ' 66.

8  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

9  ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

10 ס"ח התש"ט, עמ' 13.

מינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

על  הפיקוח  ארגון  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
1 לחוק חופשה שנתית,  העבודה, התשי"ד-11954, לפי סעיף 
ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק   1 סעיף  לפי  התשי"א-21951, 
התשי"א-31951, ולפי סעיף 1 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-
41953, אני ממנה את הרשומים מטה למפקחי עבודה לעניין 
הוראות  על  וכן  האמורים  החוקים  הוראות  על  הפיקוח 
ההזדמנויות  שוויון  חוק  התשמ"ז-51987,  מינימום,  שכר  חוק 

                  __________
1  ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

2  ס"ח התשי"א, עמ' 234.

3  ס"ח התשי"א, עמ' 104.

4  ס"ח התשי"ג, עמ' 115.

5  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.
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התשי"ד- נשים,  עבודת  חוק  התשמ"ח-61988,  בעבודה, 
13)ב(,  בסעיף  כאמור  מתאימה  הכשרה  שעברו  לאחר   ,71954
התשס"א- ולהתפטרות,  לפיטורים  מוקדמת  הודעה  חוק 
התשס"ב-92002,  עבודה(,  )תנאי  לעובד  הודעה  חוק   ,82001
עובדים  על  הגנה  חוק  התשי"ח-101958,  השכר,  הגנת  חוק 
עובדים  על  הגנה  חוק  התשס"ג-112003,  חירום,  בשעת 
)חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, 
התשי"ז-131957,  קיבוציים,  הסכמים  חוק  התשנ"ז-121997, 
התשנ"ח-141998,  מינית,  הטרדה  למניעת  לחוק  7)ב(  סעיף 
לסעיף  ובהתאם  התשי"ט-151959,  התעסוקה,  שירות  וחוק 
)החזרה לעבודה(, התש"ט- 41א)ב( לחוק חיילים משוחררים 
עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק   13 לסעיף  ובהתאם   ,161949

מוגבלויות, התשנ"ח-171998:

מס' זהותשם

066621574ענת קורן

528708363שמואל טביב

039339411אורי בלנקשטיין

046259701רון גלבוע

300279262דותן גלברג

037068608נעמה ברוכים

039697172יואל משה המדינגר

058539107כמאל עמאר

032921280גל שוימר

026598003הדר מוסאי

033379447לילך דה וגה

303021281ליאור צרפתי

066561333ליאור פרץ

036652733בהא אבו אחמד

301093225סימה ארושס

306325721אלונה מלומד

039783717שמעון טובול

039633409סיוון חליווה

029998309הדס אלגזי

מס' זהותשם

200656569אייל עמיר

026481689אביב נג'בי

021919642ענבל לוינזון

302926373ראמי גמיל

ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(
)חמ 150—3(  

שלום שמחון  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

מינוי מפקחים  
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991  

זרים,  עובדים  לחוק  5ב)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, אני מסמיך את הרשומים מטה 
למפקחים לעניין פיקוח על החוק האמור, לאחר שעברו הכשרה 

מתאימה לפי סעיף 5ב)2( לחוק:

מס' זהותשם      

029869328חוסיין אבו גוש 

033379447לילך דה וגה         

032921280גל שוימר

026598003הדר מוסאי

ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(
)חמ 1923—3(  

שלום שמחון  
__________                   שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

הודעה על מינוי ועדת ערר למינהלת השקעות בתיירות
לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

הון,  השקעות  עידוד  לחוק   77 סעיף  לפי  מודיעים,  אנו 
סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף  כי  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959 
25)ב(, מינינו ביום ג' בכסלו התשע"ב )28 בנובמבר 2011(, ועדת 

ערר בהתאם לסעיף 25)א( לחוק, בהרכב המפורט להלן:

נועז בר ניר, ת"ז 058464447 - יושב ראש;

משה אורן, ת"ז 035980556 - חבר;

עובדיה קדמי, ת"ז 000048876 - חבר;

רוני סמסון, ת"ז 031809551 - נציגת ציבור, חברה;

רן שטוק, ת"ז 039166009 - נציג ציבור, חבר.

ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(
)חמ 506—3(  

יובל שטייניץ                     סטס מיסז'ניקוב
שר האוצר                            שר התיירות

__________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

                   __________
6  ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

7  ס"ח התשי"ד, עמ' 154. 

8  ס"ח התשס"א, עמ' 378.

9  ס"ח התשס"ב, עמ' 210.

10 ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

11 ס"ח התשס"ג, עמ' 374.

12 ס"ח התשנ"ז, עמ' 66.

13 ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

14 ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

15 ס"ח התשי"ט, עמ' 32.

16 ס"ח התש"ט, עמ' 13.

17 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.
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          הודעה על מינוי חבר לוועדת תעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
כי  מודיע  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
התאחדות  נציג   ,025519562 ת"ז  קשנסקי,  ארנון  את  מיניתי 

התעשיינים, לחבר בוועדת תעסוקה כללית2. 

סיום  מועד  או  חתימתו,  ממועד  שנים  ל–3  המינוי  תוקף 
עבודתו של ארנון קשנסקי בהתאחדות התעשיינים, המוקדם 

מבין השניים.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(
)חמ 442—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון                     __________

1  ס"ח התש"ט, עמ' 13.

2  י"פ התשנ"ו, עמ' 3658.

מינוי יושבת ראש מועצה למחקר במחוללי מחלות
לפי חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, 

התשס"ט-2008

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 6)ב()1( לחוק הסדרת מחקרים 
את  ממנה  אני  התשס"ט-12008,  ביולוגיים,  מחלות  במחוללי 
למחקר  המועצה  ראש  ליושבת   ,008232068 ת"ז  רגר,  ברכה 

במחוללי מחלות, במקומו של עמוס פנט, ת"ז 201673656.

ט"ז בטבת התשע"ב )11 בינואר 2012(
)חמ 3921—3(  

בנימין נתניהו  
__________                     ראש הממשלה ושר הבריאות

1  ס"ח התשס"ט, עמ' 27.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3314.

 מינוי יושב ראש למועצה הארצית לשיקום 
נכי נפש בקהילה

לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, 
 ,038622577 ת"ז  קריים,  יואב  את  ממנה  אני  התש"ס-12000, 
עובד משרד הבריאות, ליושב ראש המועצה הארצית לשיקום 

נכי נפש בקהילה במקומו של פרופ' אורי אבירם2.

ט"ז בטבת התשע"ב )11 בינואר 2012(
)חמ 3105—3(  

בנימין נתניהו  
__________                     ראש הממשלה ושר הבריאות

1  ס"ח התש"ס, עמ' 231.

2  י"פ התש"ע, עמ' 2955.

מינוי חברה למועצת הפסיכולוגים
לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977

הפסיכולוגים,  לחוק   )3(47 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במועצת  לחברה  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ז-11977 
ניסים, ת"ז 054378732, נציגת שר  הפסיכולוגים את ד"ר דליה 

הרווחה והשירותים החברתיים, במקומה של ד"ר רות רעיף2.

תוקף המינוי כאמור, לפי סעיף 49 לחוק, עד יום כ' באדר 
התשע"ג )2 במרס 2013(.

מינוי מועצת הפסיכולוגים3 יתוקן לפי זה.

ט"ז בטבת התשע"ב )11 בינואר 2012(
)חמ 400—3(  

בנימין נתניהו  
__________                         ראש הממשלה ושר הבריאות

3  י"פ התש"ע, עמ' 2616; התשע"א, עמ' 4065.

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה וממלאת מקומה 
בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - בני שמעון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א  18)ב()1(  סעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את מיטל אמיתי, 
ת"ז 29603818, לנציגתי בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני 
כל  מקומה,  לממלאת   ,023941040 ת"ז  בר,  לימור  ואת  שמעון, 

עוד הן משמשות בתפקידן במשרד להגנת הסביבה. 

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(
)חמ 7—3-ה3(

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה                     __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450.

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

בהתאם לסעיף 14ט לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-
המדד  עליית  עקב  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן   11993
שפורסם בדצמבר 2011 לעומת המדד שפורסם בדצמבר 2010, 
החל ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(, סכום העיצום 

הכספי לפי סעיף 14ה לחוק, הוא כלהלן:

)1( בשל אי ניהול פנקס רעלים - 54,200 שקלים חדשים;

)2( בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר, אחסון רעלים 
ושמירתם בניגוד להוראות או מכירת רעלים -

)א( ליחיד - 54,200 שקלים חדשים;

)ב( לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 
250 מיליון שקלים חדשים - 216,740 שקלים חדשים;

)ג( לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 
מיליון   500 על  עולה  ואינו  חדשים  שקלים  מיליון 

שקלים חדשים - 433,540 שקלים חדשים;

)ד( לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 
מיליון שקלים חדשים - 867,070 שקלים חדשים.

כ"ז בטבת התשע"ב )22 בינואר 2012(
)חמ 4249—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה                       __________

התשע"א,  י"פ   ;869 עמ'  התשס"ח,   ;28 עמ'  התשנ"ג,  ס"ח    1 

    עמ' 5584.
                      __________

1  ס"ח התשל"ז, עמ' 857.

2  י"פ התש"ע, עמ' 2616.
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הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988

ממקורות  הים  זיהום  מניעת  לחוק  5ח)ב(  לסעיף  בהתאם 
יבשתיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב 
שפורסם  המדד  לעומת   2011 בדצמבר  שפורסם  המדד  עליית 
)1 בינואר 2012(,  ו' בטבת התשע"ב  בדצמבר 2010, החל ביום 

סכום העיצום הכספי לפי סעיף 5ד לחוק, הוא כלהלן:

)1( ליחיד - 325,090 שקלים חדשים;

)2( לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 
מיליון שקלים חדשים - 650,310 שקלים חדשים;

מיליון   250 על  עולה  שלו  המכירות  שמחזור  )3( לתאגיד 
שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים 

- 1,300,610 שקלים חדשים;

 500 על  עולה  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  )4( לתאגיד 
מיליון שקלים חדשים - 2,610,240 שקלים חדשים.

כ"ז בטבת התשע"ב )22 בינואר 2012(
)חמ 4250—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה                       __________

התשע"א,  י"פ   ;866 עמ'  התשס"ח,   ;118 עמ'  התשמ"ח,  ס"ח    1 

    עמ' 5584.

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך 
במוסדות ציבור בתחומי הדרכת סיורים חינוכיים, 

טבע וסביבה
 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התשמ"ה- התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
מתפרסם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות   ,11985
בזה תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות 
)להלן  וסביבה2  טבע  חינוכיים,  סיורים  ציבור בתחומי הדרכת 

- המבחנים העיקריים(:

1. תיקון סעיף 18 

בסעיף 18 למבחנים העיקריים, במקום האמור בו יבוא:   

"למרות האמור במבחנים אלה, בשנה הראשונה להפעלת   
מבחנים אלה לא יפחת שיעור התמיכה של מוסד, שנתמך 
בעבר לפי מבחן התמיכה הקודם, כאמור בסעיף 17, וזכאי 
התמיכה  משיעור  מ–90%  אלה,  מבחנים  לפי  לתמיכה 

היחסי שקיבל בשנה שקדמה לה.";

2. תיקון סעיף 19

בסעיף 19 למבחנים העיקריים, במקום האמור בו יבוא:   

שיעור  יפחת  לא  אלה  מבחנים  להפעלת  השנייה  "בשנה   
התמיכה של מוסד שנתמך בשנת 2011 לפי מבחן התמיכה 
הקודם, כאמור בסעיף 17, וזכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה, 

מ–80% משיעור התמיכה היחסי שקיבל בשנת 2011."

3. תחילה
בינואר   1( ו' בשבט התשע"ב  ביום  זה  תחילתו של תיקון   

.)2012

ט"ז בטבת התשע"ב )11 בינואר 2012(
)חמ 1888—3(

)803-35-2010-00039(
  גדעון סער
שר החינוך                        

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך 
במוסדות ציבור בתחום האירוח באכסניות חינוכיות 

לילדים ולנוער
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התשמ"ה- התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
מתפרסם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות   ,11985
בזה תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות 
ולנוער2   לילדים  חינוכיות  באכסניות  האירוח  בתחום  ציבור 

)להלן - המבחנים העיקריים(:
1. תיקון סעיף 8

בסעיף 8)ב( למבחנים העיקריים, במקום פסקה )3( יבוא:   
")3( בשנה השנייה להפעלת מבחנים אלה לא יפחת שיעור   
המבחנים  לפי   2011 בשנת  שנתמך  מוסד  של  התמיכה 
האמורים בסעיף קטן )א(, וזכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה, 

מ–80% משיעור התמיכה היחסי שקיבל בשנת 2011."
2. תחילה

בינואר   1( ו' בשבט התשע"ב  ביום  זה  תחילתו של תיקון   
.)2012

ט"ז בטבת התשע"ב )11 בינואר 2012(
)חמ 1888—3(

)803-35-2010-00039(
  גדעון סער
שר החינוך                       __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 6.

הודעה על מינוי חברים לוועדה מייעצת
לפי תקנות המכינות הקדם–צבאיות )הכרה במכינה קדם–צבאית(, 

התש"ע-2009
לתקנות  2)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
קדם–צבאית(,  במכינה  )הכרה  הקדם–צבאיות  המכינות 
הוועדה  לחברי  מטה  הרשומים  את  מיניתי  התש"ע-12009, 

המייעצת לעניין המכינות הקדם–צבאיות:
המכינות  על  הממונה   ,58052176 ת"ז  סלומון,  )1( חביבה 
ת"ז  אלדר,  יוסי  במקום  הביטחון  במשרד  הקדם–צבאיות 

;27476152
החינוך,  משרד  עובדת   ,24669475 ת"ז  אלרועי,  )2( אסנת 

במקום שי רינסקי, ת"ז 327948603. 
ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(

)חמ 3-3904(
דלית שטאובר  

__________                  המנהלת הכללית של משרד החינוך
1  ק"ת התש"ע, עמ' 156.

2  י"פ התש"ע, עמ' 934.

3  י"פ התש"ע, עמ' 934.

                       __________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 2.
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הסמכת קצינים בכירים
לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10)א()4( ו–12)א( לחוק לייעול 
)הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 
שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את קציני 

המשטרה שלהלן, לקצינים בכירים:

חטיבת  ראש  את  ובהעדרו   - פלילי  מידע  מדור  )1( ראש 
החקירות - לעניין סעיף 10)א()4( לחוק;

)2( ראש חטיבת האבטחה - ובהעדרו את ראש מדור הנחייה 
והכשרות בחטיבת האבטחה - לעניין סעיף 12)א( לחוק. 

ג' בכסלו התשע"ב )29 בנובמבר 2011(
)חמ 4343—3(  

יוחנן דנינו  
המפקח הכללי  

של משטרת ישראל   __________
1  ס"ח התשע"א, עמ' 1057.

הודעה על בקשה לתיקון הודעה בדבר רישום זכות 
מטפחים בספר הזכויות

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

זכות  לחוק  ו–98  97)א(  לסעיפים  בהתאם  מודיעה  אני 
בקשה  הוגשה  כי  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
לתיקון הרישום בספר הזכויות לפי פרטי הבקשות אשר בטבלה 

להלן:

מיוםמס' רישוםמס' בקשה
22056/93124211.9.1994
32685/9718049.8.1998
43147/99218715.8.2001
53228/00218815.8.2001
63433/02245415.3.2005
73717/0526595.11.2006

 "Van Rijn - KWS B.V." כך שבשם בעל הזכות, במקום
 ."KWS Potato B.V." יבוא שמו המעודכן של בעל הזכות

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-81974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 

ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 
הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(
)חמ 361—3(  

מיכל גולדמן  
רשם זכויות מטפחים   

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

זכות  לחוק  ו–98  97)א(  לסעיפים  בהתאם  מודיעה  אני 
בקשה  הוגשה  כי  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
 ,23463/03 מס'  שבבקשה  כך  הזכויות,  בספר  הרישום  לתיקון 
רישום מס' 2835, מיום ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(, בשם 
בעל הזכות, במקום "גראפקו קומפאני לימיטד, קפריסין" יבוא 

."Vitis Ltd." שמו המעודכן של בעל הזכות

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-31974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(
)חמ 361—3(  

מיכל גולדמן  
רשם זכויות מטפחים   __________

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 5218.

3  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

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

של  מטפחים  זכות  לחוק   98 לסעיף  בהתאם  מודיעה  אני 
זני צמחים, התשל"ג-11973, כי ההודעות בדבר בקשות לרישום 
מס'  שבבקשות  כך  המבקש,  לבקשת  יתוקנו,  מטפחים  זכות 
במקום  המבקש,  בשם   ,34251/10  ,4250/10  ,24135/08  ,4134/08
המבקש  של  המעודכן  שמו  יבוא   "Van Rijn - KWS B.V."

."KWS Potato B.V."

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-41974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(
)חמ 361—3(  

מיכל גולדמן  
רשם זכויות מטפחים   

__________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 4683.

3  ק"ת התש"ע, עמ' 2956.

4  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

  __________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.

2  י"פ התשנ"ה, עמ' 417.

3  י"פ התשנ"ט, עמ' 353.

4  י"פ התשס"א, עמ' 3945.

5  י"פ התשס"א, עמ' 3945.

6  י"פ התשס"ה, עמד 2651.

7  י"פ התשס"ז, עמ' 557.

8  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.
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הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
איתן  במושב  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 

מחלת הניוקסל:

נועם,  נוגה,  לכיש,  חלץ,  חיל,  ברור  שלווה,  איתן,  מושב 
שחר,  משה,  שדה  דוד,  שדה  רוחמה,  רווחה,  גת,  קרית  עוזה, 
קילומטרים   10 של  ברדיוס  הנמצא  אחר  מקום  וכל  תלמים, 

ממושב איתן.

ט' בשבט התשע"ב )2 בפברואר 2012(
)חמ 126—3(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים                     __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
כפר  במושב  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 

ורבורג מחלת הניוקסל:

מושב כפר ורבורג, אביגדור, אורות, באר טוביה, עין צורים, 
רא"ם,  בני  עזרא,  בית  אמונים,  תימורים,  שפיר,  מלאכי,  קרית 
ינון,  נתן,  יד  חצור-אשדוד,  חצב,  יבנה,  גן  הדרום,  גן  בצרון, 
כנות, כפר אחים, כפר הרי"ף, כפר מנחם, משואות יצחק, נגבה, 
שדה  רבדים,  קוממיות,  ערוגות,  עזריקם,  סגולה,  ניצן,  נחלה, 
יואב, שדה עוזיהו, תלמי יחיאל, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס 

של 10 קילומטרים ממושב כפר ורבורג.

ט' בשבט התשע"ב )2 בפברואר 2012(
)חמ 126—3(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים                     __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

 הודעה על הסמכת פקחים במועצה המקומית 
פרדס חנה - כרכור

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

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות 
התשס"ח- פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות 
מסמיך  אני  כדין,  שהוכשרו  ולאחר  החוק(,   - )להלן   12008
עובדי  את  בחוק  כהגדרתם  הסביבה  חיקוקי  לעניין  לפקחים 
בתחום  המועצה(,   - )להלן  האלה  חנה-כרכור  פרדס  מועצת 

המועצה:

טל חיון, ת"ז 201063781

יניב שלום, ת"ז 036252328

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד ביטולה או עד המועד שבו 
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם, לפי המוקדם.

ט"ו בטבת התשע"ב )10 בינואר 2012(
)חמ 4029—3(

חיים געש  
ראש המועצה המקומית  

פרדס חנה - כרכור                      

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בישיבתה  מינתה  כרמל  אל  דלית  המקומית  המועצה  מליאת 
מס' 39/11, מיום כ"ט בכסלו התשע"ב )25 בדצמבר 2011(, את 
הארנונה  למנהל   ,028238822 ת"ז  כאמל,  רמי  המועצה  עובד 

לעניין החוק האמור.

בינואר   1( התשע"ב  בטבת  ו'  מיום  לשנה  המינוי  תוקף 
2012( עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(. 

א' בטבת התשע"ב )27 בדצמבר 2011(
)חמ 265—3-ה2(

כרמל נסראלדין  
ראש המועצה המקומית  

דלית אל כרמל                     __________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות 
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' 5630/רמלה 
בטבת  כ"ד  ביום  הוצג  רמלה,  נפת   ,)4448 שומה  מגוש  )חלק 
התשע"ב )19 בינואר 2012(, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד 
הסדר המקרקעין אזור הסדר תל אביב והמרכז, דרך מנחם בגין 
125, קריית הממשלה, קומה 7, תל אביב, בעיריית רמלה, אגף 

הנכסים, ובלשכת הממונה על מחוז המרכז, רמלה.

כ"ד בטבת התשע"ב )19 בינואר 2012(

תמר אריאלי  
פקידת הסדר מקרקעין  
מחוז תל אביב והמרכז  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/553, 

                     __________
1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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 ,879 רשמי  בעיתון  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התרצ"ט, עמ' 243, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מ"ר,   1,400 החלקה  שטח   ,16 בשלמות  חלקה   ,10860 גוש   
הסיווג:  מ"ר,   100 להפקעה:  השטח   :553 חפ  לפי  הפקעה 

דרך, סך הכל שטח: 7.14%.

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/8756, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5137, 
התשס"ג, עמ' 744, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קרית טבעון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של בית עלמין.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ששטחה  טבעון,  קרית  המקומית  במועצה  קרקע  חטיבת    
כ–3,500 מ"ר, המזוהה כגוש 10600, חלק מחלקה 66 )מגרש 

מספר 3(.

י"ג בטבת התשע"ב )8 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

דוד אריאלי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית טבעון   

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' עד/105, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3886, התשנ"א, עמ' 2686, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה רכס הכרמל )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך שטח למבנה ציבור, 

כביש ומרכז ספורט.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

הנ"ל, המזוהה  לפי הצרכים  עוספיא  בכפר  קרקע  חטיבת   
כגוש 17142, חלקות 18, 19, 20.

כ"ו בחשוון התשע"ב )23 בנובמבר 2011(

)חמ 3-2(

יוסף משלב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רכס הכרמל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' טב/764    __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,2946 עמ'  התשמ"ב,   ,2847 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ולבנייה אלטייבה  בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך 

והבנייה.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור המרכז - גוש 7841, חלקי חלקות 49, 50.  

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

כ"ט בכסלו התשע"ב )25 בדצמבר 2011(

)חמ 3-2(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' טב/2659 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,749 עמ'  התשנ"ז,   ,4462 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  אלטייבה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באזור אלקינא - גוש 8072, חלק מחלקה 19.  

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

ד' בחשוון התשע"ב )1 בנובמבר 2011(

)חמ 3-4(

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אלטייבה   

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/28/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3193, התשמ"ה, עמ' 2177, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא -  

שטח  מ"ר,   1,333 החלקה:  שטח   ,144 חלקה   ,7614 גוש   
ההפקעה: 425 מ"ר, הייעוד: שב"צ.

י"ג בטבת התשע"ב )8 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________
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.



ילקוט הפרסומים 6372, י"ד בשבט התשע"ב, 7.2.2012 2414

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/37/3/א2, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4443, התשנ"ו, עמ' 
4867, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות 
)להלן - הפקודה(, כי הקרקע  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא -  

חלקהגוש

שטח 
החלקה 

)מ"ר(

שטח 
הפקעה 

ייעוד)מ"ר(

שצ"פ64381653888

דרך98

ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מד/3/6/ב, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6131, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,4581 עמ'  התש"ע, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מודיעין  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במודיעין ששטחה 27,181 מ"ר, המזוהה כגוש   
5820, חלקה 8; זיהוי אחר: מגרש צ 19.

ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(

)חמ 3-2(

חיים ביבס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מודיעין   

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1050, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2732, התשמ"א, עמ' 2315, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

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

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות המזוהה כגוש 3656, חלק מחלקה   
201, בשטח של 19 מ"ר.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



2415 ילקוט הפרסומים 6372, י"ד בשבט התשע"ב, 7.2.2012

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1250, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4309, 
התשנ"ה, עמ' 3449, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–
7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, ח"ח 75 בשטח   
20 מ"ר, ח"ח 110 בשטח של 17 מ"ר, ח"ח 474, 475 לכיוון 

רחוב  אברהם בשארי.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/950, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2732, התשמ"א, עמ' 2315, ותיקון טעות שפורסם בילקוט 
הפרסומים 4316, התשנ"ה, עמ' 3809, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3655, חלק מחלקה   
238, בשטח של 52 מ"ר.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות   

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

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

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

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, חלק מחלקה   
701, בשטח 9 מ"ר.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/24/2010/א, 
מוסרת   ,2226 עמ'  התשע"א,   ,6193 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של שצ"פ ודרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3704, חלק מחלקות   
.618 ,244-242

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/14/84/א, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,714 עמ'  התש"ע,   ,6025 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

שב"צ.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3697, חלק מחלקות   
.68 ,63

כ"ג בטבת התשע"ב )18 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות   

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1200, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3799, 
התש"ן, עמ' 3874, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3705, חלק מחלקה 106,   
בשטח 25 מ"ר.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/2000/א, שהודעה 
התשמ"ג,   ,2958 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה   בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2865 עמ' 
ו–7 לפקודת  )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5  רחובות 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3648, חלק מחלקה 87,   
בשטח של 25 מ"ר.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
רח/800/א/1/37,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
 ,6193 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת  עמ' 2226,  התשע"א, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, חלק מחלקה 808,   
בשטח 75 מ"ר.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות   

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/9/74/א, 
בזה  מוסרת   ,1655 עמ'  התשמ"ו,   ,3317 הפרסומים 
 - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 

דרושה לצורך דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3699, חלקה בשלמות   
462 )לשעבר ח"ח 69(.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/550/
ד/9, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4302, התשנ"ה, עמ' 3097, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך בנייני ציבור.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקה   ,3704 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשלמות 709 )לשעבר ח"ח 73, 516(.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

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

הקרקע( דרושה לצורך דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3704, חלק מחלקה 188,   
בשטח של 70 מ"ר.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות   

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/163/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5913, 
התשס"ט, עמ' 2286, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3696, חלק מחלקה   
127 )לשעבר ח"ח 123(, בשטח 171 מ"ר.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



2419 ילקוט הפרסומים 6372, י"ד בשבט התשע"ב, 7.2.2012

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רח/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/29/950, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,45 עמ'  התש"ס,   ,4804 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3655, ח"ח 139, בשטח   
35 מ"ר.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/400, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2752, התשמ"א, עמ' 2992, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,323 ח"ח   ,3700 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 27 מ"ר.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות   

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/2/2105, 
הפרסומים 5463, התשס"ו, עמ' 623, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

שב"צ, שצ"פ, דרך, דרך משולבת ושביל.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3699, חלק מחלקות   
.79 ,35

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/6931, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4156, 
התשנ"ד, עמ' 421, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה משגב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים.
בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בסלמה, ששטחה כמפורט להלן:  

שטח ההפקעה )מ"ר(חלקי חלקהגוש

192613743

61,816

7559

14309

15101

1925926794

271,176

331,877

34248

352,908

36338

37390

38212

4568

46156
מטרת ההפקעה: דרכים.

ב' באלול התשע"א )1 בספטמבר 2011(
)חמ 3-2(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גנ/15478, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5781, 
התשס"ח, עמ' 2112, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה משגב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים, מבנה מעבדות 

ואולם ספורט של בית ספר יסודי משגב.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במרכז שירותים משגב, ששטחה 9,679 מ"ר,   
המזוהה כגוש 19816, ח"ח 5.

ט"ו בטבת התשע"ב )10 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
163/102/02/5, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6270, התשע"א, עמ' 5676, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שבע  באר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 
ציבורי של סלילת כבישים ופיתוח שצ"פים בפארק נחל 

באר שבע.

  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  דונם,   174.5 ששטחה  שבע,  בבאר  קרקע  חטיבת   
)חלק(,   207 )חלק(,   206 )חלק(,   106 )מגרשים(:  שטח  כתאי 
בייעוד שצ"פ ותאי שטח )מגרשים(: 1203, 1204, 1413, 1414 

בייעוד דרך, תכנית מס' 163/102/02/5.
פירוט השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פארק נחל באר   .5

שבע:
תא שטח 106 )חלק(: גוש 100400 מוסדר, ח"ח 3; תא שטח   
206 )חלק(: גוש 400085 מוסדר, ח"ח 1; גוש 100400 מוסדר, 
ח"ח 3, בחלקו שטח לא מוסדר; תא שטח 207 )חלק(: גוש 
1, בחלקו שטח לא מוסדר; תא שטח  400085 מוסדר, ח"ח 
1203: גוש 100400 מוסדר, ח"ח 3; גוש 400085 מוסדר, ח"ח 1, 
בחלקו שטח לא מוסדר; תא שטח 1204: גוש 38043 מוסדר, 
1413: שטח לא  3, בחלקו שטח לא מוסדר; תא שטח  ח"ח 

מוסדר; תא שטח 1414: שטח לא מוסדר.
ט"ו בטבת התשע"ב )10 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רוביק דנילוביץ'  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה באר שבע   

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - הפקודה(,   21943 )רכישה לצורכי ציבור(,  הקרקעות 
העין  ראש  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
)להלן - הוועדה(, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע 
פורסמה  אליה  שביחס  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  את 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 4342, 

התשכ"ו, עמ' 248, לעניין תכנית מס' ממ/830.

תוספת

גוש 4271, חלקה 149, ח"ח 145, 148 ו–209.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, רח' שילה 21, ראש 
העין, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ב בכסלו התשע"ב )18 בדצמבר 2011(

)חמ 3-3(

משה סיני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/340, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2591, התש"ם, עמ' 659, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(, 
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
 ,3426 עמ'  התשמ"ד,   ,3096 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6181, ח"ח 257, הייעוד   
דרך.

ד' בכסלו התשע"ב )30 בנובמבר 2011(

)חמ 3-4(

אביהוא בן–משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רש/490, 
בזה  מצהירה   ,1140 עמ'  התשל"ח,   ,2411 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6269 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"א, עמ' 5595, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רמת השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כגוש  המזוהה  המחתרת,  רח'  השרון,  ברמת  קרקע  חטיבת   
6415, חלקה 171 בשלמות; הייעוד: דרך ושב"צ.

כ"ה בתשרי התשע"ב )23 באוקטובר 2011(

)חמ 3-4(

יצחק רוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  כס/15/1, 
בזה  מצהירה   ,1829 עמ'  התשמ"ג,   ,2918 הפרסומים 
בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,3807 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
162, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של  התשנ"א, עמ' 

עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, ששטחה וייעודה כדלקמן:  

חלקהגוש

שטח 
החלקה 

במ"ר

שטח הפקעה 
כולל הפקעות 
ייעודקודמות במ"ר

שצ"פבשלמות7533315,187

שצ"פ בשלמות513,319
ושב"צ

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/14/1240, 
בזה  מצהירה   ,2232 עמ'  התשס"א,   ,4978 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6312 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 286, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' י"ד הבנים, ששטחה 3,000 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6715, ח"ח 6.

י"ג בטבת התשע"ב )8 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה   

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/39/6/1, 
בזה  מצהירה   ,2378 עמ'  התשמ"ט,   ,3640 הפרסומים 
לציון,  ראשון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,3712 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,302 עמ'  התש"ן, 

עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה כ–1,146 מ"ר, המזוהה   
ציבורי  לגן  המשמש  שב"צ   ;21 מחלקה  חלק   ,3930  כגוש 
על שם מימי וסידני הורווט, שביל מצפון לרחוב אברבנאל 

והרחבת רחוב אברבנאל מצדו הצפוני.

י"ג בטבת התשע"ב )8 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/1/8005, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3654, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2814 עמ'  התשמ"ט, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  לציון,  ראשון  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 6062, התש"ע, עמ' 1904, תהיה לקניינה הגמור 
זו  לציון מיום פרסום הודעה  עיריית ראשון  והמוחלט של 

ברשומות.   __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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ציבור  לבנייני  שטח  בייעוד  בור  אדמת   - הקרקע  תיאור   .2
מצפון לרחוב העינב, הרחבת רחוב הבנים מצדו המערבי, 
בחלקו  הלימון  ורחוב  הצפוני  מצדו  העינב  רחוב  הרחבת 

הדרומי, שכונת נחלת יהודה.

חטיבת קרקע בראשון לציון -  

 286 חלקה   ,3628 כגוש  המזוהה  מ"ר,   1,685 ששטחה   
בשלמותה )לשעבר גוש 3628, חלקי חלקה 76(, אדמת בור 
שכונת  העינב,  לרחוב  מצפון  ציבור  לבנייני  שטח  בייעוד 

נחלת יהודה.

 287 חלקה   ,3628 כגוש  המזוהה  מ"ר,   1,637 ששטחה   
בשלמותה )לשעבר גוש 3628, חלקי חלקה 76(, הרחבת רחוב 
הצפוני  מצדו  העינב  רחוב  הרחבת  מצדו המערבי,  הבנים 

ורחוב הלימון בחלקו הדרומי, שכונת נחלת יהודה.

ט"ו בטבת התשע"ב )10 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון   

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' משמ/50, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3527, התשמ"ח, עמ' 828, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  השרון,  חוף  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 6289, התשע"א, עמ' 6324, תהיה לקניינה הגמור 
פרסום  מיום  השרון  חוף  האזורית  המועצה  של  והמוחלט 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברשפון, המזוהה כגוש 6675, ח"ח 493, ששטחה   
810 מ"ר.

הייעוד: שטח למבני ציבור,   

י' בטבת התשע"ב )5 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/6931, 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,421 עמ'  התשמ"ד,   ,4156
 19 לסעיף  בהתאם  משגב,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
 5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6319, התשע"ב, עמ' 641, 
והמוחלט של המועצה האזורית  לקניינה הגמור  תהיה 

משגב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בסלמה -  
 

שטח ההפקעה )מ"ר(חלקי חלקהגוש

194044132

64,410

7667

8856

91,723

11809

26871

33482

34177

35563

36338

401,968

1926126270

מטרת ההפקעה: דרכים.  

י"ז בטבת התשע"ב )12 בינואר 2012(

)חמ 3-4(
רון שני  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה משגב  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקוני טעויות
חזקה  ולקנות  בקרקע  זכויות  לרכוש  כוונה  על  )1( בהודעה 
סעיפים  לפי  לגביה  חלה  לא  לפקודה  5א  שסעיף  בקרקע 
 ,1943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
 ,5637 עמ'  התשע"א,   ,6270 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה 
לעניין תכנית מס' מכ/518 )טירת כרמל(, בסעיף 2, במקום 
"בכוונת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל 
לקנות חזקה בקרקע האמורה" צריך להיות "בכוונת עירית 

טירת כרמל לקנות חזקה בקרקע האמורה".

)חמ 3-2(  

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  )2( בהודעה 
לצורכי ציבור( 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4598, 
התשנ"ח, עמ' 966, לעניין תכנית מס' ממ/830 )ראש העין(, 

בתוספת, בגוש 4271 -
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.



ילקוט הפרסומים 6372, י"ד בשבט התשע"ב, 7.2.2012 2424

 - ו–"209"   "149  ,148  ,145" המילים  "חלקות",  אחרי  )א( 
יימחקו;

אחרי "ח"ח" יבוא "145, 148" ובסופו יבוא "209". )ב( 

)חמ 3-4(  

הודעה לפי חוק הצהרות מוות

בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא

ת"ע 35342-10-11

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

והנעדרים  השואה  נספי  של  מותם  הצהרת  ובעניין: 
המפורטים בהודעה,

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,053260394 ת"ז  מימוני,  לאה  והמבקשת: 
תומר  ו/או  קליין  שולי  ו/או  בוקובזה  אייל  ו/או  מימוני  איתן 
ו/או שמרית סמג'ה, מרח' החשמונאים  ו/או שלמה כהן  טבק 
פקס'  ,03-5629911 טל'   ,61201 אביב  תל   ,20221 ת"ד   ,100 

.office@mach-law.co.il :03-5625353, דוא"ל

הודעה

להווי ידוע כי המבקשת הנ"ל פנתה לבית המשפט בכפר 
השואה  שנות  נספי  של  מותם  על  להצהיר  בבקשה  סבא 

המפורטים להלן.

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

Edith kohn - 1. אדית' קון

נולדה ב–1921, בוינה אוסטריה.  

עיסוקה: מורה.  

נראה היה שהנספית עדיין  התאריך האחרון הידוע שבו    
הריכוז  מחנה   ,1944 שנת  נמצאה:  שבו  והמקום  בחיים 

באושוויץ.

יותר  זה  נעלמו  ובני משפחתה  קון  עקבותיהם של אדית'    
מאורעות  עקב  מתו  שהם  לשער  יסוד  ויש  משנתיים, 

מלחמה )אירועי השואה ב–1944 באושוויץ(.

Emmerich kohn - אמריך קון  .2

נולד ב–1914, בברטיסלבה, צ'כוסלובקיה.  

עיסוקו: פקיד.  

עדיין  שהנספה  היה  נראה  שבו  הידוע  האחרון  התאריך    
הריכוז  מחנה   ,1944 שנת  נמצא:  שבו  והמקום  בחיים 

באושוויץ.

יותר  זה  נעלמו  ובני משפחתו  קון  עקבותיהם של אמריך    
מאורעות  עקב  מתו  שהם  לשער  יסוד  ויש  משנתיים, 

מלחמה )אירועי השואה ב–1944 באושוויץ(.

ארנסט קון Ernst kohn )בנם של אדית' ואמריך קון(   .3

נולד בברטיסלבה, צ'כוסלובקיה.  

נראה היה שהנספה עדיין    התאריך האחרון הידוע שבו 
הריכוז  מחנה   ,1944 שנת  נמצא:  שבו  והמקום  בחיים 

באושוויץ.

  עקבותיהם של ארנסט קון ובני משפחתו נעלמו זה יותר 
מאורעות  עקב  מתו  שהם  לשער  יסוד  ויש  משנתיים, 

מלחמה )אירועי השואה ב–1944 באושוויץ(.

לאה  ביותר:  הקרובים  משפחתם  בני  של  והכתובות  השמות 
מימוני, מרח' גולן 23, כוכב יאיר 44864; חנה צדוק, מרח' 

נופים,  ליבן, ממוסד  76812; חגית  יד בנימין   ,3 דרך מיכה 
עין  מקיבוץ  עזרן,  ואיילה   ;79510 צורים  עין  קיבוץ  מגדל, 

צורים 79510, ארבעתן אחיניותיה של אדית' קון.

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנספים  על  ידיעות  לו  שיש  מי    כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן 
קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם 
בית  לפני  יתייצב  המוות  להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין, 
המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, 
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או 
מדינת  של  קונסולרי  או  דיפלומטי  נציג  לפני  הודעה  ימסור 
ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית 

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

מרי קורטרן, מרכזת בכירה בבית משפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 53843-06-11

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

ובעניין פירוק האגודה לאמנות יהודית, מס' העמותה 58-006284-2.

מרח'  יוסף,  דויד  עו"ד  ב"כ  ע"י  בועזסון,  עמיה  והמבקשת: 
ההסתדרות 5, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.6.2011, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

18.4.2012, בשעה 11.15.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

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

דויד יוסף, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 9983-10-11

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

ובעניין פירוק החברה לפיתוח שכונות מגורים ביו"ש בע"מ, 
ח"פ 51-089298-7.

רוזנברג,  ורחל   ,051251148 ת"ז  רוזנברג,  יהודה  והמבקשים: 
ת"ז 051789832, ע"י ב"כ עו"ד יחזקאל רוזנבלום, ממשרד רוזנבלום 
& רוזנבלום עורכי דין, מרח' המעלות 4, ירושלים, טל' 02-6221633, 

פקס' 02-6221366.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.10.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
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ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
14.3.2012, בשעה 13.00.

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 משעה 12.00 

ביום 7.3.2012.

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

יחזקאל רוזנבלום, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 10493-10-11

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

)בית  ביו"ש  מגורים  לפיתוח שכונות  פירוק החברה  ובעניין 
חורון( בע"מ, ח"פ 56-240126-5 )4126(.

רוזנברג,  ורחל   ,051251148 ת"ז  רוזנברג,  יהודה  והמבקשים: 
ת"ז 051789832, ע"י ב"כ עו"ד יחזקאל רוזנבלום, ממשרד רוזנבלום 
& רוזנבלום עורכי דין, מרח' המעלות 4, ירושלים, טל' 02-6221633, 

פקס' 02-6221366.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.10.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.3.2012, בשעה 13.00.

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 משעה 12.00 

ביום 7.3.2012.

ללנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמור
רת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יחזקאל רוזנבלום, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 23116-11-11

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

ח"פ בע"מ,  אוסובלנסקי  אביב  מעדני  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-091538-2

והמבקשים: מקסים גנדלבסקי ואח', ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן, 
מרח' המסגר 53, תל אביב 67217.

בקשה  הוגשה   13.11.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 

היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 
בדין ביום 5.3.2012, בשעה 9.15.

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 משעה 12.00 

ביום 22.2.2012.

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

רמי קוגן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 45681-12-11

45722-12-11

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

ח"פ  בע"מ,  גולד  ג'רוזלם  חפציבה  חברת  פירוק  ובעניין 
יונה מלונות ארבל  וחברת הבת  זמני(  )בפירוק   51-040446-0

בע"מ, ח"פ 51-149314-0 )בפירוק זמני(.

והמבקש: הכונס הרשמי בתפקידו כמפרק זמני של החברות, 
מהגן  החברות,  של  המיוחד  המנהל  מלכו,  יצחק  עו"ד  ב"כ  ע"י 

הטכנולוגי, מנחת )מלחה(, בניין 1, ירושלים 96958.

בקשה  הוגשה   21.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 21.3.2012, בשעה 8.00.

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 
ביום   14.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.14.3.2012

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

יעקב מלצר, עו"ד  
בשם המנהל המיוחד  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 52737-12-11

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

ובעניין פירוק החברה רשת מעדני אביב אוסובלנסקי בע"מ, 
ח"פ 51-386439-7.

קוגן,  רמי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אודנסקי  אנדריי  והמבקשים: 
מרח' המסגר 53, תל אביב 67217.

בקשה  הוגשה   28.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
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היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 
בדין ביום 26.3.2012, בשעה 9.45.

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 משעה 12.00 

ביום 1.3.2012.

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

רמי קוגן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 3264-01-12

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

ח"פ בע"מ,  ממתקים  פמיליה  החברה  פירוק   ובעניין 
51-406664-6, מרח' אופירה 10, ת"ד 33, מישור אדומים.

 ,909583775 ת"ז  ג'לאיטה,  סמירה   .1 והמבקשים: 
רובא   .3 מיריחו.   ,934178807 ת"ז  ג'לאיטה,  ג'והרה   .2 מיריחו. 
ת"ז  עואטלה,  עומר   .4 מיריחו.   ,911659407 ת"ז  ג'לאיטה, 
 ,851780452 ת"ז  אלפתאח,  עבד  מאלק   .5 מיריחו.   ,903786407
אסמהאן   .7 מיריחו.   ,901709071 ת"ז  עיסא,  מי   .6 מיריחו. 
מסארווה  עו"ד  ב"כ  ע"י  סיניה,  מעין   ,900406141 ת"ז  חטיב, 
טל'  ,30075 קרע  כפר   ,31363 מס'  רישיון  ואח',   האשם 

04-6356455, פקס' 04-6355583.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.4.2012, בשעה 9.30.

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

סור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.

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

מסארווה האשם, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 7339-08-11

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

ח"פ  בע"מ,  ופיתוח  בנין  ל.ש.א.מ.  חברת  פירוק  ובעניין 
תל–אביב-  ,49152 ת"ד   ,7 גיבורים  תל  מרח'   ,51-167860-9

יפו.

גלעד  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,3927241 ת"ז  ארקין,  עמיקם  והמבקש: 
מרקמן ו/או ליאור טומשין ו/או בועז דרנס ו/או שרון עומסי ו/או 
בנימין פרלמן ו/או גיא רינטוביץ ו/או ניר גנאינסקי ו/או אורי צור 
ו/או ו/או גיל גאנוניאן ו/או אופיר צוברי ו/או מיכאל לנג ו/או 
עמוס כהן, מרח' פקריס 3, פארק ת.מ.ר, מרכז רורברג, אגף איינשטיין, 

קומה 5, רחובות 76702, טל' 08-9393100, פקס' 08-9393101.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.8.2011, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.2.2012, 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 
ביום   ,12:00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.2.2012

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

מיכאל לנג, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 27566-12-11

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

ח"פ  בע"מ,  פסקדו  רויטמן  יגאל  חברת  פירוק  ובעניין 
.51-454274-5

והמבקשים: ארטור ירוסקי ואח', ע"י ב"כ עו"ד מרטין פורמן, 
פקס'   ,03-7329770 טל'   ,53488 גבעתיים   ,17 ים  מצולות  מרח' 

.03-7316353

בקשה  הוגשה   ,15.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 22.2.2012, 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.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
 ,13.3.2012 מיום  יאוחר  לא  וזאת  המען,  לפי  לידיהם,  שתגיע 

בשעה 8.30.

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

מרטין פורמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 44361-12-11

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

ובעניין פירוק חברת ברט גלעדי ניהול בתי קפה בע"מ, ח"פ 
.51-441131-3

והמבקש: ברט עידן, ע"י ב"כ עו"ד אסף אוסלקה, מדרך בגין 
23, תל אביב, טל' 073-7961496, פקס' 03-6868099.

בקשה  הוגשה   25.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 5.3.2012, 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 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.28.2.2012

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

אסף אוסלקה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 53279-12-11

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

העמותה מס'  אמת,  בני  מכון  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-022759-3

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, ירושלים 95464.

בקשה  הוגשה   29.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 28.12.2012, בשעה 8.30.

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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

אגרת  תשלום  תמורת  יימסר  הפירוק  מבקשת  העתק 
צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 53477-12-11

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

ובעניין פירוק חברת טל-סורג בע"מ.

יורם  עו"ד  המפרק  ע"י  בע"מ,  ובניו  טקסא  בעל  והמבקשת: 
גרוס, מרח' מזא"ה 22, תל אביב 65213.

בקשה  הוגשה   29.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 7.3.2012, 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 
 17.00 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 1.3.2012.

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

יורם גרוס, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 53574-12-11

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

חברה  והנדסה  ניהול  מערכות  אנוש  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ.

לפידור-זינגר,  דגנית  עו"ד  ב"כ  ע"י  עברון,  עמוס  והמבקש: 
מרח' איסרליש 22, תל אביב 67014.

בקשה  הוגשה   30.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 5.3.2012, 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 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.26.2.2012

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

דגנית לפידור-זינגר, עו"ד  
באת כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 55380-12-11

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

ובעניין פירוק חברת נאמ 5 בע"מ, ח"פ 51-354828-9.

והמבקשת: חברת דניה סיבוס בע"מ, ח"צ 51-256923-7, ע"י 
ב"כ עו"ד רונן מטרי, ממשרד מטרי מאירי ושות', משרד עורכי דין, 

רח' מנחם בגין 7, רמת גן 52681.

בקשה  הוגשה   29.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 6.3.2012, 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 
 12.30 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 28.2.2012.

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

רונן מטרי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 19566-01-12

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

ובעניין פירוק חברת די.בי הנדסה בע"מ, ח"פ 51-334731-0.

והמבקשת: ליבנת לסרי, ע"י ב"כ עו"ד רז מסורי.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.1.2012, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.3.2012, 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 
לציון  ראשון   ,65 ז'בוטינסקי  רח'  למען:  לידיה,  שתגיע  באופן 

75218, לא יאוחר מיום 11.3.2012, בשעה 13.00.

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

רז מסורי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 20482-01-12

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

ובעניין פירוק חברת וי איי ג'י אס אם בע"מ, ח"פ 51-391875-5.

עו"ד  ב"כ  ע"י  ת"ז 309910396,  רוני פטרקצישוילי,  והמבקש: 
איתן פישמן, מרח' נירים 3, תל אביב 67060, טל' 03-6880303, פקס' 

.03-6880010

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.1.2012, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.3.2012, 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.

או  כוחו  בא  באמצעות  למבקש,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,3 נירים  רח'  לפי המען,  לידיו,  לשלחה בדואר, באופן שתגיע 
הדיון  תאריך  לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  וזאת  אביב,  תל 

בבקשה.

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

איתן פישמן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 20497-01-12

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

ובעניין פירוק חברת אי. איי. אם טלקומיוניקיישן בע"מ, ח"פ 
51-421147-3, מרח' שוהם 3, רמת גן.

פישמן,  איתן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  קורן  אריאל  והמבקשים: 
מרח' נירים 3, תל אביב 67060, טל' 03-6880303, פקס' 03-6880010.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.1.2012, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.3.2012, 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.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם, לפי המען הנ"ל, וזאת לא יאוחר משבעה ימים 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

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

איתן פישמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 24333-01-12

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

ובעניין פירוק חברת וובטויו בע"מ, ח"פ 51-406083-9.

רחמים  בן  רחל  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
 ,216 יפו  רח'  דין,  עורכי  ושות',  אמסטר  יעקב  ממשרד  סובול,   -

ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.3.2012, 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 משעה 8.30 

ביום 28.2.2012.

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 32840-01-12

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

ובעניין פירוק חברת ליגה משלי בע"מ, ח"פ 51-388616-8.

והמבקש: לידור גולדברג, ע"י ב"כ עו"ד נתן לרר, מרח' אחד 
העם 9, תל אביב 65251.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.1.2012, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.3.2012, 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, וזאת לא יאוחר מיום 11.3.2012, בשעה 

.15.00

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

נתן לרר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 3095-11-11

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

ובעניין פירוק עמותת מועדון הכדורגל מכבי שפרעם.

והמבקשים: באסל בושנאק, ת"ז 034257493, זאהי עליאן, ת"ז 
ו/או מנאר  ו/או ענאן עליאן  נקד עלא  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,53758405
טל'   ,20200 שפרעם   ,493 ת"ד  האש,  מכבי  מכיכר  נאסראלדין, 

04-9861519, פקס' 077-7008542.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.11.2011, הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.3.2012, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם, לפי המען הנ"ל, וזאת לא יאוחר מיום 5.3.2012, 

בשעה 12.00.

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

מנאר נאסראלדין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 57666-11-11

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

ובעניין פירוק חברת כפר הנופש אכזיב בע"מ, ח"פ 51-197746-4.

והמבקשים: רו"ח יעקב זיצר ורו"ח דני לייבלב, נאמני החברה, 
ע"י ב"כ עו"ד עידן גור, ממשרד דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, 
מזרחי - עורכי דין ונוטריון, משד' המגינים 58, חיפה 33264, טל' 

04-8147500, פקס' 04-8555976.

בקשה  הוגשה   30.11.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.2.2012, 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 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

.22.2.2012

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

עידן גור, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 1341-12-11

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

ובעניין פירוק חברת קדמת דרך בע"מ.

גסאן,  המאם  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  סואעד  עלי  והמבקשים: 
מרח' העצמאות 58, ת"ד 921, קרית אתא.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.12.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.3.2012, בשעה 9.45.

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 2.3.2012, 

בשעה 18.00.

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

המאם גסאן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 1802-12-11

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

ובעניין פירוק חברת ארוקו טקסטיל בע"מ.

פייסל,  עו"ד חאלד  ב"כ  ע"י  היאת,  אבו אלהיג'א  והמבקש: 
מטמרה 30811.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.12.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.3.2012, 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 28.2.2012, בשעה 

.13.00

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

חאלד פייסל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 12606-12-11

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

ובעניין פירוק חברת ניו גרנד קפה )סניף חיפה( בע"מ.

והמבקש: גניים משהור, ע"י ב"כ עו"ד עמאד מובארכי, מרח' 
המגינים 35, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.12.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.2.2012, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 20.2.2012, בשעה 

.18.00

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

עמאד מובארכי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 30469-01-12

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

ח"פ בע"מ,  אוטומציה  גולדמן  חברת  פירוק   ובעניין 
51-099316-5, מרח' הראשונים 30, חיפה 26101.

ח"פ בע"מ,  מזון  תעשיות  רושדי  חברת   והמבקשת: 
פולק שלמה  ו/או  רובננקו  גיורא  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-104080-0 

ו/או אסף לנדאו ואח', מרח' דיזנגוף 205, תל אביב, טל' 03-5276015, 
פקס' 03-5276016.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.4.2012, 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 לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 10.4.2012, 

בשעה 16.00.

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

גיורא רובננקו, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 10386-05-11

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

והסביבה  גנים  בכפר  תורה  להפצת  החברה  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-002019-1.

והמבקש: עו"ד דב פישלר, ת"ז 008239345, מרח' המצביאים 
8א, תל אביב, טל' 03-6096803, פקס' 03-6096808, בתפקידו כמנהל 
אגודה  צביק,  ציון  בן  והרב  קליין  יוסף  נחלת  אגודת  של  מיוחד 
אגודה  וסביבותיה  גנים  בכפר  וחקלאות  עבודה  תורה,  להפצת 

עותומנית מס' 297/1 )בפירוק(.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.5.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.4.2012, 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 5.4.2012, בשעה 

.8.30

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

דב פישלר, עו"ד, המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 28444-07-11

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

ובעניין פירוק חברת מכללת שוהם בע"מ, ח"פ 51-283205-6,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד גבריאל הנר, מרח' 
בן יהודה 242, תל אביב 63501.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.7.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.2.2012, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

.20.2.2012

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

גבריאל הנר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 40223-07-11

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

ובעניין פירוק חברת סנטרל קאר יד ראשונה בע"מ,

והמבקשים: ליאון זלצמן ואח', ע"י ב"כ עו"ד שי מ' רוסינסקי, 
מרח' קפלן 8, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.7.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.3.2012, בשעה 10.00.

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

סור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00 

ביום 21.2.2012.

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

שי מ' רוסינסקי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 4547-10-11

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

ח"פ  בע"מ,   )2000( ישראל  ולא  כן  חברת  פירוק  ובעניין 
אצל   ,42271 נתניה   ,4 העצמאות  כיכר  מרח'   ,51-299752-9

עו"ד חימי.

והמבקשים: ויקטור צוויג, ת"ז 12746095, ואח', ע"י ב"כ עו"ד 
אלינה  ו/או  שבשאי  ליליה  ו/או   ,18651 מס'  רישיון  מורוז,  פבל 
פוקס, מרח' סחרוב 22, ראשון לציון 75707, טל' 03-9412222, פקס' 

.03-9412202

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.10.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2012, 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 משעה 13.30 

ביום 20.3.2012.

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

אלינה פוקס, עו"ד  
באת כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 21833-11-11

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

ובעניין פירוק חברת הייטאצ' בע"מ, ח"פ 51-121397-7,

והמבקשים: גלי קמינסקי ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או 
תומר דוד, מרח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2 )קומה 25(, בני ברק 51201, 

טל' 03-9190530, פקס' 03-6198196.

בקשה  הוגשה   13.11.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

22.2.2012, 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 משעה 12.00 

ביום 15.2.2012.

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

ליזה חדש, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 31285-11-11

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

ובעניין פירוק חברת א. סיניבר סחר בע"מ, ח"פ 51-349107-6,

לדרמן  עמית  עו"ד  באמצעות  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
יצחק  ו/או  קרמר  אביתר  עו"ד  ע"י  זמני,  כמפרק  תפקידו  בתוקף 
רייס ואח', מרח' מנחם בגין 7, רמת גן 52521, טל' 03-6114455, פקס' 

.03-6133343

בקשה  הוגשה   16.11.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

22.2.2012, 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 לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 15.2.2012.

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

עמית לדרמן, עו"ד  
מפרק זמני של החברה  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 52362-12-11

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

ח"פ בע"מ,  נכסים  אוסובלנסקי  ארז  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-317596-8

קוגן,  רמי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אלגה  אבזבקייב  והמבקשים: 
מרח' המסגר 53, תל אביב 67217.

בקשה  הוגשה   28.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.4.2012, 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 משעה 12.00 

ביום 22.3.2012.

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

רמי קוגן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 36777-01-12

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

ובעניין פירוק חברת אנ.קיי סטרים בע"מ, ח"פ 51-450809-2.

נוספים,  ו–7 עובדי חברה  ירון מרדכי אלביליה  והמבקשים: 
ע"י ב"כ עו"ד ויקטור תשובה ו/או אריק קאופמן ו/או אלדר אברס 
ו/או אסף פלד ו/או תאיר גיגי, מרח' היצירה 3, בית ש.א.פ, קומה 7, 

רמת גן 52521, טל' 03-6138484, פקס' 03-6138585.

בקשה  הוגשה   ,18.1.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.4.2012, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
מיום  יאוחר  לא  וזאת  המען,  לפי  לידיהם,  שתגיע  באופן 

27.3.2012, בשעה 17.00.

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

ויקטור תשובה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 20988-09-11

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

 )1995( והשפלה  הנגב  ערבות  פיתוח  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-210995-0, שכתובתה הרשומה בקיבוץ הסוללים 

,17905

 .2  .51-292371-5 ח"פ  בע"מ,  נכסים  קורנית   .1 והמבקשות: 
ספרטי נכסים בע"מ, ח"פ 51-292372-3, ע"י ב"כ עו"ד אייל וייסמן 
טל'  מוצקין,  קרית   ,8 גושן  משה  משד'  תורג'מן-כהן,  מיטל  ו/או 

077-9636963, פקס' 077-9636964.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.9.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.3.2012, 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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–7 ימים לפני 

מועד הדיון הנ"ל.

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

מיטל תורג'מן-כהן, עו"ד  
באת כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 22864-01-12

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

ובעניין פירוק חברת רבינטקס תעשיות בע"מ, ח"צ 52-003701-1, 
)בפירוק זמני(, אזור התעשייה צפוני, בית שאן.

חן ברדיצ'ב, מנהל מיוחד, מרח' הבונים 12,  רו"ח  והמבקש: 
רמת גן, טל' 03-5750421, פקס' 03-5753512, ע"י ב"כ עו"ד שלום 
גולדבלט ו/או אהוד גינדס ו/או הראל יריב, ו/או דני ניסים ו/או 
ליאת צרפתי ו/או אתי ינאי נווה ו/או הדס מהרשק ו/או תומר 
בורלא ו/או ניצן נחמני ו/או סיון חומרי, מרח' מנחם בגין 7, בית 
גן 52521, טל' 03-7549933, פקס' 03-7549934,  גיבור ספורט, רמת 

.ggv@ggv-law.com

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.1.2012, הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.6.2012, 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.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו, לפי המען, וזאת לא יאוחר מיום 23.5.2012.

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

חן ברדיצ'ב, רו"ח  
מנהל מיוחד של החברה  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 24836-09-11

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

ובעניין פירוק חברת מיכה פרץ תעשיות חקלאיות בע"מ.

והמבקשת: נירב מתכות בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד נועם לוי, מרח' 
התע"ש 20, בית הפעמון, ת"ד 4, כפר סבא 44425.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.9.2011, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.2.2012, בשעה 10.15.

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 
ימי  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה, עד השעה 12.00.

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

נועם לוי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

ונונו ובניו אחריות כבישים עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-070262-4(

)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 
 ,11.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
אצל רו"ח שלום מימון, רח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גבריאל ונונו     רוברט ונונו   

     מפרקים

הי דרומה ניהול וסחר בע"מ
)ח"פ 51-179636-9(

)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 
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 ,11.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
אצל רו"ח שלום מימון, רח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גבריאל ונונו     גיא לוגי הנריקסן      

           מפרקים

אח-דע ניהול, ייעוץ ושמאות מקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-258178-6(

)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 
 ,13.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  לאחר  יום   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרד עו"ד ברגרזון ושות', רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    חגית בשן, מפרקת

ניר - ארז נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-326936-5(

)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 
 ,3 הנ"ל תתכנס ביום 8.3.2012, בשעה 15.00, ברח' עם ועולמו 
בית הראל, קומה 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד קמחין, עו"ד, מפרק

אוריאל בן אסולי בע"מ
)ח"פ 51-333534-9(

)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 11.3.2011, בשעה 17.00, ברח' העצמאות 16, 
יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אוריאל בן אסולי, עו"ד, מפרק

גרין מוגול בע"מ
)ח"פ 51-301612-1(

)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 11.3.2012, בשעה 11.00, במשרד איתן מהולל 
- עורכי דין ועורכי פטנטים, רח' אבא אבן 10, הרצליה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    דורון שנער, מפרק

סטאר - כרמל סחר ושיווק בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-269747-5(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 15.3.2012, בשעה 16.00, במשרדי עורכי הדין 
- אטיאס פרוכטר ושות', רח' פל-ים 6, חיפה, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    אשר הולצמן, מפרק

ש.ב. מיכלסון בע"מ
)ח"פ 51-200156-1(

)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 
ב"כ  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,15.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החברה, עו"ד צור ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    שרגא מיכלסון, מפרק

ג'רביס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-441476-2(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,15.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  7, רמת  רח' מנחם בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ישראל צור, מפרק

ארנן מ.צ. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-152013-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס ביום 15.3.2012, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' הבנים 
60/2, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מרדכי צינמן, מפרק

טאי קם סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-229672-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.3.2012, בשעה 12.00, במשרדי המפרקת, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת

מ. פאר בע"מ
)ח"פ 51-121540-2(

)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 
 ,24/23 10.00, ברח' אורט  20.3.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה פאר, מפרק

קופרס אנד לייברנד בע"מ
)ח"פ 51-212799-4(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2012, בשעה 11.30, ברח' המרד 25, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי יחזקאל, מפרק

צרור רישומים )1989( בע"מ
)ח"פ 51-135461-5(

)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 

הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2012, בשעה 10.00, ברח' המרד 25, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי יחזקאל, מפרק

צרור שירותים מינהליים )1989( בע"מ
)ח"פ 51-136624-7(

)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 20.3.2012, בשעה 10.30, ברח' המרד 25, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי יחזקאל, מפרק

צרור חברה לנאמנות בע"מ
)ח"פ 51-015736-5(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2012, בשעה 10.00, ברח' המרד 25, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צביקה יחזקאל, מפרק

צרור אחזקות )1989( בע"מ
)ח"פ 51-135449-0(

)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 20.3.2012, בשעה 12.30, ברח' המרד 25, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי יחזקאל, מפרק

סאונד קווסט פתרונות אודיו וידאו בע"מ
)ח"פ 51-322336-2(

)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 
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המפרק,  במשרד   ,18.30 בשעה   ,21.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  בניין אלקטרה, תל אביב, לשם הגשת   ,98 יגאל אלון  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    אפי שבח דחב"ש, עו"ד, מפרק

אגת תעשיות מחצבים, פיתוח ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-213849-6(

)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 23.3.2012, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' 
אנצו סירני 7, חיפה 32972, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חן וינטרמן, מפרק

איזי ויזה בע"מ
)ח"פ 51-393288-9(

)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 25.3.2012, בשעה 16.00, ברח' החרושת 14, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עוז חיים, עו"ד, מפרק

דירת משרדים מס' 23 בע"מ
)ח"פ 51-026324-7(

)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 28.3.2012, בשעה 18.00, במשרד עו"ד אלישע צידון, 
סופי של המפרק,  דוח  ירושלים, לשם הגשת  13א,  רח' תל–חי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר דרורי, מפרק

קו התפר ברזנטים בע"מ
)ח"פ 51-319448-0(

)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 

רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
השקד 6, ינון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    נפתלי זכות, מפרק

גרין בול מרקט ניהול אסטרטגיות ניטרליות בע"מ
)ח"פ 51-367998-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.3.2012, בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, 
ירושלים, לשם הגשת דוח  יפו 97, מרכז כלל, משרד 823,  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ארז צדוק, מפרק

ארמון מלכה חברה לשיווק ירקות ופירות בע"מ
)ח"פ 51-207503-7(

)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 
 ,28 רגר  שד'  ברח'   ,12.00 30.3.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר איתי הס, עו"ד, מפרק

מקבץ בת גלים בע"מ
)ח"פ 51-431374-1(

)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 
הדפוס  בית  ברח'   ,12.00 בשעה   ,30.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
12, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    שלמה בן מנחם, מפרק

בית שחם בע"מ
)ח"פ 51-173538-3(

)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 
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הנ"ל תתכנס ביום 1.4.2012, בשעה 18.00, ברח' הסוסה 26, זכרון 
יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מתי שחם, מפרק

שרקו בע"מ
)ח"פ 51-003364-0(

)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 3.4.2012, בשעה 20.30, ברח' שלמה המלך 73, 
דירת זאבי, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה שני, מפרק

מג נוי בע"מ
)ח"פ 51-155469-3(

)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 
שמואל,  גן  בקיבוץ   ,8.00 בשעה   ,3.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקים,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                      עודד ילין     חנה ביליה-הרשקוביץ, עו"ד

מפרקים    

אופניס תחנות דלק בע"מ
)ח"פ 51-342401-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים צפרירי, ת"ז 

053673976, משדרות רוטשילד 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.

ניסים צפרירי, מפרק

אופניס תחנות דלק בע"מ
)ח"פ 51-342401-0(

)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 4.4.2012, בשעה 9.00, אצל המפרק, שדרות 
רוטשילד 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניסים צפרירי, מפרק

אירופס בלטיק בע"מ
)ח"פ 51-382155-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת 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 25.1.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טניה זונשטיין, ת"ז 

303955421, מרח' בראלי 12, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

טניה זונשטיין, מפרקת

אירופס בלטיק בע"מ
)ח"פ 51-382155-3(

)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 
9.00, אצל המפרקת, רח' בראלי  תתכנס ביום 4.4.2012, בשעה 
12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טניה זונשטיין, מפרקת

מ.י. שי השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-400925-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,8.30 בשעה   ,15.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,38 היסוד  קרן  רח'  כץ-מרציאנו, 
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נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יהודה מרציאנו, מפרק

יוסי פלג ארגון והפקת ארועים בע"מ
)ח"פ 51-248494-0(

)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 15.4.2012, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
ויצמן 14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רפי שפטר, עו"ד, מפרק

נוטרימד מרכז קליני לטיפול תזונתי בע"מ
)ח"פ 51-422414-6(

)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   ,11.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הציונות 1/4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד לביא, מפרק

גיא בר בע"מ
)ח"פ 51-306450-1(

)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 11.3.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
הגילגל 99, מעלה אדומים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נעם בוק, מפרק

א. גרין לוגיסטיקה מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-296551-8(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,11.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 

רח' התע"ש 24, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אשר גרין, מפרק

גרין שמרוק בע"מ
)ח"פ 51-296865-2(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,11.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרקת,  דוח  גני תקוה, לשם הגשת   ,34 גבעון  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סמדר הדרי, מפרקת

גלריה דוד בע"מ
)ח"פ 51-270442-0(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,11.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' בר כוכבא 77, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד בן דוד, מפרק

רלישב בע"מ
)ח"פ 51-240453-4(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 11.3.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
גבעת התחמושת 32, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמואל בר נהור, מפרק

בר נהור )שרותים טכניים 1988( בע"מ
)ח"פ 51-133409-6(

)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 11.3.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
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גבעת התחמושת 32, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמואל בר נהור, מפרק

בר נהור מזוג אויר 1988 בע"מ
)ח"פ 51-129000-9(

)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 11.3.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
גבעת התחמושת 32, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמואל בר נהור, מפרק

דה רייט סטאף בע"מ
)ח"פ 51-189808-2(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,11.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח  4א,  מ"ג  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קרול ליימן וולציג, מפרק

רמוטקס בע"מ
)ח"פ 51-299109-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.3.2012, בשעה 10.00, אצל גיל רון, קינן ושות', 
משרד עורכי דין, רח' ויצמן 32, בית לסין, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אבירם ברפי, עו"ד, מפרק

תמורה לוונטהל בע"מ
)ח"פ 51-150060-5(

)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 
מארש,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,15.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אבא הלל סילבר 12, מגדל ששון, רמת גן, לשם הגשת דוח 

ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    גבריאלה גרנט, רו"ח, מפרקת

מרבד הקסמים הסעדה וקייטרינג בע"מ
)ח"פ 51-423023-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן יחזקאל, מרח' עמק 

רפאים 42, ירושלים, טל' 02-5670007, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מורן יחזקאל, מפרקת

סטקיית המושבה
)ח"פ 51-380549-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  יחזקאל,  מורן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

052965563, מרח' עמק רפאים 42, ירושלים, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מורן יחזקאל, מפרקת

אקסלנס איי.טי. בע"מ
)ח"פ 51-450505-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן לויט, מרח' אהרון 

דוד גורדון 18, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ראובן לויט, מפרק

איי די אם אל סופטוור בע"מ
)ח"פ 51-449616-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדם לויט, מרח' יהושע 

בן נון 72, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אדם לויט, מפרק

קרן קואופרציה לאגודות צרכניות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-176151-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  נועם,  עופר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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.

עופר נועם, עו"ד, מפרק

שרון כרמל ניהול )2003( בע"מ
)ח"פ 51-345329-0(

)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 12.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון כרמל, ת"ז 027953009, 

מרח' נחל בשור 11, רמת השרון, 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 כרמל, מפרק

שרון כרמל )1998( בע"מ
)ח"פ 51-268623-9(

)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 12.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון כרמל, ת"ז 027953009, 

מרח' נחל בשור 11, רמת השרון, 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 כרמל, מפרק

שרון ותמר כרמל )1997( בע"מ
)ח"פ 51-257403-9(

)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 12.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון כרמל, ת"ז 027953009, 

מרח' נחל בשור 11, רמת השרון, 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 כרמל, מפרק
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טריפלטק טכנולוגיות ומשאבים בע"מ
)ח"פ 51-268426-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת 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 19.1.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאת אלדור, מרח' 

ז'בוטינסקי 89, הוד השרון, 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.

ליאת אלדור, מפרקת

נויאורסון בע"מ
)ח"פ 51-002585-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  ורדימון,  ראודור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

8410250, מרח' דובנוב 18, 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.

ראודור ורדימון, מפרק

מגנט - שירותי פיקוח וחניה בע"מ
)ח"פ 51-365748-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  ליאור,  אילן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

058722521, מרח' מנחם בגין 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.

אילן ליאור, עו"ד, מפרק

דרך המסלול תשתיות והנדסה )1999( בע"מ
)ח"פ 51-272345-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  גרגור,  אבתיסאם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

56340482, מרח' בר אילן 2, חדרה, 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.

אבתיסאם גרגור, מפרק

מכרזי זהב בע"מ
)ח"פ 51-285841-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדנאן גרגור, ת"ז 

059899203, מרח' בר אילן 2, חדרה, 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.

עדנאן גרגור, מפרק

השילוש הקדוש בע"מ
)ח"פ 51-288947-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  סידי,  רוני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
דין, רח' אבא הלל סילבר  043194018, ממ. פירון ושות', עורכי 

16, 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.

רוני סידי, עו"ד, מפרקת
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אינטליג'נס-המרכז לייעוץ אורגני ופיתוח מנהלים בע"מ
)ח"פ 51-288522-9(

)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 23.1.2011, התקבלה החלטה 
עו"ד עדי מיכלין, משד'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

פל-ים 2, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עדי מיכלין, עו"ד, מפרק

עדיק ע. ק. בע"מ
)ח"פ 51-395462-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי קידר, ת"ז 055995765, 

מרח' טולסטוי 8, אשדוד, 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.

עדי קידר, מפרק

קיירון ייזום והשקעות )2007( בע"מ
)ח"פ 51-397580-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2012, התקבלה החלטה 
 ,56115728 ת"ז  ירון,  ניר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' חיים כהן 16, 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.

ניר ירון, מפרק

דלמיר למסחר בע"מ
)ח"פ 51-159356-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור זבידה, ת"ז 24837296, 

מרח' העלייה השלישית 5, 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.

ליאור זבידה, מפרק

פיג'י השקעות בע"מ
)ח"פ 51-440707-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.3.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  גרינבאום,  אופיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

25745811, מרח' יהודה ברסקי 5, 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.

אופיר גרינבאום, מפרק

מובייל מרקר מחקר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-299011-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.12.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סיגל כהן, מרח' תובל 

11, 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.

סיגל כהן, עו"ד, מפרקת
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קינטיקה פתרונות אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-263435-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2012, התקבלה החלטה 
קרישפין,  איילת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 40, תל אביב, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

איילת קרישפין, עו"ד, מפרקת

יוד גודס בע"מ
)ח"פ 51-397110-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.12.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחלי דגן, מרח' הבונים 12, 

רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחלי דגן, רו"ח, מפרקת

לזר צבי הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-319771-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר מוסקוביץ, מרח' 

סירקין 15א, גבעתיים 53250, 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.

עופר מוסקוביץ, עו"ד, מפרק

א.נ קולקשן בע"מ
)ח"פ 51-124466-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.9.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נח אשכנזי, ת"ז 007378334, 

מרח' התחיה 14, 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.

נח אשכנזי, מפרק

מ.ג.נ.ט. פרידמן )1990( חברה לניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-152776-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.12.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  פרידמן,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רמברנדט 1, 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.

ניר פרידמן, עו"ד, מפרק

כרמית טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-134345-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.12.2011, התקבלה החלטה 
סאקסטין,  )לני(  יהודה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,75706 לציון  ראשון   ,25 ההגנה  מרח'   ,013575683 ת"ז 

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 )לני( סאקסטין, מפרק
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פועלים קרן נדל"ן 2 ניהול בע"מ
)ח"פ 51-404823-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.1.2012, התקבלה החלטה 
שפטלר,  ה'  רותם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
אצל איבצן, נצר, וולצקי ושות', רח' החשמונאים 100, תל אביב, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רותם ה' שפטלר, עו"ד, מפרקת

י.ט. שרותי סחר חוץ בע"מ
)ח"פ 51-102755-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  עמית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
אורנים 1, גבעת שמואל, נייד 054-5797824, פקס' 02-6254945, 

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.

עמית כהן, עו"ד, מפרק

יוני תרשיש יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-261472-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מלכה מרקוס, מרח' 

מרים ילן שטקליס 2, פתח תקוה, 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.

מלכה מרקוס, עו"ד, מפרקת

מירנרי בע"מ
)ח"פ 51-247315-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,15.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אביב,  תל   ,37 איילון  נחל  מרח'   ,53357703 ת"ז  גאון,  בני  רו"ח 

למפרק החברה.

בני גאון, רו"ח, מפרק

גימור בטיחות בכבישים בע"מ
)ח"פ 51-212763-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,15.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרקת  מרדכי,  כפר  ממושב    ,05249206 ת"ז  תמרי,  יעל  את 

החברה.

יעל תמרי, מפרקת

ואליו פייננס )ו.פ.( בע"מ
)ח"פ 51-429946-0(

)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 16.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עודד שטרוזמן, מרח' 

יצחק שדה 40, 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.

עודד שטרוזמן, עו"ד, מפרק

מאגר הפצה ציוד למשרד ולמחשב )1999( בע"מ
)ח"פ 51-274755-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.1.2012, התקבלה החלטה 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל אשר, ת"ז 058344706, 
מרח' אנקורים 6, רמת גן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

יעל אשר, מפרקת

פסגת שניר בע"מ
)ח"פ 51-245541-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן נטף, מרח' צמח 12, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.5.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן נטף, מפרק

אקד קרנות נכסים בע"מ
)ח"פ 51-077706-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.1.2012, 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

S. LAZAR INT.GROUP LTD
)ח"פ 51-250550-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נגה ברק, מרח' עין גנים 7, 

פתח תקוה, 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.

נגה ברק, מפרקת

אשגורית בע"מ
)ח"פ 51-210994-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.1.2012, 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

משעל מרכז שירותי עזר לנכים בע"מ
)ח"פ 51-075798-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.1.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן איצקוביץ, ת"ז 

024956443, מרח' משה שרת 15, ראשון לציון, 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.

רונן איצקוביץ, מפרק

המרכז לתיירות בינלאומית )לב( בע"מ
)ח"פ 51-323272-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוריה חן, ת"ז 010865780, 

מרח' אביגיל 8, חיפה, 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.

ברוריה חן, מפרקת

ש.מ.ב. שרותי מחשב בנגב בע"מ
)ח"פ 51-092180-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,19.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ראובן גל, ת"ז 64591399, מרח' שאר ישוב 7, באר שבע, למפרק 

החברה.

ראובן גל, מפרק

גרויסמן דיאגנוסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-453166-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,15.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
23, חיפה,  011600343, מרח' שימקין  גרויסמן, ת"ז  גבריאל  ד"ר 

למפרק החברה.

ד"ר גבריאל גרויסמן, מפרק

רון כהן בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-298001-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,17.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אהרון כהן, ת"ז 057950503, מרח' חלמית 11, רמת ישי, למפרק 

החברה.

אהרון כהן, מפרק

עידן ניר בע"מ
)ח"פ 51-403559-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,17.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ניר ניסים דריי, ת"ז 038724415, מרח' זנגביל 42, נתניה, למפרק 

החברה.

ניר ניסים דריי, מפרק

ארקדה אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-337054-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,17.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את ענת שמילוב, ת"ז 313869018, מרח' הבריגדה היהודית 54, 

נתניה, למפרקת החברה.
ענת שמילוב, מפרקת

אבי יורן ניהול וייזום פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-386608-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,17.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אבירם יורן, ת"ז 059015099,  מרח' תבור 9, מבשרת ציון, למפרק 

החברה.
אבירם יורן, מפרק

אדר גיל בע"מ
)ח"פ 51-159393-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,17.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
דליה רובינשטיין, ת"ז 51244564, מרח' קרן היסוד 44/7, חיפה, 

למפרקת החברה.

דליה רובינשטיין, מפרקת
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א.א. הקיבוצניקים בע"מ
)ח"פ 51-164726-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,17.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אברהם סיוה, ת"ז 008850521, מרח' ענתבי 15, תל אביב, למפרק 

החברה.
אברהם סיוה, מפרק

אופנת טל שוורץ בע"מ
)ח"פ 51-389225-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,17.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את יוסף שוורץ, ת"ז 028751352, מרח' המחתרות 16א, רעננה, 

למפרק החברה.
יוסף שוורץ, מפרק

מלון "מטרופול" בנתניה בע"מ
)ח"פ 51-012702-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,17.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את יעקב בלומשטיין, ת"ז 030381727, מרח' ירושלים 5, נתניה, 

למפרק החברה.
יעקב בלומשטיין, מפרק

בר-מ.ב. בנייה ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-400321-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,19.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
28, קרית  023020092, מרח' התעשייה  מאיר בר–בוסקילה, ת"ז 

אתא, למפרק החברה.

מאיר בר–בוסקילה, מפרק

ויתל התפלה בע"מ
)ח"פ 51-431251-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמוס קריינר, מרח' 

דרך בגין 154, תל אביב 64921, 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.

עמוס קריינר, עו"ד, מפרק

יה"ב ל.פ. יעוץ ויזום עסקים בע"מ
)ח"פ 51-381777-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפעת פחימה, מרח' יוחנן 

בן זכאי 1, טבריה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

יפעת פחימה, עו"ד, מפרקת

אוהליאב שווק 1974 בע"מ
)ח"פ 51-068561-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.1.2012, 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
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אינטו - איט אינגליש בע"מ
)ח"פ 51-421924-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתי אליאב, מרח' 

דפנה 24, 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.

איתי אליאב, עו"ד, מפרק

גרפיקו & פלקסיקו בע"מ
)ח"פ 51-165744-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף קובץ, מרח' היוזמים 

5, אור 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.

יוסף קובץ, מפרק

יהלומי ד.י.מ בע"מ
)ח"פ 51-133453-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2012, התקבלה החלטה 
רועי רחמים, מרח'  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

שלמה בן יוסף 30, 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.

רועי רחמים, עו"ד, מפרק

שם-גולד בע"מ
)ח"פ 51-237674-0(

)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 22.1.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  יבין,  נתניאל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

ש"י עגנון 1, הוד השרון, 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.

נתניאל יבין, רו"ח, מפרק

י.ר. נדן בע"מ
)ח"פ 51-249299-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין לנדה, מרח' 

מונטיפיורי 41, 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.

בנימין לנדה, עו"ד, מפרק

שיר ה.י.ע.ר. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-293707-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2012, התקבלה החלטה 
הולנדר,  זאב  ד"ר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משד' רוטשילד 49, 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.

ד"ר זאב הולדנר, עו"ד, מפרק
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איתן מנופים בע"מ
)ח"פ 51-227658-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור פרי, מרח' בני 

בנימין 15, אבן יהודה, 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.

ליאור פרי, עו"ד, מפרק

תד. )מישרקי( אם.בי.אי בע"מ
)ח"פ 51-284969-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2012, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד משה הוכמן, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

הסיבים 13, ת"ד 7375, 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.

משה הוכמן, עו"ד, מפרק

מצב לקפה בע"מ
)ח"פ 51-276185-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  חברוני,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
סוקולוב 15, ירושלים 92144, טל' 02-6233344, פקס' 02-6232266, 

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.

יגאל חברוני, עו"ד, מפרק

רם - לירן סיטונאות לצורכי חשמל בע"מ
)ח"פ 51-175326-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  יבין,  נתניאל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

ש"י עגנון 1, הוד השרון, 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.

נתניאל יבין, רו"ח, מפרק

רם - יאיר שליחים ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-139529-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  יבין,  נתניאל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

ש"י עגנון 1, הוד השרון, 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.

נתניאל יבין, רו"ח, מפרק

גל נע - לירן אספקה טכנית בע"מ
)ח"פ 51-175327-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  יבין,  נתניאל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

ש"י עגנון 1, הוד השרון, 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.

נתניאל יבין, רו"ח, מפרק
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אחים הכרי - חברה לבנין )1989( בע"מ
)ח"פ 51-135212-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2012, התקבלה החלטה 
גולוד- אפרת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קופרברג, מרח' הרברט סמואל 36, חדרה, 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.

אפרת גולוד-קופרברג, עו"ד, מפרקת

בט איט )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-288728-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם אלרואי, מדרך 

אבא הלל סילבר 15, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יורם אלרואי, עו"ד, מפרק

אוסיף אינטרנשיונל )1994( בע"מ
)ח"פ 51-194511-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הגר גורי, 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.

הגר גורי, עו"ד, מפרקת

טרופיקנה מזון 192 בע"מ
)ח"פ 51-445168-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוברט גרשוני, מרח' 

החשמונאים 100, 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.

רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

מזון גורמה 194 בע"מ
)ח"פ 51-445167-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוברט גרשוני, מרח' 

החשמונאים 100, 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.

רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

דייט פוד 192 בע"מ
)ח"פ 51-445166-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוברט גרשוני, מרח' 

החשמונאים 100, 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.

רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק
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ברבוניה מזון 192 בע"מ
)ח"פ 51-445165-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוברט גרשוני, מרח' 

החשמונאים 100, 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.

רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

בוניטו מזון 191 בע"מ
)ח"פ 51-445170-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוברט גרשוני, מרח' 

החשמונאים 100, 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.

רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

קוקינג פוד 191 בע"מ
)ח"פ 51-445169-9(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוברט גרשוני, מרח' 

החשמונאים 100, 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.

רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

מתוק חריף מזון 193 בע"מ
)ח"פ 51-445164-0(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוברט גרשוני, מרח' 

החשמונאים 100, 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.

רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

ה.י.ע.ר. נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-280632-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זאב הולדנר, משד' 

רוטשילד 49, 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.

ד"ר זאב הולנדר, עו"ד, מפרק

סיביטק הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-258253-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרים פרומוביץ, ת"ז 

24273807, מרח' הגר 8, באר שבע, למפרק החברה.

אפרים פרומוביץ, עו"ד, מפרק

יעד דגן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-445056-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.1.2012, התקבלה החלטה 



אוזנה,  גפן  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
משד' רוטשילד 138, תל אביב, למפרקת החברה.

מיכל גפן אוזנה, עו"ד, מפרקת

מולרם-מתקני הרמה-מולדת
)ש"מ 55-000304-0(

הודעה על החלפת שותף מוגבל

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי השותף המוגבל  השותפויות 
משוחררים  חיילים  של  להתיישבות  שיתופי  מושב  הבונים 
חדש  מוגבל  בשותף  הוחלף   ,57-000793-0 אגודה  מס'  בע"מ, 
מס'  בע"מ,  חקלאית  אגודה שיתופית   2000 אחזקות  מולדת   -

אגודה 57-003908-1, ממושב מולדת 13190.
מקבי מרום, עו"ד

ריני שירותים
)ש"מ 55-000975-7(

הודעה בדבר שינוי בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,2.1.2012 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ת"ז  רותם,  יונתן  זכויותיו בשותפות של השותף  כלל  הועברו 
ת"ז  רותם,  נעמי  המוגבל  לשותף  מוגבל,  כשותף   ,005760111

.03058575

הודעה זו היא המשך להודעה שנמסרה ביום 30.11.2010, 
כי הועברו כלל הזכויות בשותפות של השותף הכללי חברת 
יונתן  המוגבל  לשותף   ,51-133553-1 ח"פ  בע"מ,  אספרנצה 

רותם, ת"ז 005760111, והפיכתו לשותף הכללי בשותפות. 

תמר רותם, עו"ד
באת כוח השותפות

ת.ש.י. דרך 431
)ש"מ 55-024193-9(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות מוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 28.12.2011, 
)אי.  II ישראל  קרן תשתיות  לשותפות השותף המוגבל,  נכנס 
אי.אף 2011(, ש"מ 55-024310-9, )להלן - קרן תשתיות(, אשר 
שקלים   263 של  )בשווי  בשותפות  מהזכויות   7% בעל  הוא 
חדשים(, וזכויותיהם של השותפים המוגבלים שלהלן הועברו 

לקרן תשתיות באופן יחסי:

א. גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ, ח"פ 52-002309-4, 
העבירה לקרן תשתיות חלק מזכויותיה בשותפות, בשווי 

של 25 שקלים חדשים;

ב. איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ, ח"פ 51-374101-7, 
העבירה לקרן תשתיות חלק מזכויותיה בשותפות, בשווי 

של 10 שקלים חדשים;

לקרן  העבירה   ,51-165293-5 ח"פ  בע"מ,  פנסיה  ג. איילון 
2 שקלים  תשתיות חלק מזכויותיה בשותפות, בשווי של 

חדשים;

 ,51-230075-7 ח"פ  פנסיה,  קרנות  לניהול  חברה  ד. מגן 
מזכויותיה בשותפות בשווי  לקרן תשתיות חלק  העבירה 

של 2 שקלים חדשים;

52-004216-9, העבירה  ח"פ  לביטוח בע"מ,  ה. איילון חברה 
 19 של  בשווי  בשותפות,  מזכויותיה  חלק  תשתיות  לקרן 

שקלים חדשים;

 ,51-302648-4 ח"פ  בע"מ,  ופנסיה  גמל  נשואה  ו. אקסלנס 
העבירה לקרן תשתיות חלק מזכויותיה בשותפות, בשווי 

של 42 שקלים חדשים;

ז. קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ, 
ח"צ 52-002725-1, העבירה לקרן תשתיות חלק מזכויותיה 

בשותפות, בשווי של 35 שקלים חדשים;

ח. קרנות השלתמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 ,52-002839-0 מעורבת  חברה  בע"מ,  מנהלת  חברה   -
העבירה לקרן תשתיות חלק מזכויותיה בשותפות, בשווי של 

15 שקלים חדשים;

העבירה   ,52-000407-8 ח"פ  בע"מ,  לביטוח  חברה  ט. הראל 
 66 של  בשווי  בשותפות,  מזכויותיה  חלק  תשתיות  לקרן 

שקלים חדשים;

העבירה   ,52-003050-3 ח"פ  בע"מ,  לביטוח  חברה  י. דקלה 
 4 של  בשווי  בשותפות,  מזכויותיה  חלק  תשתיות  לקרן 

שקלים חדשים;

יא. הראל גמל והשתלמות בע"מ, ח"פ 51-220520-4, העבירה 
 15 של  בשווי  בשותפות,  מזכויותיה  חלק  תשתיות  לקרן 

שקלים חדשים;

ח"פ  בע"מ,  משכנתאות  לביטוח  חברה  עזר   - יב. אי.אמ.אי. 
מזכויותיה  חלק  תשתיות  לקרן  העבירה   ,51-231050-9

בשותפות, בשווי של 1 שקל חדש;

 ,51-226759-2 ח"פ  בע"מ,  פנסיה  קרנות  ניהול  יג. הראל 
העבירה לקרן תשתיות חלק מזכויותיה בשותפות, בשווי 

של 19 שקלים חדשים;

 ,51-226257-7 ח"פ  בע"מ,  פנסיה  קרנות  ניהול  יד. מנוף 
העבירה לקרן תשתיות חלק מזכויותיה בשותפות, בשווי 

של 1 שקל חדש;

 ,51-286736-7 ח"פ  בע"מ,  גמל  קופות  עתידית  טו. הראל 
העבירה לקרן תשתיות חלק מזכויותיה בשותפות, בשווי 

של 1 שקל חדש;

גמל  קופות  לניהול  חברה   - הקבע  לצבא  החיסכון  טז. קרן 
חלק  תשתיות  לקרן  העבירה   ,51-103306-0 ח"פ  בע"מ, 

מזכויותיה בשותפות, בשווי של 4 שקלים חדשים.
רון ורד, עו"ד
בא כוח השותפות

ת.ש.י. דרך 431
)ש"מ 55-024193-9(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות מוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,8.9.2011 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
העביר השותף המוגבל, קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי 
סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ, ח"פ 52-002839-0, אשר 
היה בעל 9.41% מהזכויות בשותפות, חלק מזכויותיו בשותפות 
השתלמות  קרנות  המוגבל,  לשותף  חדשים  שקלים   144 בסך 

למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ, ח"פ 52-002725-1.
רון ורד, עו"ד
בא כוח השותפות

7.2.2011 בשבט התשע"ב,  י"ד   ,6372 הפרסומים  ילקוט            2452
ISSN 0334-3030       סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי המחיר 21.06 שקלים חדשים  




