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הודעה על העברת הסמכות הנתונה לפי חוק
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסעיף 31)ב( לחוק–יסוד: הממשלה2, 
החליטה הממשלה להעביר את סמכות שרת התרבות והספורט 
לעניין  יסודות התקציב, התשמ"ה-31985,  לחוק  3א  סעיף  לפי 
לשר  תיקונם,  או  התאטרון  בתחום  תמיכה  מבחני  קביעת 

המשפטים.

תוקף העברת הסמכות עד יום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 
.)2014

ההחלטה  הממשלה,  לחוק–יסוד:  31)ב(  לסעיף  בהתאם 
האמורה הובאה לאישור הכנסת ביום כ"ו בתמוז התשע"ב 

)16 ביולי 2012(.

כ"ט בתמוז התשע"ב )19 ביולי 2012(
)חמ 3281—3( 

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1   ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2   ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

מינוי
לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ג לחוק המרכז לגביית קנסות, 
אגרות והוצאות, התשנ"ה-11995, אני ממנה את עורכת הדין 
תוספת  מתשלום  פטור  מתן  לעניין  קרפלד,  ון  ז'נינה  אביגיל 
פיגורים, פריסת תשלום חוב או דחייתו, בהתאם לסעיף האמור, 

במקום עורך הדין לנגה אריאל2.

כ"א באב התשע"ב )9 באוגוסט 2012(
)חמ 3-2641( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשס"ג, עמ' 568; התשע"ב, עמ' 170.

2   י"פ התשס"ט, עמ' 410.

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
ת"ז  משה,  בן  נדיר  הרשות  עובד  את  מרשה,  אני  )עדות(1, 
040638264, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על סעיפים 
5, 16 ו–31א לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-21981, וסעיפים 49 

ו–50 לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-32002.

 31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2013( וכל עוד מקבל ההרשאה משמש בתפקידו.

ג' באב התשע"ב )22 ביולי 2012(
)חמ 279—3-ה1( 

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים                      

__________
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2   ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

3   ס"ח התשס"ב, עמ' 104.

הודעה על מינוי מנהל הרשות לשיקום האסיר
לפי חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983

לשיקום  הרשות  לחוק  18)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האסיר, התשמ"ג-11983, ולאחר התייעצות עם מועצת הרשות 
 1( התשע"ב  באב  י"ג  ביום  כי  מודיע  אני  האסיר,  לשיקום 
 ,014371413 ת"ז  ארטוב,  שבתאי  את  מיניתי   ,)2012 באוגוסט 
של  לתקופה  האמור,  החוק  לעניין  והמנהלה  הרשות  למנהל 

שלושה חודשים.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 1750—3(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשמ"ג, עמ' 49.

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי
לפי תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים(, התשל"ח-1978

לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
את  אישרתי  התשל"ח-21978,  )מתנדבים(,  הלאומי  הביטוח 
ציבורי  כגוף  )ע"ר("  ישראל  לקט   - לשולחן  "משולחן  עמותת 
משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   )1(287 סעיף  לעניין 

התשנ"ה-31995.

ה' באב התשע"ב )24 ביולי 2012(
)חמ 684—3(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשל"ח, עמ' 1983; התשס"ב, עמ' 1160.

3  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים
 לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות

לנפגעי עבודה(, התשט"ז-1956
אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 1 לתקנות הביטוח 
הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ז-21956 - 

ייכללו  להלן  מפורטים  ששמותיהם  הרופאים  כי  קבעתי   )1(
ברשימת הפוסקים הרפואיים:

ד"ר רונן לויטה, ת"ז 023965734  

ד"ר ליאב גולדשטיין, ת"ז 057356172  

תוקף המינויים האמורים עד תום 3 שנים מיום פרסומם   
ברשומות;

ביטלתי את הכללתו ברשימת הפוסקים הרפואיים של  ד"ר   )2(
רונן לקר, ת"ז 313063714.

ה' באב התשע"ב )24 ביולי 2012(
)חמ 89—3-ה1( 

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1   י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשנ"ח, עמ' 894.

3  י"פ התש"ע, עמ' 2700.
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הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי 

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

לתקנות   19 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
רפואית,  נכות  אחוזי  )קביעת  נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח 

מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(, התשמ"ד-21984 -

ייכללו  להלן  מפורטים  ששמותיהם  הרופאים  כי  קבעתי 
ברשימת חברי ועדות רפואיות לעררים: 

פרופ' יצחק שילר, ת"ז 055926299

ד"ר סבטלנה טוב, ת"ז 312884299

ד"ר אריה וילנסקי, ת"ז 14245559

תוקף המינויים האמורים עד תום 3 שנים ממועד פרסומם 
ברשומות.

ה' באב התשע"ב )24 ביולי 2012(
)חמ -3-89-ה2(

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1377.

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות 
לערעורים

לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, 
התשט"ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 27)ב( לתקנות הביטוח 
הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ז-21956 -

ייכללו  להלן  מפורטים  ששמותיהם  הרופאים  כי  קבעתי 
ברשימת חברי הוועדות הרפואיות לערעורים:

פרופ' יצחק שילר, ת"ז 055926299

ד"ר סבטלנה טוב, ת"ז 312884299

ממועד  שנים   3 תום  עד  הוא  האמורים  המינויים  תוקף 
פרסומם ברשומות.

ה' באב התשע"ב )24 ביולי 2012(
)חמ 89—3-ה2(

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשט"ז, עמ' 864.

מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן 

למבוגרים, לפי החוק האמור:

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

   עמ' 88.

נוגה חיות, ת"ז 031975840 - במחוז חיפה והצפון;

ענבל קארה, ת"ז 033400862 - במחוז ירושלים.

י' באב התשע"ב )29 ביולי 2012(
)חמ 141—3-ה1(  

משה כחלון  
והשירותים  הרווחה  שר    

החברתיים

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו–1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לפי החוק האמור:

נהלה גנאים, ת"ז 058942442 - בבאקה אל גרבייה

קרן מויאל, ת"ז 038239810 - בעיריית מעלה אדומים

י' באב התשע"ב )29 ביולי 2012(
)חמ 143—3( 

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

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

סוציאליים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(:

מירי ניצן, ת"ז 027199686 - בעפולה;

לין הוארי, ת"ז 033982554 - במועצה מקומית תל שבע;

עדי חסון, ת"ז 039028667 - בעיריית ראש העין;

מנאר אגבאריה, ת"ז 033975723 - במעלה עירון;

טל רחימוף, ת"ז 066593559 - באופקים;

דיאנה כרש, ת"ז 312678261 - בעיריית ערד;

עולה אלכחירי, ת"ז 040822199 - במועצה אזורית גלבוע.

י' באב התשע"ב )29 ביולי 2012(
)חמ 142—3(

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52. 

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
נרוצקי,  יולי  רחלי  של  מינויה  את  משנה  אני  התש"ך-11960, 
"עיריית  יבוא  רחובות"  "עיריית  שבמקום  כך   ,2032204760 ת"ז 

אשדוד".

י' באב התשע"ב )29 ביולי 2012(
)חמ 142—3(

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 2560.
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הודעה על מינוי חברים וממלאי מקומם לוועדת מחקר
לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)ו( ו–49 לחוק לעידוד מחקר 
ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-11984 )להלן - החוק(, אני מודיע 
כי לפי סעיף 9)א( ו–)ה( לחוק על מינוי הרשומים מטה לחברי 

ועדת מחקר וממלאי מקום בה, כמפורט להלן:

יושב  מקום  לממלא  המינהל  ראש  שמינה  המינהל  ראש  סגן 
ראש הוועדה:

 13( התשע"ב  בחשוון  ט"ז  מיום  )מינוי  פרייריך  שאול   
בנובמבר 2011((. )המינוי בתוקף עד יום י' בסיוון התשע"ב 

)31 במאי 2012((2.

ממלא מקום נציג משרד התעשייה המסחר והתעסוקה שמינה 
שר התעשייה המסחר והתעסוקה:

ועדת  חברת  של  הקבוע  מקומה  ממלא  דנקונה  יוסף   
מיום  )מינוי  אותה(  שיחליף  מי  )או  לזנס  לידיה  המחקר, 
לתקופה של  2012((; המינוי  בינואר   1( ו' בטבת התשע"ב 

שלוש שנים ממועד המינוי.

נציג משרד האוצר שמינה שר האוצר וממלא מקומו:

יובל רז ולממלא מקומו מונה יהונתן רזניק )מינויים מיום   
ב' בניסן התשע"א )6 באפריל 2011(. )המינוי בתוקף עד יום 

ה' בניסן התשע"ד )5 באפריל 2014((3.

האוצר  משרד  נציג  מקום  ממלאת  של  הקודם  מינויה   
בוועדת המחקר, דפנה ורנר - בטל4.

המסחר  התעשייה  שר  שמינו  התעשיינים  מקרב  ציבור  נציג 
והתעסוקה ושר האוצר:

רובי גינל )מינוי מיום י' בכסלו התשע"ב )6 בדצמבר 2011((.   
)המינוי יהיה בתוקף עד יום כ"ב באדר התשע"ד )24 במרס 

.5))2014

מען הוועדה - רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים.

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 1873—3( 

שלום שמחון  
__________                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"א, עמ' 150.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 1028.

3  י"פ התשס"ח, עמ' 3448.

4  י"פ התש"ע, עמ' 3232.

5  י"פ התשס"ח, עמ' 1029.

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,   החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקן הרשמי הזה:

ת"י 365 חלק 1 - ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים, 
מינואר 2008, ותיקון טעות מיולי 2008;

במקומו יבוא:

ת"י 365 חלק 1 - ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים, 
מיולי 2012.

__________
1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת 
עמ'  התשס"ט,  הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים 

.5765

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

ז' באב התשע"ב )26 ביולי 2012(
)חמ 3-95-ח1(

       שלום שמחון
                          שר התעשייה המסחר והתעסוקה 

מינוי חברי מועצת הצמחים
לפי חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק(, התשל"ג-1973, 

ולפי תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )דרכי מינוי חברי 
המועצה וחברי ועדות ענפיות(, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)א(, )ב( ו–5)א( לחוק מועצת 
החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  ושיווק(,  )ייצור  הצמחים 
ושיווק(  )ייצור  הצמחים  מועצת  לתקנות   37 לתקנה  ובהתאם 
ענפיות(, התשס"ו- ועדות  וחברי  המועצה  חברי  מינוי  )דרכי 

22006, ולאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה, 
אני ממנה את האנשים המפורטים להלן לחברי המועצה:

נציגי הממשלה:  .1

)א( נציגי שר החקלאות ופיתוח הכפר -  

יצחק לידור, ת"ז 006015929 - יושב ראש  

צביקה כהן, ת"ז 022479463  

עומר זידאן, ת"ז 021508510  

)ב( נציגת שר התעשייה המסחר והתעסוקה -  

נטלי גוטמן-חן, ת"ז 038272738 - סגנית יושב ראש  

)ג( נציגת שר האוצר -  

ענת לינדנבאום, ת"ז 031179518  

נציגי המגדלים שנבחרו בבחירות לפי סעיף 4)ב()1( לחוק:  .2

מאיר יפרח, ת"ז 065042160  

יוסף ארזי, ת"ז 005298633  

ויקטור בוקר, ת"ז 056813173  

ג'אנם פייסל מוחמד, ת"ז 053802088  

יאיר מנע, ת"ז 056540479  

נחום גליל, ת"ז 054662242  

איתן אשורי, ת"ז 075961656  

גרשון שליסל, ת"ז 007040421  

יעקב מוסקוביץ, ת"ז 054380688  

ראובן טרבלסי, ת"ז 058754052  

דרור תנורי, ת"ז 053981767  

אילן אשל, ת"ז 001679554  

ראובן דור, ת"ז 009456229  

משה נבון, ת"ז 057177198  

__________
1 ס"ח התשל"ג, עמ' 310; התשס"ז, עמ' 422.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 632; התשע"א, עמ' 1051.
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ירבעם שגב, ת"ז 005493835  

עדי שוורץ, ת"ז 058292905  

עופר אריאל, ת"ז 056679244  

יעקב כץ, ת"ז 051227312  

דוד עברי, ת"ז 058498882  

אריה שרייבר, ת"ז 001639236  

חי בנימיני, ת"ז 009414368  

ראובן בירגר, ת"ז 010035996 - יכהן מיום המינוי עד יום ד'   
באב התשע"ד )31 ביולי 2014(

באב  ה'  ביום  החל  יכהן   020065652- ת"ז  סוהיל,  סמעאן   
התשע"ד )1 באוגוסט 2014(

נציגי ארגוני המגדלים:  .3

משה אפרים, ת"ז 027973296  

רני בר–נס, ת"ז 003529666  

הלל גרוסר, ת"ז 047328141  

נציגי המגדלים לפי סעיף 4)ב()1ב( לחוק:  .4

מאיר צור, ת"ז 058838723  

יצחק טובלי, ת"ז 068965409  

אריה מלך, ת"ז 052193794  

נציגי התעשיינים:  .5

אורי קינמון, ת"ז 057657496  

סיגל בלאט, ת"ז 059601658  

נציגי המשווקים:  .6

שאול שבע, ת"ז 071579866  

שרון אלדד-פאלק, ת"ז 029442514  

נציגי היצואנים:  .7

עלמה כפרי, ת"ז 050011386  

און ברזילאי, ת"ז 053990438  

נציגי הצרכנים:  .8

חמדה דגני, ת"ז 008008906  

אליאס חנא, ת"ז 027674928  

י"ד באב התשע"ב )2 באוגוסט 2012(
)חמ 3-3509(

       אורית נוקד
         שרת החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה על החלטה בדיון משמעתי
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

התשט"ו- חשבון  רואי  לחוק   13 סעיף  לפי  בזה  מודיעים 
11955 )להלן - החוק(, כי ביום ט"ו בשבט התשע"ב )8 בפברואר 
- המועצה(, שלא  )להלן  רואי חשבון  מועצת  2012(, החליטה 
להטיל עונש על רואה חשבון שנמצא אשם בהתנהגות שאינה 
ולפרסם  לחוק,   12 בסעיף  כאמור  המקצוע,  כבוד  את  הולמת 
את פרטי המקרה ברשומות, באתר האינטרנט של מועצת רואי 

חשבון ובעיתון גלובס.

__________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

נסיבות המקרה:

משרה  נושא  זמנית,  בו  היה  החשבון  רואה  במקרה, 
בשותפות תוך מעורבות בניהולה כאשר השתתף כמיופה כוחו 
של אחד מבעלי החברות השותפות בישיבת הנהלתה, ורואה 

חשבון מבקר של חברה אחרת בשותפות.

בנסיבות אלה, קמו חזקות לפיהן רואה החשבון היה מצוי 
תקנה פי  על  במבוקר,  אי–תלותו  שנפגעה  או  עניינים   בניגוד 

2 )ב()6( ו–)14( לתקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי 
לדעת  ואלה,  התשס"ח-22008,  אחר(,  מעיסוק  כתוצאה  תלות 
לתקנות  1א)2(  לתקנה  לפי  לפיכך,  בידו;  נסתרו  לא  המועצה, 
המקצוע(,  כבוד  את  הולמת  שאינה  )התנהגות  חשבון  רואי 
התשכ"ה-1965, מהווים המעשים האמורים התנהגות שאינה 

הולמת את כבוד המקצוע.

העובדה  השאר,  בין  היו  עונש  לאי–הטלת  הנימוקים 
כשנודע  מיד  כי  וכן  לב  בתום  בוצעה  אי–התלות  שעבירת 
לרואה החשבון כי הוא נמצא במצב הפוגע באי–תלותו, התפטר 
קצרה,  תקופה  במשך  בוצעה  העבירה  כי  העובדה  מיוזמתו, 
וכן כי שיתף פעולה עם  הופסקה מיוזמתו של רואה החשבון 

ועדת החקירה.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(
)חמ 61—3( 

גיא רוטקופף  
יושב ראש מועצת רואי חשבון                     __________

2  ק"ת התשס"ח, עמ' 608.

3  ק"ח התשכ"ה, עמ' 2240.

הודעה על החלטה בדיון משמעתי
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

רואי חשבון, התשט"ו- 13 לחוק  מודיעים בזה לפי סעיף 
במרס   22( באדר התשע"ב  כ"ח  ביום  כי  החוק(   - )להלן   1955
לנזוף  )להלן - המועצה(,  רואי חשבון  2012(, החליטה מועצת 
הולמת  שאינה  בהתנהגות  אשמים  שנמצאו  חשבון  ברואי 
את כבוד המקצוע, כאמור בסעיף 12 לחוק, ולפרסם את פרטי 
חשבון  רואי  מועצת  של  האינטרנט  באתר  ברשומות,  המקרה 

ובעיתון גלובס.

נסיבות המקרה:

במשרד  שותפים  חשבון  רואי  אחים,  בשני  עסק  המקרה 
מנהל  היה  מהם  אחד  המדוברת,  בתקופה  אשר  חשבון,  רואי 
בחברה, ואילו אחיו היה רואה חשבון מבקר של אותה חברה; 
ב–25%  זו  בתקופה  מהאחים  אחד  כל  החזיק  כך,  על  נוסף 

ממניות החברה.

המבקר  החשבון  רואה  לפיהן  חזקות  קמו  אלה  בנסיבות 
אי–תלותם  שנפגעה  או  עניינים  בניגוד  מצויים  היו  ושותפו, 
)ניגוד עניינים ופגיעה באי–  במבוקר, לפי תקנות רואי חשבון 
לדעת  ואלה,  התשס"ח-22008,  אחר(,  מעיסוק  כתוצאה  תלות 
המועצה, לא נסתרו בידיהם; לפיכך, לפי לתקנה 1א)2( לתקנות 
המקצוע(,  כבוד  את  הולמת  שאינה  )התנהגות  חשבון  רואי 
התשכ"ה-1965, מהווים המעשים האמורים התנהגות שאינה 

הולמת את כבוד המקצוע.

__________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

2  ק"ת התשס"ח, עמ' 608.

3  ק"ח התשכ"ה, עמ' 2240.
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המתקדם  גילם  השאר,  בין  היו  העונש  לקולת  הנימוקים 
של רואי החשבון, העובדה כי מדובר בתלונה ראשונה לאחר 
של  והבנה  חרטה  הבעת  במקצוע,  עסקו  שבהן  רבות  שנים 
הקשיים שעלו ממעשיהם, הסדרת המחלוקות במישור האזרחי 

לשביעות רצון המתלונן ונסיבות ספציפיות של המקרה.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(
)חמ 61—3( 

גיא רוטקופף  
יושב ראש מועצת רואי חשבון                     

הודעה על החלטה בדיון משמעתי
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

התשט"ו  חשבון,  רואי  לחוק   13 סעיף  לפי  בזה  מודיעים 
 12 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  החוק(,   - )להלן   1955-
ו' בחשוון התשע"ב  ביום  רואי חשבון   לחוק, החליטה מועצת 
)3 בנובמבר 2011(, להטיל על רואה חשבון עונש נזיפה, עונש 
שנתיים,  של  לתקופה  על–תנאי  רישיונו  תוקף  הפסקת  של 
שנים  שלוש  במשך  משמעתי  בדין  יורשע  שלא  הוא  והתנאי 
בה  שיש  בעבירה  בדין  התחייב  שהוא  ההחלטה  קבלת  מיום 
קלון ושיש לפרסם את פרטי המקרה ברשומות, בעיתון גלובס 

ובאתר האינטרנט של מועצת רואי חשבון.

נסיבות המקרה:

רואה החשבון הורשע לפי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, 
בעבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה2  ולפי סעיפים 415 
דוחות  הגשת  בשל  התשל"ז-31977,  העונשין,  לחוק  ו–245)א( 
פרטיות  הוצאות  השאר,  בין  ובהם,  השומה  לפקיד  כוזבים 
האסורות בניכוי, הוצאות כפולות, הוצאות בסכומים גבוהים 
מאלה ששילם בפועל ועוד; נוסף על כך קיבל במרמה כספים 
מקופות מרכזיות לפיצויים וכן ניסה להניע אדם למסור הודעות 

שקר במהלך החקירה שהתנהלה נגדו.

הנימוקים לעונש: מדובר בעבירות חמורות ביותר שנעשו 
במסגרת עבודתו כרואה חשבון, אם כי לא במסגרת מתן שירות 
ללקוחות. עם זאת לאור הנסיבות האישיות, ריצוי עונש מאסר 
בפועל אשר נקבע, בין השאר, בשל היותו רואה חשבון ושיקומו 
את  עליו  להטיל  הוחלט  עונשו  ריצוי  סיום  לאחר  המקצועי 

העונש שנקבע.

י"ז באדר התשע"ב )11 במרס 2012(
)חמ 61—3( 

גיא רוטקופף  
יושב ראש מועצת רואי חשבון                     __________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ג, עמ' 415.

3  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הודעה על החלטה בדיון משמעתי
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

רואי חשבון, התשט"ו- 13 לחוק  מודיעים בזה לפי סעיף 
לחוק,   12 סעיף  לפי  בתוקף סמכותה  כי  - החוק(,  )להלן   1955
התשע"ב  בתשרי  ח'  ביום  חשבון  רואי  מועצת   החליטה 
)6 באוקטובר 2011(, להטיל על רואה חשבון שמואל גורפינקל 
ביום  חצי שנה, החל  הרישיון למשך  תוקף  עונש של הפסקת 

תוקף  הפסקת  של  עונש   ,)2012 בינואר   1( התשע"ב  בטבת  ו' 
הרישיון על–תנאי לתקופה של שנה, והתנאי הוא שלא יורשע 
בדין משמעתי במשך ארבע שנים מיום קבלת ההחלטה שהוא 
פרטי  את  לפרסם  ושיש  קלון  בה  שיש  בעבירה  בדין  התחייב 
המקרה ברשומות, בעיתון גלובס ובאתר האינטרנט של מועצת 

רואי חשבון.

נסיבות המקרה:

משפט  בבית  הורשע  גורפינקל,  שמואל  החשבון  רואה 
לפי הודאתו בשמונה עבירות של שימוש  השלום בתל אביב 
ומתן  בדוח  כוזבת  אמירה  מסירת  ותחבולה,  עורמה  במרמה, 
תרשומות כוזבות, במזיד ומתוך כוונה להתחמק ממס, עבירות 

לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה2.

הנימוקים לעונש הם, בין השאר, מצבו הרפואי של רואה 
ביצוע  מועד  מאז  הרב  הזמן  חלוף  גורפינקל,  החשבון שמואל 
הרלוונטיים  הדין  ובפרשנות  בדין  שחלו  ושינויים  העבירות 
למקרה, במהלך השנים. יצוין, כי הפסקת תוקף הרישיון נקבעה 
לתקופה של חצי שנה בלבד, בהתחשב בכך שרואה החשבון 
שבמהלכו  שנה  חצי  בן  מאסר  עונש  ריצה  גורפינקל  שמואל 

פעילותו כרואה חשבון היתה מזערית.

י"ז באדר התשע"ב )11 במרס 2012(
)חמ 61—3( 

גיא רוטקופף  
יושב ראש מועצת רואי חשבון                     __________

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ג, עמ' 415.

 הודעה בדבר מינוי חברים בוועדות מקומיות
לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א   21 19)א()2(,  סעיפים  לפי  הסמכות  בתוקף 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, שנאצלה לי2, אני מודיע כי 

מונו חברים בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה כמפורט להלן:

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שקמים:

דני  של  מקום  ממלא   -  055521603 ת"ז  דיאמנט,  אליהו   
מורביה3

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל:

רועי לוי, ת"ז 037482205 - חבר  

הוועדה המקומית אצבע הגליל:

שמעון סויסה, ת"ז 057894818 - חבר  

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מטה אשר:

חזי אדמוני, ת"ז 054620778 - חבר  

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל:

אריק ברמי, ת"ז 050788280 - חבר  

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים:

כנאנה עמראן, ת"ז 023407257 - חבר.  

י"ז באב התשע"ב )5 באוגוסט 2012(
)חמ 3-7-ה3(

       עמרם קלעג'י
___________        המנהל הכללי של משרד הפנים

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  י"פ התשנ"ו, עמ' 3072.

3 י"פ התשע"א, עמ' 6664.

__________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 26.
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הודעה בדבר קבלת החלטה מקדמית
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

היטלי  לחוק  32לג)א()2(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיע  אני 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, כי בתוקף 
סמכותי לפי סעיף 28)א( לחוק קיבלתי ביום י"א בתמוז התשע"ב 
)1 ביולי 2012( החלטה מקדמית במסגרת חקירת תלונת חברת 
של  בהיצף  יבוא  על  בע"מ  אגח"ש  שמר  עין  גומי  תעשיות 
סוליות מגומי מגופר המשמשות לחידוש צמיגים של משאיות, 

אוטובוסים ורכבי הובלה מדרום אפריקה )להלן - התלונה(.

התלונה  נושאי  המוצרים  כי  קבעתי  המקדמית  בהחלטה 
היצרני  לענף  ממשי  לנזק  הגורם  בהיצף  לכאורה  מיובאים 
המקומי. כמו כן קבעתי בהחלטה המקדמית כי קיים צורך במתן 
ערובה זמנית למניעת נזק העלול להיגרם לענף היצרני המקומי 

במהלך החקירה, בשיעורים אלה:

שיפור העבודה הזמנית באזורים ממחיר CIFארץ מקור

39.5דרום אפריקה

תוקף הערובה הזמנית הוא לשישה חודשים מיום ה' באב 
)24 ביולי 2012(. בהתאם לסעיף 29)א( לחוק, מסרתי  התשע"ב 
למנהל רשות המסים הודעה על הערובה הזמנית כדי שיגבה 
מיבואנים של המוצרים נושאי התלונה ערובה לתשלום ההיטל 

לפי השיעורים האמורים. 

ההחלטה  על  עתירה  להגיש  ניתן  לחוק,  28)ה(  סעיף  לפי 
ימים   15 בתוך  מינהליים,  לעניינים  המשפט  לבית  המקדמית 
מיום שנודע לעותר על ההחלטה או מיום פרסומה ברשומות, 

לפי המוקדם.

מיודע כהגדרתו בסעיף  לחוק, רשאי צד  30)א(  לפי סעיף 
28)ג( לחוק, להגיש לידי, בכתב, טענות, ראיות או מידע נוספים 
הנוגעים לחקירה, שלא היו לפני בעת קבלת ההחלטה המקדמית, 

בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה האמורה.

לקבלת מידע שאינו חסוי הנוגע להחלטה המקדמית, להגשת 
טענות, ראיות או מידע נוסף או לכל בירור אחר, ניתן לפנות לממונה 
על היטלי סחר לפי המען: משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, רח' 

בנק ישראל 5, ירושלים 91036, טל' 02-6662621/2, פקס' 02-6662939.

ד' באב התשע"ב )23 ביולי 2012(
)חמ 383—3(  

ראובן פסח  
הממונה על היטלי סחר                     __________

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

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
 12036 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,1619 עמ'  התשס"ט,   ,5897 הפרסומים  בילקוט 

)להלן  ירושלים  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, לשטח ציבורי פתוח ולשטח לבניית מבנים 

ומוסדות 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

חטיבת קרקע בירושלים, שטח הידוע כמתחם תנובה, התחום   
בין רחוב ירמיהו מדרום, רח' מנחת יצחק ממזרח ורח' שמגר 
ממערב, המזוהה כגוש 30079, חלקות חדשות בשלמות 204, 
205 )הידועות כח"ח 149 לשעבר(, הידועים כתאי שטח מס' 001, 
004, סך כל השטח להפקעה כ–3,737 מ"ר, הצבועים בצבעים 

ירוק, חום, כמסומן בתשריט תכנית 12036 המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
בשעות העבודה  בו  לעיין  רשאי  בדבר  מעוניין  וכל  ירושלים, 

הרגילות.

כ"ט בסיוון התשע"ב )19 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
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
 8150 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,5027 עמ'  התשס"ו,   ,5580 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  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, שטח לבניין ציבורי.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בירושלים, שכונת פסגת זאב, שטח ממזרח   
המתוכנן,   45 כביש  לתוואי  ומדרום  רחמילביץ  לרח' 
לשעבר   147  ,144  ,71  ,69  ,30 ח"ח   ,30590 כגוש  המזוהה 
)חלקה 505 החדשה בשלמות(, הידוע כמגרש 71 בתכנית 
-224.485 אורך  כקואורדינטות  המזוהה  המאושרת,   8150
ברשת   636.702-636.632 רוחב  וקואורדינטות   224.548
מ"ר  כ–2,542  להפקעה  שטח  הכל  סך  החדשה,  ישראל 
כמסומן  כהה,  חום  בצבע  ומתוחם  חום  בצבע  והצבוע 

בתשריט תכנית 8150 המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
בשעות העבודה  בו  לעיין  רשאי  בדבר  מעוניין  וכל  ירושלים, 

הרגילות.

כ"ט בסיוון התשע"ב )19 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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
 4938 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,255 עמ'  התשנ"ט,   ,4691 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  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, שטח לבניין ציבורי.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .4

בין  שטח  פולין,  רמות  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
המזוהה  מירסקי,  ויצחק  שבתאי  חזקיהו  הרב  הרחובות 
כקואורדינטות אורך 218.623-218.552 וקואורדינטות רוחב 
636.559-636.503 )קואורדינטות ברשת ישראל הישנה: אורך: 
 ,)136.559-136.503 רוחב  קואורדינטות   ,168.623-168.552
בשלמותה   33 חלקה   ,30728 מס'  חדש  כגוש  המזוהה 
חלק  )לשעבר   4938 תכנית  לפי   5 מס'  כמגרש  והמזוהה 
ממגרש מס' 3, לפי תכנית 2167ב(, סך הכל שטח להפקעה 
כ–984 מ"ר והצבוע בצבע חום ומתוחם בצבע חום כהה, 

כמסומן בתשריט תכנית 4938 המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
בשעות העבודה  בו  לעיין  רשאי  בדבר  מעוניין  וכל  ירושלים, 

הרגילות.

כ"ט בסיוון התשע"ב )19 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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
2683א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,2316 עמ'  התשנ"ו,   ,4391 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  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, שטח לבניין ציבורי.

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 בירושלים, שכונת סווחריה, אל גרביה, שטח   
התחום על ידי ג'בל מוכבר ושכונת תלפיות מזרח במערב, 
הכפר צור בחר בדרום וגבול שיפוט העיר במזרח, המזוהה 
כקואורדינטות אורך: 223.560-223.400, קואורדינטות רוחב: 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הישנה:  ישראל  ברשת  )קואורדינטה   629.350-629.200
המזוהה   ,)129.350ׂׂ-129.200 רוחב:   ,173.560-173.400 אורך 
כחלק ממגרש א' בתכנית 2683א המאושרת, סך הכל שטח 
להפקעה כ–5,753 מ"ר, הצבוע בצבע חום ומתוחם בצבע 

חום כהה, כמסומן בתשריט תכנית 2683א המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
בשעות העבודה  בו  לעיין  רשאי  בדבר  מעוניין  וכל  ירושלים, 

הרגילות.

כ"ט בסיוון התשע"ב )19 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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' במ/4309 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,3516 עמ'  התשנ"ג,   ,4126 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  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, שטח לבניית בניינים ציבוריים.

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

חטיבות קרקע בירושלים, שכונת גילה ה-4, בין הרחובות   
מרגלית ורח' רפאל דה לה פרגולה, המזוהה כמגרש 505 
וששטחו  במ/4309 המאושרת,  לפי תכנית   )500 )במתחם 
בשלמותה(,   20 חלקה   ,30964 כגוש  )המזוהה  מ"ר   6,834
וברחוב יהושע ברוכי, המזוהה כמגרש 608 וששטחו 3,114 
מ"ר )המזוהה כגוש 30962, חלקה 12 בשלמותה(; חטיבות 
הקרקע האמורות הן שטחים המיועדים לבנייני ציבור, סך 
כקואורדינטות  המזוהה  מ"ר,   9,948 להפקעה  שטח  הכל 
-626.625 רוחב:  וקואורדינטות   217.200-216.600 אורך: 
אורך  הישנה:  ישראל  ברשת  )קואורדינטות   627.625
הצבועים   ,)127.625-126.625 רוחב   ,167.200-166.600
בצבע חום ומתוחמים בצבע חום כהה, כמסומן בתשריט 

תכנית במ/4309 המאושרת.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
בשעות העבודה  בו  לעיין  רשאי  בדבר  מעוניין  וכל  ירושלים, 

הרגילות.

כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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
 4329 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,2178 עמ'  התשס"ג,   ,5177 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  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 
חדשה/או  דרך  פתוח,  ציבורי  לשטח  ציבורי,  לצורך 
הרחבת דרך, דרך להולכי רגל, גישה לרכב חירום וביטחון 

וגישת רכב לחניונים.

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 בירושלים, מרכז העיר, שטח הידוע כמגרש   
הרוסים, ברח' חשין, בין הרחובות הלני המלכה ורחוב יפו, 
המזוהה כגוש 30051, חלקות חדשות בשלמות 19, 24, 29, 
כחלק  )המזוהות   32  ,31  ,22  ,21  ,20 וחלק מחלקות   33  ,30
כו,  כא,  והידועים כמגרשים בשלמות  1 לשעבר(  מחלקה 
לב, לג, 3, וחלקים ממגרשים כב, כג, כד, 1, 2 בתכנית 4329 
המאושרת, סך הכל שטח להפקעה כ–8,058 מ"ר הצבועים 
שחור  בצבע  אלכסוניים  קווים  עם  ירוק  ירוק,  בצבעים 

ואדום, כמסומן בתשריט תכנית 4329 המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
בשעות העבודה  בו  לעיין  רשאי  בדבר  מעוניין  וכל  ירושלים, 

הרגילות.

כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
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' תא/2540, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5798, התשס"ח, עמ' 2905, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

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

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

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

ח"חגוש
שטח רשום 

שטח להפקעה במ"רבמ"ר

27,200 )כולל שטח של 66454175,939
4,000 מ"ר שהופקע בעבר(

66473143,23315,200

3430,47719,600

י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(
)חמ 3-2(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה 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
 ,57 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,858 רשמי  בעיתון  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התרצ"ט, תוספת 2, עמ' 48, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו לפי הפירוט הזה:  

שטח ההפקעהחלקהגוש שומה

149 מ"ר מתוך 602 מ"ר692136

בשלמות100

בשלמות98

בשלמות114

בשלמות102

בשלמות103

בשלמות692471

בשלמות692072

ט"ז באייר התשע"ב )8 במאי 2012(

)חמ 3-2(

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

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 12)א(, 26)א(, 189 ו–190 לחוק   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
מס' תגפ/596/קא/383 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6004, התש"ע, עמ' 
30.1.2012, מוסרת  103, ולהחלטת ועדת משנה ב', מיום 
אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  בזה 
התכנון  לחוק   12 סעיף  לפי  מקומית  כוועדה  ביושבה 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבנייה, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

של הקמת פארק אריאל שרון.

__________
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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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 בפארק אריאל שרון בשטח הגלילי של מחוז   
תל אביב, כמפורט להלן: גוש 6038, חלקה 56 במלואה.

העתק התכנית ותשריט שטחי ההפקעה )מס' 2068-52-6038-56( 
מופקדים במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
תל–אביב-  ,125 בגין  מנחם  רח'  הממשלה,  קריית  בניין  אביב, 
יפו, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

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 12)א(, 26)א(, 189 ו–190 לחוק   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
מס' תגפ/596/קא/383 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6004, התש"ע, עמ' 
30.1.2012, מוסרת  103, ולהחלטת ועדת משנה ב', מיום 
אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  בזה 
התכנון  לחוק   12 סעיף  לפי  מקומית  כוועדה  ביושבה 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבנייה, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

של הקמת פארק אריאל שרון.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפארק אריאל שרון בשטח הגלילי של מחוז   
תל אביב, כמפורט להלן:

גוש 6031 -  

חלקה 4 - 9,199 מ"ר שטח להפקעה, מתוך 20,450 מ"ר שטח   
חלקה רשום;

מ"ר   15,345 מתוך  להפקעה,  שטח  מ"ר,   6,431  -  5 חלקה   
שטח חלקה רשום.

 )2068-52-Z2 'העתק התכנית ותשריט שטחי ההפקעה )מס
ולבנייה מחוז תל  מופקדים במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
תל–אביב-  ,125 בגין  מנחם  רח'  הממשלה,  קריית  בניין  אביב, 

יפו, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

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 12)א(, 26)א(, 189 ו–190 לחוק   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
מס' תגפ/596/קא/383 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6004, התש"ע, עמ' 
30.1.2012, מוסרת  103, ולהחלטת ועדת משנה ב', מיום 
אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  בזה 
התכנון  לחוק   12 סעיף  לפי  מקומית  כוועדה  ביושבה 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבנייה, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

של הקמת פארק אריאל שרון.

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 בפארק אריאל שרון בשטח הגלילי של מחוז   
תל אביב, כמפורט להלן:

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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מתוך  להפקעה,  שטח  מ"ר   5,536  -  8 חלקה   ,6029 גוש   
61,762 מ"ר שטח חלקה רשום.

 )2068-52-T1A 'העתק התכנית ותשריט שטחי ההפקעה )מס
תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  מופקדים 
אביב, בניין קריית הממשלה, רח' מנחם בגין 125, תל–אביב-יפו, וכל 
ובשעות שהמשרדים האמורים  מעוניין רשאי לעיין בהם בימים 

פתוחים לקהל.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

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 12)א(, 26)א(, 189 ו–190 לחוק   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
מס' תגפ/596/קא/383 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר 
התש"ע,   ,6004 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
 ,30.1.2012 מיום  ב',  משנה  ועדת  ולהחלטת   ,103 עמ' 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לחוק   12 סעיף  לפי  מקומית  כוועדה  ביושבה  אביב  תל 
הוועדה(,   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבנייה,  התכנון 
)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 הקמת פארק אריאל שרון.

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 בפארק אריאל שרון בשטח הגלילי של מחוז   
תל אביב, כמפורט להלן:

מתוך  להפקעה,  שטח  מ"ר   5,986  -  8 חלקה   ,6029 גוש    
61,762 מ"ר שטח חלקה רשום.

-52-T1B )מס'  ההפקעה  שטחי  ותשריט  התכנית  העתק 
2068( מופקדים במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
תל אביב, בניין קריית הממשלה, רח' מנחם בגין 125, תל–אביב-

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  יפו, 
האמורים פתוחים לקהל.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

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 12)א(, 26)א(, 189 ו–190 לחוק   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
מס' תגפ/596/קא/383 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר 
התש"ע,   ,6004 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
 ,30.1.2012 מיום  ב',  משנה  ועדת  ולהחלטת   ,103 עמ' 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לחוק   12 סעיף  לפי  מקומית  כוועדה  ביושבה  אביב  תל 
הוועדה(,   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבנייה,  התכנון 
)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 הקמת פארק אריאל שרון )או 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 בפארק אריאל שרון בשטח הגלילי של מחוז   
תל אביב, כמפורט להלן:

מתוך  להפקעה,  שטח  מ"ר   3,598  -  8 חלקה   ,6029 גוש   
61,762 מ"ר שטח חלקה רשום.

 )2068-52-T2C 'העתק התכנית ותשריט שטחי ההפקעה )מס
תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  מופקדים 
אביב, בניין קריית הממשלה, רח' מנחם בגין 125, תל–אביב-יפו, וכל 
ובשעות שהמשרדים האמורים  מעוניין רשאי לעיין בהם בימים 

פתוחים לקהל.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  __________

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 12)א(, 26)א(, 189 ו–190 לחוק   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
מס' תגפ/596/קא/383 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר 
התש"ע,   ,6004 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
 ,30.1.2012 מיום  ב',  משנה  ועדת  ולהחלטת   ,103 עמ' 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לחוק   12 סעיף  לפי  מקומית  כוועדה  ביושבה  אביב  תל 
הוועדה(,   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבנייה,  התכנון 
)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 הקמת פארק אריאל שרון.

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 בפארק אריאל שרון בשטח הגלילי של מחוז   
תל אביב, כמפורט להלן -

גוש 6029, חלקה 9 במלואה.  

)מס'  ההפקעה  שטחי  ותשריט  התכנית   העתק 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  מופקדים   )2068-52-6029-9-1
רח'  קריית הממשלה,  בניין  ולבנייה מחוז תל אביב,  לתכנון 
מנחם בגין 125, תל–אביב-יפו, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  __________

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 12)א(, 26)א(, 189 ו–190 לחוק   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
מס' תגפ/596/קא/383 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר 

התש"ע,   ,6004 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
 ,30.1.2012 מיום  ב',  משנה  ועדת  ולהחלטת   ,103 עמ' 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לחוק   12 סעיף  לפי  מקומית  כוועדה  ביושבה  אביב  תל 
הוועדה(,   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבנייה,  התכנון 
)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 הקמת פארק אריאל שרון.

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 בפארק אריאל שרון בשטח הגלילי של מחוז   
תל אביב, כמפורט להלן:

מתוך  להפקעה,  שטח  מ"ר   1,595  -  19 חלקה   ,6038 גוש   
2,690 מ"ר שטח חלקה רשום.

העתק התכנית ותשריט שטחי ההפקעה )מס' 2068-52-6038-19( 
מופקדים במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
תל–אביב-  ,125 בגין  מנחם  רח'  הממשלה,  קריית  בניין  אביב, 
יפו, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  __________

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 12)א(, 26)א(, 189 ו–190 לחוק   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
מס' תגפ/596/קא/383 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר 
התש"ע,   ,6004 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
 ,30.1.2012 מיום  ב',  משנה  ועדת  ולהחלטת   ,103 עמ' 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לחוק   12 סעיף  לפי  מקומית  כוועדה  ביושבה  אביב  תל 
הוועדה(,   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבנייה,  התכנון 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 
ציבורי של הקמת פארק אריאל שרון.

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 בפארק אריאל שרון בשטח הגלילי של מחוז   
תל אביב, כמפורט להלן:

גוש 6038, חלקה 13 במלואה.  

)מס'  ההפקעה  שטחי  ותשריט  התכנית   העתק 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  מופקדים   )2068-52-6038-13
רח'  קריית הממשלה,  בניין  ולבנייה מחוז תל אביב,  לתכנון 
מנחם בגין 125, תל–אביב-יפו, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

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 12)א(, 26)א(, 189 ו–190 לחוק   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
מס' תגפ/596/קא/383 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר 
התש"ע,   ,6004 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
 ,30.1.2012 מיום  ב',  משנה  ועדת  ולהחלטת   ,103 עמ' 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לחוק   12 סעיף  לפי  מקומית  כוועדה  ביושבה  אביב  תל 
הוועדה(,   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבנייה,  התכנון 
)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 הקמת פארק אריאל שרון.

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.

חטיבת קרקע בפארק אריאל שרון בשטח הגלילי של מחוז   .4
תל אביב, כמפורט להלן:

גוש 6038, חלקה 12 במלואה.  

)מס'  ההפקעה  שטחי  ותשריט  התכנית   העתק 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  מופקדים   )2068-52-6038-12
רח'  קריית הממשלה,  בניין  ולבנייה מחוז תל אביב,  לתכנון 
מנחם בגין 125, תל–אביב-יפו, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

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 12)א(, 26)א(, 189 ו–190 לחוק   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
מס' תגפ/596/קא/383 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר 
התש"ע,   ,6004 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
 ,30.1.2012 מיום  ב',  משנה  ועדת  ולהחלטת   ,103 עמ' 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לחוק   12 סעיף  לפי  מקומית  כוועדה  ביושבה  אביב  תל 
הוועדה(,   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבנייה,  התכנון 
)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 הקמת פארק אריאל שרון.

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 בפארק אריאל שרון בשטח הגלילי של מחוז   
תל אביב, כמפורט להלן:

גוש 6028 -  

חלקה 1 - 3,763 מ"ר שטח להפקעה, מתוך 11,509 מ"ר שטח   
חלק רשום;

__________
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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חלקה 2 - 3,741 מ"ר שטח להפקעה, מתוך 19,180 מ"ר שטח   
חלקה רשום;

שטח  מ"ר   26,853 מתוך  להפקעה,  שטח  מ"ר   83  -  9 ח"ח   
חלקה רשום;

ח"ח 10 - 7,894 מ"ר שטח להפקעה, מתוך 23,016 מ"ר שטח   
חלקה רשום;

מ"ר   23,016 מתוך  להפקעה,  שטח  מ"ר   11,970  -  11 ח"ח   
שטח חלקה רשום;

חלקה 12 - 12,236 מ"ר שטח להפקעה, מתוך 21,508 מ"ר   
שטח חלקה רשום;

ח"ח 41 - 2,923 מ"ר שטח להפקעה, מתוך 5,288 מ"ר שטח   
חלקה רשום.

גוש 6029 -  

מ"ר   61,762 מתוך  להפקעה,  שטח  מ"ר   23,107  -  8 חלקה   
שטח חלקה רשום;

חלקה 10 - 15,936 מ"ר שטח להפקעה, מתוך 15,985 מ"ר   
שטח חלקה רשום;

חלקה 11 - 3,874 מ"ר שטח להפקעה, מתוך 7,671 מ"ר שטח   
חלקה רשום;

חלקה 12 - 34 מ"ר שטח להפקעה, מתוך 5,066 מ"ר שטח   
חלקה רשום;

ח"ח 27 - 953 מ"ר שטח להפקעה, מתוך 4,595 מ"ר שטח   
חלקה רשום;

חלקה 28 - 7,946 מ"ר שטח להפקעה, מתוך 8,363 מ"ר שטח   
חלקה רשום;

מ"ר   15,345 מתוך  להפקעה,  שטח  מ"ר   9,738  -  29 חלקה   
שטח חלקה רשום;

מ"ר   11,509 מתוך  להפקעה,  שטח  מ"ר   1,037  -  30 חלקה   
שטח חלקה רשום.

)מס'  ההפקעה  שטחי  ותשריט  התכנית   העתק 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  מופקדים   )2068-52-B2-A
רח'  קריית הממשלה,  בניין  ולבנייה מחוז תל אביב,  לתכנון 
מנחם בגין 125, תל–אביב-יפו, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

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  תממ/במ-215-4, 
מוסרת   ,2761 עמ'  התשנ"ד,   ,4201 הפרסומים  בילקוט 

)להלן  גן  רמת  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 
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 ברמת גן )לשעבר רמת אפעל(, המזוהה כגוש   
הייעוד:   ;)664 חלקה   ,6176 גוש  )לשעבר   138 ח"ח   ,6887

שצ"פ.

י"ז בסיוון התשע"ב )7 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

אביהוא בן–משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/1276, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5643, 
התשס"ז, עמ' 2088, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון והבנייה.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגושים וחלקות כמפורט להלן:  

שטח להפקעה בדונםח"חגוש

10016210.255

100491270.345

2350.021

3290.042

3360.193

3430.689

100541280.300

1290.217

1300.185

1310.300

1330.300

1340.212

1350.300

1360.022

1810.022

1057120.571

31.132

50.940

60.332

70.405

132.364

145.075

3114.260

360.402

370.384

380.028

500.969

661.590

690.247

817.490

830.590

850.206

860.206

891.028

940.335

994.198

שטח להפקעה בדונםח"חגוש

10050411.495

81.195

92.499

100.330

111.977

ייעוד הקרקע: דרך.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/1045, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4367, 
התשנ"ו, עמ' 1072, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון והבנייה.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10011, ח"ח 36, השטח   
המופקע 0.876 דונם.

ייעוד הקרקע - שב"צ.  

י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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' חד/814במ, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3888, 
התשנ"א, עמ' 2719, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 הוועדה(, בהתאם לסעיפים   - )להלן  ולבנייה חדרה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 353 חלקה   ,10049 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
)לשעבר ח"ח 265(, השטח המופקע: 7.451 דונם.

ייעוד הקרקע: שב"צ.  

י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ען/960, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6255, התשע"א, עמ' 5096, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עירון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 
שביל  דרך,  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

ושטח לבנייני ציבור.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 במושירפה בגוש 20302 -  

חלקי 
חלקה

שטח 
ייעודבמ"ר

מבנים ומוסדות דת10129

דרכים101,359

מבנים ומוסדות דת11654

דרך11167

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/5/179, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3126, 
התשמ"ה, עמ' 403, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח דרך.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



ילקוט הפרסומים 6461, ב' באלול התשע"ב, 20.8.2012 5874

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקוה, ששטחה 20 מ"ר, המזוהה כגוש   
6371, ח"ח 228 לדרך.

רחוב קפלינסקי.  

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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' רע/173/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2658, 
התשמ"א, עמ' 15, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
הרחובות  הרחבת  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

אחוזה והשחר ושצ"פ.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברעננה, המזוהה כגוש 6579 -  

שטח במ"רחלקי חלקה

31120

41119

140306

1461,083

כ"ט בסיוון התשע"ב )19 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
                       יושב ראש הוועדה המשנה                            

                                         המקומית לתכנון ולבנייה רעננה
__________

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
שד/מק/18/1060,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5589, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,271 עמ'  התשס"ז, 
ולבנייה דרום השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של גן ילדים.

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, המזוהה  כ–600  קרקע בכפר מע"ש, ששטחה  חטיבת   
כגוש 6721, ח"ח 12, 31, המופיעה בצבע חום בייעוד מבני 

ציבור.

י"ד בתמוז התשע"ב )4 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

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
עפ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/2/220, 
בזה הוועדה  הפרסומים 5543, התשס"ו, עמ' 3868, מוסרת 
המקומית לתכנון ולבנייה עפולה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

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

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,  כ–43,932  ששטחה  בעפולה,  קרקע  חטיבת   
כגוש 16725, חלקות בשלמותן 14-1, 31-19, 55-33, 58, 59, 

70, 71, חלקי חלקות 18-15, 32, 60, 66.

י"ב בתמוז התשע"ב )2 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  

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/13259, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5177, התשס"ג, עמ' 2190, ותיקון טעות שפורסם בילקוט 
הפרסומים 6420, התשע"ב, עמ' 4235, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  עפולה  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 מבני ציבור.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,  כ–17,715  ששטחה  בעפולה,  קרקע  חטיבת   
כגוש 17764, חלקה 45.

ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/13259, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5177, התשס"ג, עמ' 2190, ותיקון טעות שפורסם בילקוט 
פרסומים 6420, התשע"ב, עמ' 4235, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  עפולה  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 מבני ציבור.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,  כ–7,453  ששטחה  בעפולה,  קרקע  חטיבת   
כגוש 17770, חלקה 94.

ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10483, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5154, התשס"ג, עמ' 1370, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי פתוח.

__________
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  מ"ר,   436 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
כגוש 17801, חלקה 47, לשעבר גוש 17801, ח"ח 45.

י"ח בתמוז התשע"ב )8 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  

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/10483, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5154, התשס"ג, עמ' 1370, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי פתוח.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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 במגדל העמק, ששטחה 2,099 מ"ר, המזוהה   
כגוש 17801, חלקה 101, לשעבר גוש 17801, ח"ח 22.

י"ח בתמוז התשע"ב )8 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה 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/7468, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4439, התשנ"ו, עמ' 4649, ותכנית מס' ג/10456, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4912, התש"ס, 
עמ' 4523, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מבוא העמקים )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 באכסאל -  

שטח )מ"ר(חלקי חלקהגוש

16904452,155

472,191

48257

49152

50417

169055867

19645

הייעוד: דרך.

י"ד בתמוז התשע"ב )4 ביולי 2012(

)חמ 3-2(
ראפע חג'אג'רה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/8877, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4429, 
התשנ"ו, עמ' 4165, 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 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

כגוש  המזוהה  מ"ר,   659 ששטחה  בסלמה,  קרקע  חטיבת   
19261, חלק מחלקה 1.

ה' בתמוז התשע"ב )25 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  __________
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/17403, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6131, 
התש"ע, עמ' 4590, 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 ספורט ונופש.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .4

2,340 מ"ר, המזוהה כגוש  חטיבת קרקע ברקפת, ששטחה   
19816, חלק מחלקות 5, 7.

ה' בתמוז התשע"ב )25 ביוני 2012(

)חמ 3-2(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/79, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4265, 
התשנ"ה, עמ' 920, 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 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

חטיבת קרקע ביישוב טל–אל, ששטחה 4,083 מ"ר, המזוהה   
כגוש 18456, חלק מחלקות 12, 17.

ה' בתמוז התשע"ב )25 ביוני 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
רש/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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507א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
2695, התשמ"א, עמ' 1146, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
הוועדה(, בהתאם   - )להלן  רמת השרון  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 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 ברמת השרון, הרחובות שבטי ישראל והזית,  

גוש 6333 -  

חלקה בשלמות
לשעבר חלק 

שטח )מ"ר(מחלקה

17713,867

121872 בגוש 1826552

הייעוד: שצ"פ ושב"צ.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

יצחק רוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, מוסרת בזה הוועדה 
הודעה  הוועדה(,   - )להלן  חדרה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
המתוארת  הקרקע  את  להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי 
בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 5798, התשס"ח, עמ' 2895, לעניין 

תכנית מפורטת חד/763.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תוספת

גוש 10570, חלקה 474 בשטח של 2,750 מ"ר.

כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(

)חמ 3-3(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

הודעה לפי סעיף 19
 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' רצ/5/1/א, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3531, התשמ"ח, 
אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/37/5/1,  מס'  ותכנית   ,957 עמ' 
פורסמה בילקוט הפרסומים 3728, התש"ן, עמ' 1222, מצהירה 
)להלן  לציון  ולבנייה ראשון  בזה הוועדה המקומית לתכנון 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   -
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6409, 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,3761 עמ'  התשע"ב, 

עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 14,610 מ"ר, המזוהה   
כגוש 3924, חלקה 2 בשלמותה, בית הספר אשכולות בחלקו 
הצפון מערבי, אדמת בור המיועדת לשצ"פ ממערב לרחוב 

יואל דרובין ורחוב יואל דרובין בחלקו המרכזי.

ד' באב התשע"ב )23 ביולי 2012(

)חמ 3-4(

                                                    מוטי עגמי
                                       ממלא מקום יושב ראש הוועדה

                                  המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/5/1/א, 
בזה  מצהירה   ,957 עמ'  התשמ"ח,   ,3531 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון )להלן - 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,3760 עמ'  התשע"ב,   ,6409
והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

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

ממערב לרחוב יואל דרובין.

ד' באב התשע"ב )23 ביולי 2012(

)חמ 3-4(

                                                      מוטי עגמי
                                       ממלא מקום יושב ראש הוועדה

                                  המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון

תיקון טעויות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
התשס"א,   ,4933 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(, 

עמ' 372, בדבר תכנית מס' 72/101/02/3 )אשדוד(, בתוספת -

הטור "חלקות שלמות" - יימחק;  )1(

בטור "חלקי חלקות" -  )2(

לצד גוש "182", אחרי "1" יבוא "2"; )א( 

לצד גוש "472", אחרי "20" יבוא "21, 22". )ב( 

)חמ 3-4(

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 13256-06-12

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

ח"פ בע"מ,  א.פ.י.ק  אחזקות  סביון  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-336474-5

והמבקשת: חברת גולדן מרקט דלקים בע"מ, ח"פ 51-417425-9, 
מרח' ההגנה 27, הרצליה, ע"י ב"כ עו"ד יצחק גולדברג ו/או יהונתן 
קם ו/או סמי קורן, מרח' תובל 34, רמת גן, טל' 03-7522343, פקס' 

.03-7522323

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.9.2012, 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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 17.9.2012, 

בשעה 8.30.

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

יצחק גולדברג, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 56708-07-12

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

בע"מ,  ונכסים  החזקות  ספקטור  אביב  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-291604-0.

והמבקשת: חברת שיר-א.פ. חברה לשרותי שמירה, אבטחה 
סג'ראווי,  גסאן  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-228135-3 ח"פ  בע"מ,  ונקיון 
 ,8 רח' הכנסיות  דין, ת"ד 2046,  עורכי  ג'רייס את עבוד,  ממשרד 

אעבלין 30012.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.9.2012, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 4.9.2012, 

בשעה 12.00.

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

גסאן סג'ראווי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 56737-07-12

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

ובעניין פירוק חברת קולנס שווק בע"מ, ח"פ 51-312034-5.

והמבקשת: חברת שיר-א.פ. חברה לשרותי שמירה, אבטחה 
סג'ראווי,  גסאן  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-228135-3 ח"פ  בע"מ,  ונקיון 
 ,8 רח' הכנסיות  דין, ת"ד 2046,  עורכי  ג'רייס את עבוד,  ממשרד 

אעבלין 30012.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.9.2012, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 4.9.2012, 

בשעה 12.00.

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

גסאן סג'ראווי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 1628-10-11

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

ובעניין פירוק חברת קשת פרינט אלעד בע"מ, ח"פ 51-362256-3.

והמבקשים: ניסים ברכה ואח', ע"י ב"כ עו"ד חיה לזר נוטקין, 
 מרח' מנחם פלאוט 10, פארק המדע, רחובות, טל' 08-9453604, פקס'

.03-9453605

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.10.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.9.2012, 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 מיום 5.8.2012, 

בשעה 10.00.

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

חיה לזר נוטקין, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 37634-06-12

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

לוד  חב"ד  שיכון  מנחם  בנות  חינוך  מוסדות  פירוק  ובעניין 
)בפירוק זמני(, ע"ר 58-031355-9.

ב"כ  ע"י  העמותה,  עובדי  וכ–19  אופנר  שפרה  והמבקשים: 
זיגדון,  נעמה  ו/או  סעדיה-מילגרום  ו/או שרון  רונן  אופיר  עו"ד 
פקס'  ,03-6911808 טל'   ,64364 אביב  תל   ,52 גבירול  אבן   רח' 

.03-6964670

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.9.2012, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 12.9.2012, 

בשעה 12.00.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 59505-07-12

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

 ובעניין פירוק עמותת מעיין החינוך - אחיסמך, מס' העמותה
.58-042501-5

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.9.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

אגרת  תשלום  תמורת  יימסר  הפירוק  מבקשת  העתק 
צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 1528-08-12

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

ובעניין פירוק חברת אקלימטק בע"מ, ח"פ 51-427610-4.

והמבקש: סלומון מרכוס כנס, ת"ז 016317827, ע"י ב"כ עו"ד 
 ,52 בגין  מנחם  מדרך  ואח',  אדלשטיין  אורי  ו/או  אליאס  סיני 
פקס'  ,03-7513000 טל'   ,67137 אביב  תל   ,18 קומה  סונול,   מגדל 

.03-7513300

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.8.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.9.2012, 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני מועד הדיון בבקשה עד לשעה 12.00.

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

סיני אליאס, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות 
השיתופיות, מינוי מפרקים והודעות לנושים

האגודות  לפקודת   ,46 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

שם האגודה: עמקים - מוסד חינוכי לבני ישובים חקלאיים   )1(
של השוה"צ אג"ש בע"מ, מס' אגודה 57-002083-4.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות, אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, מרח' 

מקור חיים 35, ירושלים 93465.

בל  לשיכון  שיתופית  אגודה  משהרה  אל  האגודה:  שם   )2(
מוכבר בירושלים בע"מ, מס' אגודה 57-003198-9.

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
זועבי עבדלסלם, מרח'  השיתופיות, אני ממנה למפרק את 

מקור חיים 35, ירושלים 93465.

שם האגודה: בית הדר - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,   )3(
מס' אגודה 57-003406-6.

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
זועבי עבדלסלם, מרח'  השיתופיות, אני ממנה למפרק את 

מקור חיים 35, ירושלים 93465.

שיתופית  חקלאית  אגודה   - הבשמים  דרך  האגודה:  שם   )4(
בע"מ, מס' אגודה 57-003471-0.

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו"ד אפרים היים, מרח' 

פומבידיתא 10, תל–אביב-יפו 64234.

)יבנה-בראון(  ושיווק אפרוחים  ייצור  שם האגודה: אביב   )5(
אג"ש חקלאית בע"מ, מס' אגודה 57-003770-5.

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
קולמן,  ארנה  עו"ד  את  למפרקת  ממנה  אני  השיתופיות, 
השרון  הוד   ,40 השרון  דרך  עו"ד,  אלישע  קולמן  ממשרד 

.45323

שם האגודה: פחמס 2000 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,   )6(
מס' אגודה 57-003857-0.

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
זועבי עבדלסלם, מרח'  השיתופיות, אני ממנה למפרק את 

מקור חיים 35, ירושלים 93465.

אגודה שיתופית חקלאית   - כרום אלרמאן  שם האגודה:   )7(
בע"מ, מס' אגודה 57-004957-7.

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
זועבי עבדלסלם, מרח'  השיתופיות, אני ממנה למפרק את 

מקור חיים 35, ירושלים 93465.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

התעשייה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

ה' באב התשע"ב )24 ביולי 2012(

אורי זליגמן  
                                              רשם האגודות השיתופיות

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

מחסני עכו בע"מ
)ח"פ 51-056239-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.9.2012, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' 
הרצל 18, עכו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גלי כרמלי-לב, עו"ד, מפרק

סקסיד ליווי יזמים בע"מ
)ח"פ 51-402043-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגולן 60, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמוליק דקל, מפרק

הסעות והובלות בלמ"ס בע"מ
)ח"פ 51-056365-3(

)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 
10.00, במשרד המפרק, שכונה  30.9.2012, בשעה  ביום  תתכנס 
מערבית, כפר ראמה 30055, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שאדי חנא, עו"ד, מפרק

רשת מהש בע"מ
)ח"פ 51-442571-9(

)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 
תל   ,7 ריבל  ברח'   ,16.00 בשעה   ,30.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רן ליבנה, עו"ד, מפרק
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נ.בר שיווק והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-268795-5(

)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 1.10.2012, בשעה 12.00, ברח' דיזינגוף 222, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נועם בר, מפרק

אטרקשן בע"מ
)ח"פ 51-424379-9(

)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 
היסוד  קרן  ברח'   ,10.00 בשעה   ,1.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
62, קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שירי ויסקוס, עו"ד, מפרקת

היפרזול קרית-ים בע"מ
)ח"פ 51-103753-3(

)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 
היסוד  קרן  ברח'   ,11.00 בשעה   ,1.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
62, קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שירי ויסקוס, עו"ד, מפרקת

אור נועד בע"מ
)ח"פ 51-377254-1(

)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 1.10.2012, בשעה 9.00, ברח' קרן היסוד 62, 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ביאליק,  קרית 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שירי ויסקוס, עו"ד, מפרקת

ג'י. אי. אם סולאר סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-445882-7(

)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 1.10.2012, בשעה 12.00, ברח' נח מוזס 13, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניר קלדרון, עו"ד, מפרק

ב.ס.ד פרסומים בין לאומיים
)ח"פ 51-406650-5(

)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 1.10.2012, בשעה 11.00, ברח' האיכרים 14, 
אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אורי דרי, מפרק

רוכב שטח בע"מ
)ח"פ 51-274777-5(

)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 7.10.2012, בשעה 11.00, ברח' החילזון 6, רמת 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חגית מזרחי, עו"ד, מפרקת

אלטשולר שחם ניהול תיקים בע"מ
)ח"פ 51-401481-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רמת  19א,  הברזל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,9.10.2012 ביום  תתכנס 
החי"ל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיה זלטין, עו"ד, מפרקת
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קיסוס נכסים בע"מ
)ח"פ 51-135467-2(

)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 
14.00, במשרדי עין חצבה, עין  9.10.2012, בשעה  תתכנס ביום 
חצבה, ד"נ ערבה 86810, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רות קפלן, מפרקת

מטאור פרטס בע"מ
)ח"פ 51-066460-0(

)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 
ליאון,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,10.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אורליצקי ושות', רו"ח, דרך בן גוריון 1, בני ברק, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אלישע בר–אור, מפרק

אלה השמה בע"מ
)ח"פ 51-403908-0(

)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 
המפרק,  במשרד   ,17.00 בשעה   ,10.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' בילו 17, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריה אדלמן, עו"ד, מפרק

צ'רלי ואיציק הפקות בע"מ
)ח"פ 51-432583-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.10.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד יורם אסלמן, 
רח' אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

    לרינה רוזביץ, עו"ד

      באת כוח החברה

קרן בן ולאון יעקבסון
)ח"פ 51-045376-4(

)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 
בגין  מנחם  ברח'   ,10.00 בשעה   ,10.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אופיר כץ, עו"ד, מפרק

נאנודיאגנוסטיק ישראל בע"מ
)ח"פ 51-302982-7(

)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 
העם  אחד  ברח'   ,10.00 בשעה   ,10.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
34ב, רעננה 43211, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהודית זליגמן, מפרקת

ארגסול פרוייקט 9 בע"מ
)ח"פ 51-449571-2(

)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 10.10.2012, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' הסירה 
12, כפר ויתקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נבות בר, מפרק

ד.ה. דינמיקה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-186734-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2012, בשעה 11.30, במשרד חב' קונסול 
הנדסת אלקטרוניקה בע"מ, רח' דרך בן גוריון 10, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    שמעון נצראל, מפרק
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איזנברגר מדיה בע"מ
)ח"פ 51-412986-5(

)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 
רוטשילד  בשד'   ,14.00 בשעה   ,11.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
19, תל אביב 66881, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עירן לוי, עו"ד, מפרק

אר.אי.אס ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-356087-0(

)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 
 ,31 ברח' השומר   ,10.00 12.10.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביחיל, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי רחמים, עו"ד, מפרק

קופלין בע"מ
)ח"פ 51-088847-2(

)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 
גוריון  בן  ברח'   ,10.00 בשעה   ,14.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
14, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מרטין קופלין, מפרק

פישר סרטים בע"מ
)ח"פ 51-211811-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.10.2012, בשעה 11.30, במשרד עו"ד גדעון 
פישר, מגדלי עזריאלי, מגדל משולש, קומה 39, תל אביב 67023, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    רם תורן, עו"ד, מפרק

אלברט - י.בן צור בע"מ
)ח"פ 51-118026-7(

)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 14.10.2012, בשעה 10.00, ברח' יוחנן הורקנוס 
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.

                                    יהודה בן צור, מפרק

חבקין נטורל טאץ' בע"מ
)ח"פ 51-340187-7(

)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 14.10.2012, בשעה 12.00, ברח' אמיר גלבוע 
20/4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי ארז, מפרק

ג'ימיקס בע"מ
)ח"פ 51-399842-7(

)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 14.10.2012, בשעה 16.00, במרכז עזריאלי 3, המגדל 
המשולש, קומה 36, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד קוגן, עו"ד, מפרק

ש.פ. נתנאל סחר בע"מ
)ח"פ 51-255232-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,15.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,1 זד"ל  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רובי רוקח, רו"ח, מפרק
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גאבו אקס בע"מ
)ח"פ 51-364972-3(

)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 
10, מגדל  בן צבי  11.00, ברח'  15.10.2012, בשעה  ביום  תתכנס 
הרכבת, קומה 7, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אילן צינמן, עו"ד, מפרק

דותן עמי ניהול 2001 בע"מ
)ח"פ 51-310237-6(

)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 15.10.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד זאב 
גולדוין, מושב נהלל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דותן צח, מפרק

בר עבודות חקלאיות 86 בע"מ
)ח"פ 51-114984-1(

)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 15.10.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד זאב 
גולדוין, מושב נהלל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמציה בצר, מפרק

עמי דותן אחזקות 2002 בע"מ
)ח"פ 51-333969-7(

)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 15.10.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד זאב 
גולדוין, מושב נהלל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דותן עמי, מפרק

ללנה ניטס בע"מ
)ח"פ 51-214799-2(

)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 
16.00, במשרדי המפרק,  15.10.2012, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
דוח  הגשת  לשם  מרכזית,  רחבה   ,40270 השרון  משמר  קיבוץ 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יעל הדר זימן, עו"ד, מפרקת

דבי לרמן בע"מ
)ח"פ 51-376914-1(

)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 6.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדיאל בלושטיין, ת"ז 
065040008, ממרכז עזריאלי 1, תל אביב 67021, 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.

גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

דבי לרמן בע"מ
)ח"פ 51-376914-1(

)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 
 ,1 9.00, במרכז עזריאלי  הנ"ל תתכנס ביום 15.10.2012, בשעה 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,67021 אביב  תל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

מור לוי ייבוא ושיווק )1998( בע"מ
)ח"פ 51-271498-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס ביום 15.10.2012, בשעה 17.00, אצל נוימן סולומנוביץ 
ושות', עורכי דין, רח' משכית 8, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

                                    רות לוי, מפרקת

בנרוס בע"מ
)ח"פ 51-186570-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.10.2012, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' הרצל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,33211 חיפה   ,76
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גדעון בנרוס, מפרק

איזאיט בע"מ
)ח"פ 51-432655-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.10.2012, בשעה 20.00, ברח' חסדאי 13/2, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם לוי-פאור, עו"ד, מפרק

ר.צ. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-386757-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.10.2012, בשעה 9.00, ברח' קלישר 46, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צדוק רחמני, מפרק

טריידגיים פתרונות טכנולוגיים בע"מ
)ח"פ 51-428034-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.10.2012, במשרד עו"ד של החברה, אלטשולר-

ולנר, עורכי דין, רח' אבן גבירול 25, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אמיר אלטשולר, עו"ד, מפרק

ר.מ.ד.מ. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-183244-6(

)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 
3א,  מזא"ה  ברח'   ,13.00 בשעה   ,18.10.2012 ביום  הנ"ל תתכנס 
חולון 58256, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מוניקה שוורץ לרסן, מפרקת

אם.אי.אפ - מסיל שילוח בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-264591-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.10.2012, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  66, תל אביב, לשם הגשת  דרך ההגנה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זיו בר–און, עו"ד, מפרק

פימגרה טריידינג אינטרנשיונל )1998( בע"מ
)ח"פ 51-258685-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 28.10.2012, ברח' לח"י 2, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גבי מאירי, עו"ד, מפרק

סקיוסופט בע"מ
)ח"פ 51-383377-2(

)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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3א,  מזא"ה  ברח'   ,14.00 בשעה   ,28.10.2012 ביום  הנ"ל תתכנס 
חולון 58256, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שי פלטין, מפרק

דלד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-402973-5(

)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 
תל   ,4 חכים  ברח'   ,16.00 בשעה   ,1.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דניאל ניסני, מפרק

מרקעי שיא שילוט חוצות בע"מ
)ח"פ 51-294029-7(

)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 7.11.2012, בשעה 10.00, ברח' האחים מסלויטה 15, 
קומה 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיה בית–און, עו"ד, מפרקת

פרוגרס הצלחה 2001
)ח"פ 51-309961-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים לוי, מרח' נתיב חן 

33/21, חיפה, טל' 050-4890726, 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 1.11.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נסים לוי, מפרק

רכב מירי סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-378052-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת ימין יהושע, 

מרח' בית הפועלים 6, רחובות, 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 8.11.2012, בשעה 
11.00, 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.

                                    ליאת ימין יהושע, עו"ד, מפרקת

גבי ד.ר. שרותים בע"מ
)ח"פ 51-270587-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל אילייסוב, אצל 
טל'  אביב,  תל   ,4 פנחס  רבי  רח'  ביטון,  כפיר  עו"ד  המפרק,  ב"כ 

03-6201870, נייד 052-2304469, 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.

 ,15.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, במשרדי ב"כ המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גבריאל אילייסוב, מפרק

גבי ד.ר. קבלנות בנין )2002( בע"מ
)ח"פ 51-331806-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל אילייסוב, אצל 
טל'  אביב,  תל   ,4 פנחס  רבי  רח'  ביטון,  כפיר  עו"ד  המפרק,  ב"כ 

03-6201870, נייד 052-2304469, למפרק החברה.
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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.

 ,15.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, במשרדי ב"כ המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גבריאל אילייסוב, מפרק

ד.ר. שרותי משרד ותרגום בע"מ
)ח"פ 51-257613-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338 לפקודת  בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א(  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דבורה רייטמן, מרח' מנחם 

בגין 25/38, גבעת שמואל, טל' 03-5321813, 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.

 ,30.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    דבורה רייטמן, מפרקת

הליומד ישראל בע"מ
)ח"פ 51-403043-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל אידלמן, אצל 
עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, 

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.

 ,2.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    שמואל אידלמן, מפרק

אריאב בקרת אבטחה ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-374519-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה אביטן, מרח' משה 

קול 55/15, ירושלים, 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.

 ,5.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, ברח' הסורג 1, בניין בית מצפה, קומה 4, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    אריה אביטן, מפרק

צ'יף בר בע"מ
)ח"פ 51-378345-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
קפולסקי,  זאב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' ההסתדרות 26, פתח תקוה 49540, טל' 03-9043020, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.12.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זאב קפולסקי, עו"ד, מפרק

פי.סי.קיי החזקות ונאמנות בע"מ
)ח"פ 51-351220-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, רו"ח ליאור פיק, 

מרח' הנחושת 2, רמת החיל, תל אביב, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.12.2012, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאור פיק, עו"ד, רו"ח, מפרק

מאיר גיא יועצים בע"מ
)ח"פ 51-363419-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר גיא, מרח' המחתרת 

29א, רמת השרון, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.12.2012, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר גיא, מפרק

חומוס ויצמן בע"מ
)ח"פ 51-369422-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אליהו, מרח' דרך 

יבנה 63/16, רחובות, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.12.2012, בשעה 
17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד אליהו, מפרק

קשקוש פלוס בע"מ
)ח"פ 51-393895-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה אובלס חפר, ת"ז 
054105945, אצל עו"ד ברק חפר, רח' רוטשילד 46, ראשון לציון, טל' 

03-9585818, 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.

 ,9.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  חפר,  ברק  עו"ד  אצל   ,16.00 בשעה 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    חנה אובלס חפר, מפרקת

יעקב כ"ץ ושות' בע"מ
)ח"פ 51-000126-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  לאלו,  דן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

הוברמן 22, תל אביב, טל' 054-3066600, 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 10.12.2012, בשעה 
13.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דן לאלו, עו"ד, מפרק

אלמנסורה-לרב תרבותיות וחינוך בע"מ
)ח"פ 51-469446-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ופיק שבאט, מת"ד 

248, כפר מג'אר 20128, טל' 04-6778732, למפרק החברה.
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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.

 ,13.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' ראשי, ליד המועצה המקומית, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מג'אר,  כפר 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ופיק שבאט, עו"ד, מפרק

חוה פרידמן סוכנות לביטוח ישראל )2004( בע"מ
)ח"פ 51-329506-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  לבון,  חן  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

עמנואל הרומי 19, תל אביב, טל' 03-5237979, 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.

 ,16.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חן לבון, רו"ח, מפרק

בית ספר אלפרדוס הראויה לילדים בע"מ
)ח"פ 51-442435-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
מראס  וזוז,  סעדיה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
למפרק   ,02-6282162 טל'   ,91196 ירושלים   ,19613 ת"ד  אלעמוד, 

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.

 ,30.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סעדיה וזוז, מפרק

לורנה פיליפינים ועובדים זרים לסיעוד בע"מ
)ח"פ 51-466671-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה אדלמן, מרח' 

ביל"ו 17, רחובות, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.1.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריה אדלמן, עו"ד, מפרק

הוד יוסף יזמות בע"מ
)ח"פ 51-409204-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל לי–רן, ת"ז 017714502, 
מרח' רבי יונתן בן עוזיאל 5, דירה 1, אלעד, טל' 050-6670013, או 

050-4111999, דוא"ל shamatl@yahoo.com, 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.

 ,15.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל לי–רן, מפרק

צופן התקנות )ח.א.( בע"מ
)ח"פ 51-181159-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  אביר,  מיכאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

הרימונים 9ב, קרית טבעון, טל' 050-7551777, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.2.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל אביר, מפרק

טופיק סוכנות לביטוח פנסיוני
)ח"פ 51-332697-5(

)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 5.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  וינוקור,  יהונתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

032947475, מת"ד 12, פלמחים, 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.

 ,23.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהונתן וינוקור, מפרק

סאם סנטר קופי בע"מ
)ח"פ 51-397762-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם גוטרמן, 

מרח' חסן שוקרי 3, חיפה, טל' 04-8669143, 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.

 ,10.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אברהם גוטרמן, עו"ד, מפרק

נס הים התיכון דייג בע"מ
)ח"פ 51-199425-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם גוטרמן, 

מרח' חסן שוקרי 3, חיפה, טל' 04-8669143, 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 10.12.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם גוטרמן, עו"ד, מפרק

ד"ר עמרן
)ח"פ 51-339123-5(

)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 6.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' בגין 

5/3, יהוד, טל' 052-2314484, 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 17.12.2012, בשעה 
14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צביקה גרוס, מפרק

פריווסי )2000( בע"מ
)ח"פ 51-297116-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון דודסון, מרח' סימטת 

האריגה 1, פרדס–חנה-כרכור, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21.1.2013, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רון דודסון, מפרק

צפנת הנדסת מערכות בע"מ
)ח"פ 51-272718-1(

)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 2.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון לוי, מרח' איתן 23, 

ניר צבי, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28.2.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון לוי, מפרק

נ.ג.ב. נכסים ופרויקטים )2000( בע"מ
)ח"פ 51-304366-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2012, התקבלה החלטה 
נבון, ממצפה ספיר  יוסי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

צור יגאל 44862, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

      שי הראל, עו"ד

      בא כוח החברה

 טלרדיולוגיה - שירותי טלרדיולוגיה
וארכיבאות בע"מ
)ח"פ 51-203834-0(

)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 5.8.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  אביב,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
027987312, מדרך השלום 53, מגדל הורד, קומה 23, גבעתיים 

53454, למפרק החברה.

צבי לבגורן, דירקטור

ז'וסטין החזקות בע"מ
)ח"פ 51-416332-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
מאושר,  גלעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' הירקון 67, בני ברק 51206, טל' 03-5611775, פקס' 03-5700812, 

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.

 ,25.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    גלעד מאושר, עו"ד, מפרק

אלה שיין מאכלים בע"מ
)ח"פ 51-416333-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
מאושר,  גלעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' הירקון 67, בני ברק 51206, טל' 03-5611775, פקס' 03-5700812, 

למפרק החברה.
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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 25.11.2012, בשעה 
12.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גלעד מאושר, עו"ד, מפרק

ד"ר קלמן דן שרותי רפואה
)ח"פ 51-330398-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר דן קלמן, מרח' בן 

יוסף 30, 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 26.11.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                   ד"ר דן קלמן, מפרק

ספקטרה אופטיקה נכסים )1992( בע"מ
)ח"פ 51-172950-1(

)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 26.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם ליכטנשטיין, 
מרח' אבא הלל סילבר 12, בית איילון ביטוח, קומה 20, רמת גן, טל' 

03-6133333, 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.

 ,28.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרד משה נסים, רינקוב, סנדרוביץ, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                 יורם ליכטנשטיין, עו"ד, מפרק

גיורא שילוני - ייעוץ בהנדסה אזרחית בע"מ
)ח"פ 51-319327-6(

)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 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

מאי-תום סוכניות ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-268580-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 29.11.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

דוד בר בע"מ
)ח"פ 51-395781-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.11.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

שסק'ס בע"מ
)ח"פ 51-311070-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אחים נמדר יהלומים י.א. בע"מ
)ח"פ 51-134325-3(

)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 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

גינות בר בע"מ
)ח"פ 51-179330-9(

)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 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

פוד טיים בע"מ
)ח"פ 51-360232-6(

)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 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

נ.ס.א. - ככר לחם בע"מ
)ח"פ 51-402792-9(

)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 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

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

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

גב ראשון חברה לשיווק בע"מ
)ח"פ 51-110636-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

ועקנין דוד הסעות בע"מ
)ח"פ 51-314464-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

מ.ב.א גרופ בע"מ
)ח"פ 51-339068-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

ערדום יענים בע"מ
)ח"פ 51-233597-7(

)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 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אושריקו בע"מ
)ח"פ 51-430379-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
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חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 
מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

שהם תמיכה להדמיה דיגיטלית בע"מ
)ח"פ 51-310027-1(

)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 24.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  שהם,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
למפרק   ,052-3581673 טל'  נתניה,  28א,  הדרור  מרח'   ,050418474

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.

 ,30.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
חמד,   ,37 התמר  רח'   ,37 משק  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                 אברהם שהם, מפרק

ט.ע. תדלוק והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-325159-5(

)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 25.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חוסיין טאהא, מרח' 

אלבוסתאן, כפר מנדא 17907, טל' 052-4810810, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.12.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                 חוסיין טאהא, רו"ח, מפרק

וילות טלביה בע"מ
)ח"פ 51-417698-1(

)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 30.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן פוגל, מרח' 

רמב"ן 31, ירושלים, טל' 03-5663201, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.12.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                 איתן פוגל, עו"ד, מפרק

מ.ג. משלוחים בע"מ
)ח"פ 2-448312-51(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
1.8.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  כללית של החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 
 ,050-3000889 טל'   ,76214 רחובות   ,4/19 ההגנה  מרח'  גבאי, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.12.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                 אסף גבאי, מפרק
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אקויפר בע"מ
)ח"פ 51-258806-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן ליטמן, מרח' לוינסון 

12, גדרה, טל' 08-8692332, 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 4.12.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                 עידן ליטמן, מפרק

אדונית התבלינים בע"מ
)ח"פ 51-454414-7(

)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 22.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרין אפרת אסרף, מרח' 
רוטשילד 45, ראשון לציון 75266, טל' 03-9501120, פקס' 9501142-

03, 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.

 ,30.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ושות',  אולפינר-בולקינד  דין  עורכי  במשרדי   ,16.00 בשעה 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קרין אפרת אסרף, מפרקת

מ. ביאר אחזקות וטכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-247235-8(

)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 22.7.2012, התקבלה 

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי ביאר, מרח' 
אשכולית 7, קיסריה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי ביאר, מפרק

גלניב שיווק ושירות בע"מ
)ח"פ 51-211704-5(

)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   ,24.7.2012 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 
מנחם גל, ת"ז 057330755, מסמטת נס ציונה 4, תל אביב, למפרק 

החברה.

מנחם גל, מפרק

ע.ב.ד עזיז דיאב בע"מ
)ח"פ 51-320820-7(

)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   ,24.7.2012 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 
טבעון,  בסמת   ,26 גבל  אל  מרח'   ,025980236 ת"ז  עזיז,  סעדיה 

למפרק החברה.

סעדיה עזיז, מפרק

מתאר חברה להנפקות בע"מ
)ח"פ 52-003230-1(

)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 8.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליוי גוראל אפל, מרח' 

יהודה הלוי 63, תל אביב, למפרקת החברה.

ליוי גוראל אפל, עו"ד, מפרקת
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שריון חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 52-003266-5(

)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 8.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליוי גוראל אפל, מרח' 

יהודה הלוי 63, תל אביב, למפרקת החברה.

ליוי גוראל אפל, עו"ד, מפרקת

חברה להשקעות של קונטיננטל בע"מ
)ח"פ 51-173029-3(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליוי גוראל אפל, מרח' 

יהודה הלוי 63, תל אביב, למפרקת החברה.

ליוי גוראל אפל, עו"ד, מפרקת

קמין נדל"ן בלטיק בע"מ
)ח"פ 51-402675-6(

)בפירוק מרצון על ידי נושים(

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 15.5.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  רוזנבלום,  שרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

028764116, מרח' ברקוביץ' 4, 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.

שרון רוזנבלום, מפרקת

קמין נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-387620-1(

)בפירוק מרצון על ידי נושים(

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 17.5.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  רוזנבלום,  שרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

028764116, מרח' ברקוביץ' 4, 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.

שרון רוזנבלום, מפרקת

אד-רור השקעות בע"מ
)ח"פ 51-250006-7(

)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 17.5.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  מירום,  מקבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
038365920, מדרך השלום 53, מגדל הורד, קומה 23, גבעתיים 

53454, 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.

מקבי מירום, עו"ד, מפרק

חדאד סאמי בע"מ
)ח"פ 51-330926-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר סאמי חדאד, משפרעם, 

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.

ד"ר סאמי חדאד, מפרק

וואלי - חברה לפינוי אשפה בע"מ
)ח"פ 51-275304-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן דלויה, מרח' יגאל 

אלון 96, תל אביב 67891, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

קרן דלויה, עו"ד, מפרקת

איטום סנטר כהן יהודה
)ח"פ 51-456239-6(

)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 8.7.2012, התקבלה החלטה 
יגאל ספרבר, מרח'  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

הרב קוק 8, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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 ספרבר, עו"ד, מפרק

יוסי את יעקב בע"מ
)ח"פ 51-242453-2(

)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 12.7.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב מסיקה, ת"ז 

051744191, מרח' צפת 12, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב מסיקה, מפרק

יואל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-142675-1(

)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 15.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר גרין, מרח' רמב"ן 

24, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר גרין, עו"ד, מפרק

ביטינג הארט בע"מ
)ח"פ 51-303165-8(

)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 24.7.2012, התקבלה החלטה 
אברמוביץ,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 17, תל אביב, 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.

אבי אברמוביץ, עו"ד, מפרק

ניו מאיינד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-273344-5(

)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 24.7.2012, התקבלה החלטה 
אברמוביץ,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 17, תל אביב, 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.

אבי אברמוביץ, עו"ד, מפרק

ניו מאינד אחזקות 1999 בע"מ
)ח"פ 51-278755-7(

)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 24.7.2012, התקבלה החלטה 
אברמוביץ,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
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ממרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 17, תל אביב, 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.

אבי אברמוביץ, עו"ד, מפרק

אוסיף נדל"ן למגורים פרויקט א' בע"מ
)ח"פ 51-384305-2(

)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 26.7.2012, 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

אביב בגימל ניהול בע"מ
)ח"פ 51-384185-8(

)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 26.7.2012, 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

אוסיף הודו בע"מ
)ח"פ 51-384857-2(

)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 26.7.2012, 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

ע.מ.י מערכות לתחבורה ולתעשיה בע"מ
)ח"פ 51-108853-6(

)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 29.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמי קליין, אצל עו"ד גיא 

אורן, רח' שבטי ישראל 4/12, נתניה, 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.

עמי קליין, מפרק

בננה ביץ' שיווק בע"מ
)ח"פ 51-274387-3(

)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 30.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון בן–צבי, מרח' 

אבא אחימאיר 14א, רמת גן, 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.

שרון בן צבי, עו"ד, מפרקת

ט.ל. טכנולינק בע"מ
)ח"פ 51-084589-4(

)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 31.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אפרים ויצמן, מרח' 

אחוזת פולג 34, תל יצחק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
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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.

מאיר אפרים ויצמן, מפרק

קבוצת עדן מוציאים לאור בע"מ
)ח"פ 51-349765-1(

)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 31.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי עדן, מרח' אהבה 22, 

הוד 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.

עוזי עדן, מפרק

ר. בר עבודות חשמל 2004 בע"מ
)ח"פ 51-360250-8(

)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 31.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל בוקי, מרח' הרצל 3, 

נס ציונה, 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 בוקי, מפרק

"מואב" א. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-266985-4(

)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 31.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה מלכי, מרח' שבטה 

15, מיתר, 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 מלכי, מפרק

רמת יוחנן עתידים בע"מ
)ח"פ 51-239881-9(

)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 31.7.2012, התקבלה החלטה 
קרגולה, מרח'  רמי  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

התע"ש 10, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

רמי קרגולה, עו"ד, מפרק

אקו מוד בע"מ
)ח"פ 51-429132-7(

)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 31.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לביא קרסני, ת"ז 022596266, 

מרח' פעמוני 8, תל–אביב-יפו 62918, 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.

לביא קרסני, מפרק

מאפיית אגמי )חנויות המפעל( קרית אתא בע"מ
)ח"פ 51-356450-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר אגמי, מרח' הטוחן 

27, קיסריה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר אגמי, מפרק

תמץ מוצרי מתכת צורתיים בע"מ
)ח"פ 51-164669-7(

)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 2.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמירם גיצלטר, מרח' 

אבן גבירול 25, 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.

עמירם גיצלטר, עו"ד, מפרק

קיבוצי השומר הצעיר - אשראי בע"מ
)ח"פ 51-111515-6(

)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 2.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אברהמי, מרח' 

ליאונרדו דה וינצ'י 13, 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.

יעקב אברהמי, עו"ד, מפרק

איי.פאן בע"מ
)ח"פ 51-458656-9(

)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 2.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרב יוספן, ת"ז 022367684, 

מרח' מרידור 21, 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.

מרב יוספן, מפרקת

רעם כחול חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-215949-2(

)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 2.8.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  קרונפלד,  הלל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 33, 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.

הלל קרונפלד, מפרק

ישפה הנדסה אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-060282-4(

)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 2.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר ישפה, מרח' שרת 43, 

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.

אבנר ישפה, מפרק

ליגד שיווק ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-173739-7(

)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 5.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעזר אשל, מרח' 

דרך מנחם בגין 154, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אליעזר אשל, עו"ד, מפרק

חיזוקים עבודות קבלניות בע"מ
)ח"פ 51-324167-9(

)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 5.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעזר אשל, מרח' 

דרך מנחם בגין 154, 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.

אליעזר אשל, עו"ד, מפרק

אפ.ווי.סי. ניהול בע"מ
)ח"פ 51-304502-1(

)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 5.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעזר אשל, מרח' 

דרך מנחם בגין 154, 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.

אליעזר אשל, עו"ד, מפרק

אראל נכסים בע"מ
)ח"פ 51-154036-1(

)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 5.8.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  איזנשטיין,  מירה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

009958174, מרח' הרצל 4, 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.

מירה איזנשטיין, מפרקת

חוצות הכרך בע"מ
)ח"פ 51-195179-0(

)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 5.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר פישמן, מרח' הר 

דפנה 36, סביון, 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.
אליעזר פישמן, מפרק

סביטר אדומים בע"מ
)ח"פ 51-453761-2(

)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 22.7.2012, התקבלה החלטה 
לוטנברג,  ליאורה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' אבא הלל סילבר 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.

ליאורה לוטנברג, עו"ד, מפרקת

מ.צ.ג. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-434606-3(

)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 6.6.2012, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246248, פקס' 03-6246247, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק
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 ג'י 9 סופטוור )ישראל( בע"מ 
)ח"פ 51-350234-4(

)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   ,10.7.2012 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 סתיו שחם, ת"ז 029422169, מרח' הר עצמון 44, כפר סבא, 

למפרק החברה.
סתיו שחם, מפרק

אדיר - מחלקת תביעות צד ג' בע"מ
)ח"פ 51-261704-4(

)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 29.7.2012, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את רם קמינר, למפרק החברה.

     גבריאל הנר, עו"ד
       בא כוח החברה

 סטנד מהנדסים יועצים בע"מ 
)ח"פ 51-372964-0(

)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 5.8.2012, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק  הרצליה,   ,21 רזיאל  מרח'   ,051192201 ת"ז  סלטון,  דוד 

החברה.

דוד סלטון, מפרק

 דנירו שאט בע"מ 
)ח"פ 51-417753-4(

)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 5.8.2012, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ביאליק,  קרית   ,26 אילון  מרח'   ,22464648 ת"ז  אזולאי,  טוביה 

למפרק החברה.

טוביה אזולאי, מפרק

 ג'יי. טי. טכנולוגיות ריתוך בע"מ 
)ח"פ 51-360684-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
לאחר   ,5.8.2012 ביום  הנ"ל, שהתכנסה  מן המניין של החברה 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את גבריאל כהן, ת"ז 009608753, מרח' רקפת 9, להבים 85338, 

למפרק החברה.

גבריאל כהן, מפרק

 אילן מפעלי מחנאות וקייט בע"מ 
)ח"פ 51-073162-3(

)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 5.8.2012, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי דגני, 

ת"ז 5586664, מרח' הברוש 14, גת רימון, למפרק החברה.

צבי דגני, מפרק

ש. בר ירושלים תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-355977-3(

)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 
תתכנס ביום 23.9.2012, במשרדי פלס, מוזר, שרמן ושות', משרד 
עורכי דין, בדרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    שרגא בר, מפרק




