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הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המייעצת 
לבטיחות גרעינית

 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בנייה והפעלה
של כור גרעיני(, התשל"ה-1974

מצרכים   על  הפיקוח  לצו  2)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ה-11974,  גרעיני(,  כור  של  והפעלה  )בנייה  ושירותים 
לוועדה המייעצת  כי מיניתי שלושה עשר חברים  אני מודיע 

לבטיחות גרעינית:

רמי סימון - יושב ראש

ד"ר מרים הרן

פרופ' מאיר אורן

צבי גרינגולד

פרופ' שמואל וייס

ד"ר אמיר זיו-אב

גיורא אורן

אינג' אדוארד זינגר

פרופ' עלי חפץ

אביהו וינר

פרופ' שמואל שפירא

יהודה זוהר

צבי הרניק

רן אשכנזי - מרכז הוועדה

תוקף המינוי עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(.

מינוי חברי הוועדה המייעצת לבטיחות גרעינית מיום ט' 
בניסן התשע"א )13 באפריל 2011(2 - בטל.

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(

)חמ 3-958(
  בנימין נתניהו
__________  ראש הממשלה

 1  ק"ת התשל"ה, עמ' 280.

2  י"פ התשע"א, עמ' 4192.

  

הודעה על בחירה של סגנים ליושב ראש הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיף 20)א( לחוק–יסוד: הכנסת1, וסעיף 7)1( 
)11 בפברואר 2013(  א' באדר התשע"ג  ביום  כי  לתקנון הכנסת2, 
כסגנים  לכהן  נבחרו  ועקנין  ויצחק  אקוניס  אופיר  הכנסת  חברי 
הם  הכנסת,  לתקנון  2)ג(  סעיף  לפי  בפועל.  הכנסת  ראש  ליושב 

יכהנו עד למינוי סגנים קבועים ליושב ראש הכנסת.

ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(

)חמ 3-22-ה3(
ירדנה מלר-הורוביץ  

מזכירת הכנסת                   __________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

2  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התש"ע, עמ' 1926.

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתו של נתן נחמני, שופט 
של בית משפט לענייני משפחה ברמת גן, ביום כ"ה בטבת התשע"ג 

)7 בינואר 2013( עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

)חמ 3-60-ה2(
יעקב נאמן  

שר המשפטים                     __________
1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתו של שמעון שר, שופט 
 31( התשע"ג  בטבת  י"ח  ביום  בחיפה,  השלום  משפט  בית  של 

בדצמבר 2012( עקב התפטרותו.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

)חמ 3-60-ה2(
יעקב נאמן  

שר המשפטים                     __________
1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתו של מרדכי ארגמן, סגן 
נשיא של בית משפט השלום בקריות, ביום י"ח בטבת התשע"ג )31 

בדצמבר 2012( עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

)חמ 3-60-ה2(
יעקב נאמן  

שר המשפטים                     __________
1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
קובו,  אסתר  של  כהונתה  גמר  על  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
סגנית נשיאה של בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום ג' בטבת 

התשע"ג )16 בדצמבר 2012( עקב פרישתה לגמלאות.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

)חמ 3-60-ה2(
יעקב נאמן  

שר המשפטים                     __________
1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
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הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתו של זכריה כספי, סגן 
 7( ביום כ"ה בטבת התשע"ג  בית משפט מחוזי מרכז,  נשיא של 

בינואר 2013( עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-60-ה2(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי אב בית הדין למשמעת
לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

)משמעת(,  המדינה  שירות  לחוק  סעיף 4  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם ראש הממשלה, אני 

ממנה את אורי כהן לאב בית הדין למשמעת שלפי החוק האמור.

כ"ה באלול התשע"ב )12 בספטמבר 2012(
)חמ 3-399-ה3(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     __________

1  ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; י"פ התשס"ז, עמ' 3790.

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי הסכום הנקוב בהגדרה "עוסק פטור" שבסעיף 1 
לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, תואם כאמור 
בסעיף 126)א( לחוק, ולפיכך מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 

2013( הסכום הוא 77,993 שקלים חדשים.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(

)חמ 3-518-ה1(
  יובל שטייניץ

שר האוצר                     __________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ב, עמ' 2478.

כתב מינוי
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  29ב)4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968, אני ממנה את טפסר/מ מני דורון, ת"ז 057751596, 
לנציג השר לביטחון הפנים ביחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים, 

להבטחת מטרת הרישוי לפי סעיף 1)א()7(2 לחוק.

תוקף המינוי כל עוד טפסר/מ מני דורון משמש בתפקיד מנהל 
בכיר תחום רישוי.

מינוי זה יהיה בתוקף מיום כ"ח בשבט התשע"ג )8 בפברואר 
.)2013

כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013(

)חמ 3-2495(
יצחק אהרונוביץ'  

__________                     השר לביטחון הפנים
1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

2  ס"ח התשע"ב, עמ' 702.

הודעה על מינוי זמני של יושבת ראש ועדת ערר 
לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14)א( לחוק פיקוח 
על בתי ספר, התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות 
 ,010621407 ת"ז  רוזנטל,  מרים  את  מיניתי  המשפטים,  שר  עם 
ליושבת ראש ועדת הערר שמונתה לפי סעיף 14)א( לחוק, בערר 

84/12, במקום מרים רובינשטיין2.

כ"ו בשבט התשע"ג )6 בפברואר 2013(

)חמ 3-1526(
  גדעון סער
__________                     שר החינוך

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

2  י"פ התשע"א, עמ' 1161.

מינוי והסמכה של מפקחים ומינוי מפקחי עבודה
לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, חוק עבודת נשים, 

התשי"ד-1954, חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, חוק העסקת 
עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, חוק ארגון 
הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, חוק הגנה על עובדים 

בשעת חירום, התשס"ו-2006, וחוק הגנה על עובדים )חשיפת 
עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין(, התשנ"ז-1997

74)א( לחוק שירות התעסוקה,  )1( בתוקף סמכותי לפי סעיף 
התשי"ט-11959  )להלן - חוק שירות התעסוקה(, סעיף 5)ב( 
לחוק עובדים זרים, התשנ"א-21991 )להלן - חוק עובדים 
זרים(, וסעיף 19)א( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 
אני  כוח אדם(,  קבלני  חוק   - )להלן  אדם, התשנ"ו-31996 
מסמיך וממנה, לפי העניין, את עובדי המדינה הרשומים 
כאמור  מתאימה  הכשרה  שעברו  לאחר  למפקחים  מטה 
לחוק  19)א2(  ובסעיף  זרים  עובדים  לחוק  5ב)ב()2(  בסעיף 

קבלני כוח אדם, לעניין הפיקוח על החוקים האמורים;

על  הפיקוח  ארגון  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  )2( בתוקף 
המדינה  עובדי  את  ממנה  אני  התשי"ד-41954,  העבודה, 
הרשומים מטה למפקחי עבודה לעניין הפיקוח על החוק 
על  הגנה  חוק  התעסוקה5,  שירות  חוק  על  וכן  האמור, 
על  הגנה  וחוק  התשס"ו-62006,  חירום,  בשעת  עובדים 
או  המידות  בטוהר  ופגיעה  עבירות  )חשיפת  עובדים 

במינהל תקין(, התשנ"ז-71997:

מס' זהות          שם   

24949307 יובל  וואהל    

56533474 שלומי כהן     

25376211 אורי  אליהו    

33716374 אמיר יחיאל    

33038670 אודליה כלפון    

__________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 32; י"פ התשכ"א, עמ' 530.

2  ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

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

4  ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

5  י"פ התשס"ה, עמ' 2905.

6  ס"ח התשס"ו, עמ' 396; י"פ התשס"ו, עמ' 4725.

7  ס"ח התשנ"ז, עמ' 66; י"פ התשס"ט, עמ' 2969.
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מס' זהות          שם   

11751492 אורית סמואל    

300014586 יהודה קולבקאר    

66528167 תמיר קרשברג    

21581202 ירדן אלון     

49848039 עמאר עמאר    

300279262 דותן גלברג     

312873268 נטלי אגול     

301245015 צורית רובין    

39259544 הדס כהן אסולין    

21354295 שלומית בן יוסף    

66704875 בני סוויד     

36600070 אג'וואד חירבאווי    

40745374 באהא טאפש    

         40762551 שי אטיאס         

                                   304247611 פליקס רבינוביץ           

                       39633409 סיוון חליבה             

            28842540 אדי דאוד     

ד' באדר התשע"ג )14 בפברואר 2013(

)חמ 3-150-ה3(
  שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה 	

הסמכת ממונה 
לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, 
ת"ז  כהן,  גיל  אני מסמיך את  - החוק(,  )להלן  התשס"ו-12006 
המשרד(   - )להלן  הסביבה  להגנת  המשרד  עובד   ,33226614
לממונה לעניין הוראות החוק, למעט סעיפים 11, 15)א( ו–18)ד(.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  ההסמכה 
בתפקידו במשרד.

ד' באדר התשע"ג )14 בפברואר 2013(
)חמ 3-3650(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

1  ס"ח התשס"ו, עמ' 158.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול 
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את הרב 
ישראל שחור, אב בית הדין הרבני האזורי תל אביב, בהסכמתו, 
לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית 

הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום כ"ג באדר התשע"ג )5 במרס 2013( עד 
יום כ"ג באלול התשע"ג )29 באוגוסט 2013( או עד מינוי דיינים 

חדשים לבית הדין הרבני הגדול בידי נשיא המדינה לפי סעיף 
5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(

)חמ 3-403(
  שלמה משה עמאר

ראשון לציון הרב הראשי לישראל  
                     נשיא בית הדין הרבני הגדול

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול 
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
את  ממנה  אני  המשפטים,  שר  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן 
ירושלים,  האזורי  הרבני  הדין  בית  אב  אלחדד,  מסעוד  הרב 
נוסף על  בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, 

כהונתו בבית הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום כ"ג באדר התשע"ג )5 במרס 2013( עד 
יום כ"ג באלול התשע"ג )29 באוגוסט 2013( או עד מינוי דיינים 
חדשים לבית הדין הרבני הגדול בידי נשיא המדינה לפי סעיף 

5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(

)חמ 3-403(
  שלמה משה עמאר

ראשון לציון הרב הראשי לישראל  
__________                     נשיא בית הדין הרבני הגדול

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול 
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את הרב 
נחום גורטלר, אב בית הדין הרבני האזורי רחובות, בהסכמתו, 
לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית 

הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום כ"ג באדר התשע"ג )5 במרס 2013( עד 
יום כ"ג באלול התשע"ג )29 באוגוסט 2013( או עד מינוי דיינים 
חדשים לבית הדין הרבני הגדול בידי נשיא המדינה לפי סעיף 

5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(

)חמ 3-403(
  שלמה משה עמאר

ראשון לציון הרב הראשי לישראל  
__________                     נשיא בית הדין הרבני הגדול

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
גזבר  לי2, אני ממנה את שאוקי פראג', ת"ז 052446416,  שנאצלה 

__________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

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

2   י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.
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המועצה המקומית ריינה )להלן - המועצה(, לממונה על הגבייה, 
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק 
התשנ"ג-31992,  תקציב(,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה 

ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין.

כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013(
)חמ 3-18(

      עמרם קלעג'י
						המנהל הכללי של משרד הפנים  	___________

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שנאצלה לי2, אני ממנה את עדואן עדואן, ת"ז 054394010, גזבר 
המועצה המקומית דלית אל כרמל )להלן - המועצה(, לממונה 
על הגבייה, ואת רמי כמאל, ת"ז 028238822, מנהל אגף הגבייה 
כללית המוטלת  גביית ארנונה  לצורך  גבייה,  לפקיד  במועצה 
להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים  חוק  מכוח 
חובה  תשלומי  גביית  לצורך  התשנ"ג-31992,  תקציב(,  יעדי 
 70 סעיף  לפי  גבייתם  ולצורך  דין,  פי  על  לעירייה  המגיעים 
בית משפט  קנסות שפסק  לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של 

לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013(
)חמ 3-18(

      עמרם קלעג'י
						המנהל הכללי של משרד הפנים  	___________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2   י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות 
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961, אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2, 

כך שבסעיף 2, שכותרתו "לגבי דרכים כמפורט בטור ב':" -

"קרן  יבוא  בו  האמור  במקום  )2א(,  פסקה  שלצד  א'  בטור   )1(
נתיבי   - ובינוי  38786729, מנהלת שיכון  פינסטרבוש, ת"ז 

הצפון בע"מ, נוסף על המנויים בפסקה )2(";

"קרן  יבוא  בו  האמור  במקום  )3א(,  פסקה  שלצד  א'  בטור   )2(
נתיבי   - ובינוי  38786729, מנהלת שיכון  פינסטרבוש, ת"ז 

הצפון בע"מ, נוסף על המנויים בפסקה )3(".

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(
)חמ 3-766(

  יהודה אלבז
__________                     המפקח על התעבורה

1  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

2  י"פ התש"ע, עמ' 2302 ועמ' 4340.

הודעה בדבר חילוט טובין 
לפי פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979

אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח 
שמען  להלן,  המפורטים  הטובין  כי  התשל"ט-11979,  חדש[, 

האמורה,  לפקודה  7)א(  סעיף  לפי  חולטו  ידוע,  אינו  בעליהם 
מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רישיונות יבוא, 21939: 

מס' התיק: 82/12/2793

 ,BT112JW 'תיאור הטובין: אופנוע מסוג הונדה, רישוי זר מס
שנת ייצור 2004, מס' שלדה 229186.

.08 CH09288 'דרכון מס - JEROME KRAFFE :בעל הטובין

מקום האחסנה: נעמן אשדוד.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-964(

  דורון ארבלי
__________                     מנהל רשות המסים

2  ע"ר 1939, תוס' 2, עמ' 1201; ק"ת התשי"ט, עמ' 541.

הודעה על אישור של הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

העסקיים,  ההגבלים  לחוק  42)ג(  לסעיף  בהתאם 
עסקיים  להגבלים  הדין  בית  כי  מודיע  אני  התשמ"ח-11988, 
החליט ביום י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012( לאשר בתנאים 
הסדר כובל בתיק ה"כ 610/06: בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' 
נ' הרשות להגבלים עסקיים ואח', על פי הסדר מתוקן לסליקה 

צולבת מיום א' בטבת התשע"ב )27 בדצמבר 2011(.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-41-ה1(

                                                 אשר גושן
__________          ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים

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

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
 לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים,

התשכ"ה-1965

וציונים  מקור  כינויי  הגנת  לחוק   8 לסעיף  בהתאם 
בקשה  התקבלה  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  גאוגרפיים, 

לרישום כינוי מקור מס' 909, שפרטיה להלן.

בתוך  רשאי,  המקור  כינוי  לרישום  להתנגד  המעוניין  כל 
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר 
הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור 
חוץ(,  ארץ  היא  מקורם  שארץ  מקור  כינויי  של  רישום  )סדרי 
התשכ"ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של 

כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל(, התשכ"ו-31966.

ספורט  אגודת  רח'  היא:  המסחר  סימני  לשכת  כתובת 
96951, קבלת  ירושלים   ,5 מס'  בניין  הגן הטכנולוגי,   ,1 הפועל 
ו' וערבי חגים  קהל בימים א-ה בין השעות 13.30-8.30, בימי 

אין קבלת קהל.

.909Appellation Noמספר כינוי

18.12.2012Application Dateתאריך הגשה

Goods/Servicesסחורות/שירותים

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

________
1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.

2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1446.

3  ק"ת התשכ"ו, עמ' 2206.
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Class: 32סוג: 32

Natural mineral water

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: SAIRME.

Producing areaאזור ייצור

Resort Sairme, Baghdadi district, Imereti region, Georgia

בעלים

שם

Owners

Neme: Ministry of Agriculture of Georgia

Address: 6 Marshal Gelovani Ave. Tbilisi, Georgia

Neme: National Intellectual Property Center of Gergia

Svetitskhoveli Cathedral District 3300 Mtskheta, Georgia

ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(
)חמ 3-973(

        אסא קלינג
            רשם הפטנטים המדגמים

                    וסימני מסחר

תרומות שקיבלה סיעת "יש עתיד בראשות יאיר לפיד"
לפי הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול 

ענייניה הכספיים של סיעה, התשס"ט-2009

בהתאם לסעיף 36 להנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון 
מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של הסיעה, התשס"ט- 
12009, מתפרסמים בזה פרטיה של כל תרומה ששוויה לפחות 
)להלן - ש"ח( שקיבלה סיעת יש עתיד  1,000 שקלים חדשים 

בראשות יאיר לפיד בתקופת הבחירות.

סכום התרומה בש"חמקום מגוריםשם התורם

 2,300תל–אביב-יפואביה אברהמי

1,000פתח תקוהמיקי איטין

1,000חיפהאיתי אנצל

2,300ראשון לציוןרמי בז'ה

1,500רחובותזהר בלום

1,000חיפהצבי בן דוד

1,000תל–אביב-יפוגיא ברקאי

2,000חרותשמואל ג'רבי

1,000הוד השרוןיאיר גאון

2,300נורדיהאלי גברי

1,000אזור רמת גןסיגל גור

singapore1,000ראובן גמזון

2,300הרצליהיעל גרמן

1,000הרצליהיוסי גרמן

סכום התרומה בש"חמקום מגוריםשם התורם

2,300ירושליםמשה דדש

1,000אזור רמת גןמיכאל דינר

1,000תל–אביב -יפודורון פדהצור

1,000תל–אביב-יפועודד האושנר

1,000רמת השרוןמשה זולר

1,800פרדסיהצביקה טנא

1,000בני ציוןלימור טרלובסקי

2,300נתניהטל כרמלי

1,000רעננהרפאל ליפא

יהונתן לנצוט 
ליבוביץ

1,000תל–אביב -יפו

1,000הרצליהמשה מור

1,000רמות השביםבעז ספקטור

1,000תל אביבהלנה עם-רם

1,000ניריתאריה פורת

2,300קרית יםאינסה פיבן

1,000תל–אביב-יפואיתי פייט

2,200אורניתשי פירון

2,300זכרון יעקביפים פלדמן

1,000רעננהדוד צביבל

1,000קרית מוצקיןעופר קאי

1,800נתניהאהוד קופרמן

1,000הרצליהפנינה קורן

2,300רמת גןזהבה קנוספל

2,300ירושליםעזרא רבני

2,300קרית יםאירנה רזבוזוב

2,300נתניהיואל רזבוזוב

1,000רמות השביםשלמה ריזמן

1,000רמת גןיורם רינת

1,000תל–אביב-יפואבי שפירא

2,200סביוןשלמה דוברת

2,300רמת גןדוד קוליץ

2,300פרדסיהיפה סדן

2,300זכרון יעקבשרה שיפמן

1,000קרית אונוקובי בלכר

2,300נתניהסימון דוידסון

2,300תל–אביב-יפומשה פונטה

2,300נתניהנאסר  חארה
__________

1  ק"ת התשס"ט, עמ' 402.
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סכום התרומה בש"חמקום מגוריםשם התורם

2,300שלומייוליה בן שימול

2,000הרצליהשמואל בן זאב

2,300מבשרת ציוןלוי מיקי

י"ח באדר התשע"ג )28 בפברואר 2013(
)חמ 3-4629(

  ערן יאראק, רו"ח
מנהל כספים  

                     יש עתיד בראשות יאיר לפיד

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית חדרה 
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
היועצת  ובהסכמת  חדרה  עיריית  ראש  הצעת  לפי  החוק(,   -
בישיבתה  חדרה  עיריית  מועצת  החליטה  שלה,  המשפטית 
מיום י"ח בשבט התשע"ג )29 בינואר 2013(, כי יחולו חוקי העזר 
הקובעים עבירות שיסודותיהן דומים ליסודותיהן של עבירות 

על חיקוקי סביבה כהגדרתם בחוק למעט:

סעיף 1 לחוק העזר לחדרה )מניעת מפגעים ושמירת הסדר   )1(
בהגדרה  העזר(,  חוק   - )להלן  התשמ"ד-21984  והניקיון(, 

"מפגע" בכל הנוגע לחלקי כלי רכב;

הנוגע  בכל  ישנים"  "חפצים  לחוק העזר בהגדרה   1 סעיף   )2(
לשלד כלי רכב וחלקיו;

סעיף 7)ה( לחוק העזר בכל הנוגע לעניין השלכת פסולת   )3(
בניין במקום ציבורי;

סביר  בלתי  לרעש  הנוגע  בכל  העזר  לחוק  14)א(  סעיף   )4(
וריחות רעים;

סעיף 51 לחוק העזר בכל הנוגע לרעש.  )5(

כ"ד בשבט התשע"ג )4 בפברואר 2013(
)חמ 3-3951(

                                                    חיים אביטן
ראש עיריית חדרה            __________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

2  ק"ת-חש"ם, התשמ"ד, עמ' 256.

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/4/12.

פרטי הרישום הקיים:

ספר 1015 דף 789:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 100.55 מ"ר.

הגבולות:

צפון: אפריים בן בכור חיים;

דרום: אפריים בן בכור חיים;

מזרח: אפריים בן בכור חיים;

מערב: ברם אירמן.

המספר הישן של החברה: 6/250 ירושלים )מ(.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: מרקוביץ פיי. גרודה מוריס.

ספר 1015 דף 1198:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: דרך;

דרום: דרך;

מזרח: אליהו נקעא;

מערב: עזרא דוד.

המספר הישן של החברה: 14/120 ירושלים )מ(.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: מרקוביץ פיי. גרודה מוריס.

התיקון המבוקש:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 196 מ"ר.

הגבולות:

צפון: רח' באר שבע;

דרום: רח' מצפה;

מזרח: חלקה 179;

מערב: חלקות 181, 194.

זיהוי נוסף: גוש )ש( 30045, חלקה 180.

ומתייחסת   1087/07 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערות: 
לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים. במסגרת 
הבקשה מתבקשת גם הוספת זיהוי נכס לחלקות הנ"ל כמפורט 
בספר/דף  רישומים  שני  מאוחדים  הבקשה  במסגרת  לעיל. 
כמפורט לעיל, לספר 1015 דף 789 גוש )שומה( 30045, חלקה 180.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(

ש' הייזלר  
מפקח על רישום המקרקעין  
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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
735א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1090, התשכ"ד, עמ' 1314, 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
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

לבנייני ציבור.

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

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

)כולל  מ"ר   256 ששטחה  בתל–אביב-יפו,  קרקע  חטיבת   
השטח שהופקע בעבר(, המזוהה כגוש 7065, חלק מחלקה 

90 )לשעבר חלק מחלקה זמנית 63 בגוש 7065(.

י"ז בשבט התשע"ג )28 בינואר 2013(

)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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/1140א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3810, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,314 עמ'  התשנ"א, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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 בהרצליה, רחוב רמת ים, פינת רחוב סטרומה   
- גוש 6517, חלקי חלקה 145; הייעוד: דרך.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

יהונתן יסעור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  

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' הר/1900, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5222, התשס"ג, עמ' 4022, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה  לתכנון 
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.

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

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

 ,6592 גוש   - שנקר  אריה  רחוב  בהרצליה,  קרקע  חטיבת   
חלקי חלקה 85; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

י"ט בשבט התשע"ג )30 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

יהונתן יסעור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  __________
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' ח/3/152, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6460, התשע"ב, עמ' 5843, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

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 בחולון, המזוהה כ -  

ח"חגוש

680116 ,15 ,11
680243-41 ,33 ,32 ,30 ,29
680324 ,23 ,11
680413 ,12
680527 ,24 ,23 ,18 ,15-12 ,10 ,9

הייעוד: דרך.  

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  __________
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' ח/3/152, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6460, התשע"ב, עמ' 5843, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבנייה  לתכנון 

לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

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 בחולון, המזוהה כגוש 6802, ח"ח 6; הייעוד:   
דרך ושצ"פ.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  __________
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
רג/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/1094, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,42 עמ'  התשנ"ז,   ,4444 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן )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 כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

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.



ילקוט הפרסומים 6559, כ"ה באדר התשע"ג, 7.3.2013 3204

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6180, חלקה בשלמות   
585 )לשעבר מגרש 95 בגוש 6180(; הייעוד: שצ"פ.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

אביהוא בן–משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  

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/301, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6416, התשע"ב, עמ' 3988, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עירון  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך שצ"פ, שטח לבנייני 

ציבור, שטח משולב.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באום אל פחם, גוש 20410 -  

         ייעודשטח במ"רחלקי חלקה

דרך1153

דרך260.3

שטח ציבורי פתוח2629

דרך3241

דרך4417

דרך5149

דרך6346

דרך7350

דרך9127

דרך1295

         ייעודשטח במ"רחלקי חלקה

דרך13119

דרך14212

דרך25699

דרך26103

דרך27457

דרך2849

דרך299

דרך317

דרך32240

שטח ציבורי פתוח3272

דרך33166

שטח ציבורי פתוח33193

דרך3450

דרך35332

שטח ציבורי פתוח351,653

שטח ציבורי פתוח36516

דרך3710

שטח ציבורי פתוח37110

דרך381,110

שטח ציבורי פתוח381,543

דרך392,253

שטח לבנייני ציבור392,416

שטח ציבורי פתוח46251

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)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
ח/1א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6435, התשע"ב, עמ' 4896, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
)להלן - הוועדה(, בהתאם  לתכנון ולבנייה קציר-חריש 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

__________
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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להלן )להלן - הקרקע( דרושה לדרכים, שצ"פים ולצורך 
כמשמעותו  חריש  המקומית  המועצה  של  אחר  ציבורי 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

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 בחריש -   

גוש
חלקות 
חלקי חלקותבשלמות

87004 ,3 ,2 ,1

870116 ,14-1

870240

87038-6 ,4 ,2 ,1

870427-25 ,338 ,31-28 ,24-4 ,2 ,1

870531 ,16-14 ,3-1 ,17 ,13 ,11 ,10 ,8-4
30-28

870617-14 ,13 ,12 ,10-7 ,4-1
23-18

870733 ,18 ,2

1223715 ,14

122385

2036532 ,29 ,27

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

יגאל שחר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קציר-חריש  

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
ק/142,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1104, התשכ"ד, עמ' 1893, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  קריות  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך מבני ציבור.

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

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 בקרית ים -  

 1100 חלקה   ,10444 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–5,499  ששטחה   
)מגרש 16, ק/142(, המזוהה כשטח למבנה ציבורי והמסומנת 

בצבע חום וקו חום מובלט מסביב;

 1101 חלקה   ,10444 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–7,949  ששטחה   
)מגרש 16, ק/142(, המזוהה כשטח למבנה ציבורי והמסומנת 

בצבע חום וקו חום מובלט מסביב.

כ"ז בשבט התשע"ג )7 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

שמואל סיסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות  __________
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
כס/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/23/1/יט, 
הפרסומים 6338, התשע"ב, עמ' 1229, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  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 כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

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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הודעות לפי חוק הצהרות מוות

ה"מ 100/13

בעניין: הצהרת מותם של פאול וג'ירי )גירי( אדלשטיין,

הודעה

הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
בשבט  ב'  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי  מוות 
ביר,  שונבק  איילין  הגישה   ,)2013 בינואר   13( התשע"ג 
ירושלים,   ,1 עקיבא  רבי  מרח'  דקר,  מיכאל  עו"ד  ב"כ  ע"י 
נכסים לחוק   27 סעיף  פי  על  שהוקמה  ערר  לוועדת   בקשה 
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
)להלן - החוק(, להצהיר על היותם  והנצחה(, התשס"ו-2006 

של הנספים הנ"ל נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    
        מרכזת ועדת ערר

ה"מ 101/13

בעניין: הצהרת מותם של אברהם ארתור רבינוביץ, לולה 
לודביקה רבינוביץ, פליקס רבינוביץ,

הודעה

הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
באדר  י"א  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי  מוות 
ע"י  רביד,  גדי  ד"ר  הגיש   ,)2013 בפברואר   21( התשע"ג 
סבא,  כפר   ,24 טשרניחובסקי  מרח'  סגל,  עמיר  עו"ד  ב"כ 
נכסים לחוק   27 סעיף  פי  על  שהוקמה  ערר  לוועדת   בקשה 
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
)להלן - החוק(, להצהיר על היותם  והנצחה(, התשס"ו-2006 

של הנספים הנ"ל נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    
        מרכזת ועדת ערר

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 49214-09-12

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותו של הנספה יצחק קולודקין )איסאק(,

רוזנפלד,  ציון  בן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ראימוב,  נינה  והמבקשת: 
מרח' הארבעה 39/6, ירושלים 97537.

הודעה

המשפט  בית  אל  פנתה  הנ"ל  המבקשת  כי  ידוע  להווי 
של  מותו  על  להצהיר  בבקשה  בירושלים  משפחה  לענייני 
ביום  הנ"ל  בבקשה  ידון  המשפט  בית  וכי  הנ"ל,  הנספה 

22.5.2013, בשעה 9.00.

וזה תיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקשת:

מקום לידתו ותאריך לידתו: בעיר מוגיליוב, בילרוסיה, 1915.

מקום מגוריו הרגיל: בעיר מוגיליוב, בילרוסיה.

מקום מגוריו הידוע האחרון: חייל בצבא האדום בחזית מלחמת 
העולם השנייה.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא -  

גוש 7620, ח"ח 309, שטח החלקה: 864 מ"ר, שטח ההפקעה:   
כ–87 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/34/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3582, התשמ"ח, עמ' 3164, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6433, ח"ח 263; שטח החלקה   
738 מ"ר -

הייעודהפקעה במ"ר

שצ"פ190

דרך25

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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והמבקשת: אורדילן חברה ליבוא ושיווק בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד 
ד"ר )פיסיקה( צבי ברק, מדרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 18, 

תל אביב, טל' 03-6969657, פקס' 03-7513300.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.5.2013, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 17.00, 

ביום 23.5.2013.

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

ד"ר )פיסיקה( צבי ברק, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 28094-01-13

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

ובעניין פירוק חברת AHB בע"מ, ח"פ 51-358774-1.

ב"כ  ע"י  המיוחד,  המנהל   - וולפסון  צבי  עו"ד  והמבקש: 
עורכי דין, ממשרד וולפסון ווינשטיין ושות', משרד עורכי דין, הגן 

הטכנולוגי מלחה, בניין 1, כניסה ג', ירושלים 91482.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.4.2013, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.4.11.2013

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

צבי וולפסון, עו"ד  
המנהל המיוחד  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 54425-11-12

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

ובעניין פירוק חברת מרשן-אורי בע"מ, ח"פ 51-140331-3.

זיאד  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אחמד,  עבד  שיך  והמבקשים: 
אלשייך, מרח' ראשי 1064, ת"ד 1064, ערערה 30026.

אזרחותו: ברית המועצות.

התעסקותו: חייל.

התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה הנספה עדיין בחיים 
והמקום שבוא נמצא אז: דצמבר 1941, חייל בצבא האדום, 

חזית המלחמה.

השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: אחייניתו 
נינה ראימוב, שד' נווה יעקב 29/4, ירושלים 97350.

אותו  העדר  האדום,  מהצבא  קבורה  הודעת  אחרים:  סימנים 
חיים במשך הזמן שחלף מעל 70 שנה.

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

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

שלמה	אלבז,	שופט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 20561-06-12

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

ח"פ בע"מ,  סנווצ'ס  אלעז  אבו  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-287140-1

אסעד  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,024710253 ת"ז  מוסא,  דבס  והמבקש: 
בסאם, רח' אבו סינא 5, ת"ד 1186, ירושלים 91010.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.4.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.3.4.2013

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

אסעד בסאם, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 7542-09-12

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

ובעניין פירוק חברת אחים ג'בר מוחמד בנין ותשתיות בע"מ, 
ח"פ 51-273992-1.
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ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
10.4.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

10.3.2013, בשעה 8.30.

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

לב שניידר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 31880-01-13

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

ובעניין פירוק חברת יפו 81 )1995( בע"מ, ח"פ 51-214895-8, 
מרח' דרך היין 1, זכרון יעקב 30900.

נכסי  על  כנאמן  בתפקידו  נפתלי,  נשר  עו"ד   .1 והמבקשים: 
חיפה   ,4 לוין  שמריהו  מרח'   ,044048130 ת"ז  מירז,  חיים  החייב 
33101, טל' 04-8677567, פקס' 04-672990; 2. עו"ד חזי חכם, בתוקף 
תפקידו ככונס נכסים על מניותיו של עמוס הופמן, ת"ז 005078239, 
מרח' הרצל 23ב, חדרה 38204, טל' 04-6344080, פקס' 04-6344081. 
3. יובל גולדשטיין, ת"ז 058466664, מרח' דרך היין 1, זכרון יעקב 

.30900

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.4.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

15.4.2013, בשעה 12.00.

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

נפתלי נשר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 4562-02-13

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

ובעניין פירוק חברת עבאס חסן עבודות עפר ופיתוח בע"מ, 
ח"פ 51-262922-1.

 ,51-307950-9 ח"פ  בע"מ,  ויצמן  ש.ע.מ  חברת  והמבקשת:  
מגדל   ,23 בגין  מנחם  מדרך  ואח',  מיכאלי  מרדכי  עו"ד  ב"כ  ע"י 
לוינשטיין, קומה 12, תל אביב 66184, טל' 03-5604534, פקס' -03

.5606464

בקשה  הוגשה   28.11.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 9.4.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 14.00, 

ביום 2.4.2013.

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

זיאד אלשייך, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 11231-02-13

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

ובעניין פירוק חברת א.י. לוי יזמות בע"מ, ח"פ 51-460127-7.

והמבקש: ניסים עוזיאל, ת"ז 027911940, ע"י ב"כ עו"ד אורי 
פקס'  ,03-6961402 טל'  אביב,  תל   ,132 בגין  מנחם  מדרך   שאבי, 

.03-6096269

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.2.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.24.3.2013

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

אורי שאבי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 14598-02-13

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

ובעניין פירוק חברת אירוסוויט אירליינס, ח"פ 56-001457-3.

ב"כ  ע"י  ואח',   ,323424366 ת"ז  קושניר,  מרינה  והמבקשים: 
עו"ד לב שניידר, ממור סטולר & לב שניידר, משרד עורכי דין, רח' 

אחד העם 27, תל אביב 65202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.2.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
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בקשה  הוגשה   29.11.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.4.2013, בשעה 11.30.

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 לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 15.3.2013, 

בשעה 13.00.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 39040-01-13

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

ח"פ בע"מ,  מכונות  ייצור  טנדלר  חברת  פירוק   ובעניין 
51-225501-9, רח' בן צבי יצחק 41, ראשון לציון,

ב"כ  ע"י  ואח',   ,319522199 ת"ז  בוקין,  אנטולי  והמבקשים: 
עו"ד פבל מורוז, רישיון מס' 18651 ו/או ליליה שבשאי ו/או אלינה 
ראשון   ,22 סחרוב  מרח'  יעל,  חזי  ו/או  סניגיר  יוליה  ו/או  פוקס 

לציון 75707, טל' 03-9412222, פקס' 03-9412202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.4.2013, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

25.3.2013, בשעה 13.30.

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

חזי יעל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 39128-01-13

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

ובעניין פירוק חברת מ.א.מ.צ.ש ניהול והשקעות בע"מ, ח"פ 
51-394706-9, מרח' המייסדים 29, כפר סבא,

והמבקשים: מניה שפירא, ת"ז 312623994, ע"י ב"כ עו"ד פבל 
פוקס ו/או אלינה  ליליה שבשאי  ו/או   ,18651 רישיון מס'   מורוז, 

לציון  ראשון   ,22 סחרוב  מרח'  יעל,  חזי  ו/או  סניגיר  יוליה  ו/או 
75707, טל' 03-9412222, פקס' 03-9412202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.2.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.4.2013, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 11.4.2013, 

בשעה 16.00.

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

מרדכי מיכאלי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11069-11-12

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

ח"פ  בע"מ,  והשקעות  ניהול  ג'י  עופר  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-319942-2

עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',   ,53929592 ת"ז  גל,  אמנון  והמבקשים: 
פקס'   ,09-7679844 טל'  סבא,  כפר   ,20 התע"ש  מרח'  קפלן,  עמית 

.09-7679660

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.11.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.7.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

לפחות לפני מועד הדיון.

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

עמית קפלן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 7346-12-12

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

ובעניין פירוק חברת שירגל השקעות וניהול בע"מ,

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

ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.2.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.6.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

18.5.2013, בשעה 10.00.

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

אופיר פדר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 14120-02-13

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

ובעניין פירוק חברת שיווק ברסלר בע"מ, ח"פ 51-097074-2,

והמבקש: עו"ד ערן קאופמן, המפרק הזמני, ממשרד קאופמן 
איתן  ו/או  פטר-קאופמן  ענבר  ב"כ  או  דין,  עורכי  משרד  ושות', 
אביב  תל   ,39 המלך  שאול  משד'  שוורצמן,  סטאס  ו/או  קאופמן 

64928, טל' 03-6098040, פקס' 03-6098050.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.2.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.6.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 10.6.2013.

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

ערן קאופמן, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 18591-07-12

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

ומשכנתאות  תיווך  כלכלי  יעוץ  זיוס  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-318940-7,

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,032884678 ת"ז  ברגות,  ואיל  והמבקש: 
פקס'  ,04-6465119 טל'   ,16505 נצרת   ,20039 ת"ד  שאהין,   בילאל 

.04-6463255

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.5.2013, בשעה 9.30.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.4.2013, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

25.3.2013, בשעה 13.30.

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

חזי יעל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 55074-01-13

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

ובעניין פירוק חברת אווזי ראשל"צ מזרח )2006( בע"מ, ח"פ 
,51-386551-9

ת"ז  דוד,  ושי   025463944 ת"ז  דישלו,  אופיר  והמבקשים: 
032786451, ע"י ב"כ עו"ד אורי שאבי, מדרך מנחם בגין 132, תל 

אביב, טל' 03-6961402, פקס' 03-6096269.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.4.2013, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

24.3.2013, בשעה 12.00.

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

אורי שאבי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11097-02-13

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

ובעניין פירוק חברת סלים אנרגיה בע"מ, ח"פ 51-379073-3,

והמבקשת: חברת סונול מרכז בע"מ, ח"פ 51-202293-0, ע"י 
ב"כ עו"ד אופיר פדר ואח', מרח' יד חרוצים 19, אזור התעשייה 

פולג, ת"ד 699, נתניה 42107.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

.22.4.2013

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

ד"ר לואי זרייק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 58278-01-13

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

ח"פ בע"מ,  לבניין  חב'  עומרים  חברת  פירוק   ובעניין 
51-182974-9, מרח' מנחם 58, עפולה 18284,

והמבקש: עו"ד נשר נפתלי, הנאמן על נכסי עומרי עאהד, ת"ז 
056282452 )בפשט"ר(, מרח' שמריהו לוין 4, חיפה 33101, טל' -04

8677567, פקס' 04-8672990.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.6.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 2.6.2013, בשעה 

.12.00

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

נפתלי נשר, עו"ד, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 53482-12-12

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

ובעניין פירוק חברת את"ל 25 בע"מ, ח"פ 51-418024-9,

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,314074832 ת"ז  דובין,  מיכאל  והמבקש: 
7, ראשון לציון, טל 054-6878789, פקס'  אלדר גוסין, מרח' ראובן 

.03-7265652

בקשה  הוגשה   26.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בבאר שבע  המחוזי  לבית המשפט 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 11.4.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 20.3.2013.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 1.4.2013, בשעה 

.12.00

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

בילאל שאהין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 53400-12-12

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

ובעניין פירוק חברת משק לולים חזן בע"מ, ח"פ 51-313639-0 
)בפירוק זמני(,

עמית  עו"ד  הזמני  המפרק  ע"י  עצמה  החברה  והמבקשת: 
לדרמן, מרח' מנחם בגין 7, רמת גן 52521, טל' 03-6114455, פקס' 

.03-6133343

בקשה  הוגשה   26.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.4.2013, 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 9.4.2013, 

בשעה 12.00.

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

עמית לדרמן, עו"ד  
מפרק זמני  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 40890-01-13

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

ובעניין פירוק חברת מפעלי מתכת אב של - יצרני מערכות 
פליטה בע"מ,

זרייק,  לואי  ד"ר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
משד' מנחם בגין 80, ת"ד 15, עפולה, טל' 04-6450149

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.5.2013, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.11.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לימור עוזרי, מרח' נירים 3, 

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.

לימור עוזרי, עו"ד, מפרקת

פולה דברים יפים בע"מ
)ח"פ 51-191179-4(

)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 
תל   ,3 נירים  ברח'   ,13.00 בשעה   ,8.4.2013 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.

לימור עוזרי, עו"ד, מפרקת

אדמת אור בע"מ
)ח"פ 51-234824-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 8.4.2013, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
משה דיין 48, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליעד מסלאטון, עו"ד, מפרק

א.מ.ש. )אלישיב, מאמו, שוובר( בע"מ
)ח"פ 51-309280-9(

)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 
 ,23 האזוב  ברח'   ,17.00 בשעה   ,10.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    הרי אלישיב, מפרק

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

אלדר גוסין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 40433-01-13

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

ובעניין פירוק חברת לב קנדה בע"מ,

והמבקשים: רפאל טל ונכסי יחזקאל חי )1988( בע"מ, ע"י ב"כ 
עו"ד ישראל שלו, מרח' החילזון 5, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

12.5.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 5.5.2013, 

בשעה 9.00.

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

ישראל שלו, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

דקור תוכנה ומערכות בע"מ
)ח"פ 51-197729-0(

)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 
החברים,  במועדון   ,12.00 בשעה   ,7.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  משגב,  אזורית  מועצה  יובלים,  יישוב 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    ענת בן–זאב, עו"ד, מפרקת

פולה דברים יפים בע"מ
)ח"פ 51-191179-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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ראדטק בע"מ
)ח"פ 51-284316-0(

)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 17.4.2013, בשעה 14.00, ברח' ברקוביץ' 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.

                                    טל מיק, עו"ד, מפרק

ל.י.ש.י שיווק אופנה 1998 בע"מ
)ח"פ 51-261031-2(

)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 18.4.2013, בשעה 12.00, ברח' הגפן 8, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יזהר כהן, מפרק

טניס חדש בע"מ
)ח"פ 51-380559-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.4.2013, בשעה 9.00, ברח' הגולן 26, לפיד, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    יוסף חדש, מפרק

לב-שר בטיחות וביטחון בע"מ
)ח"פ 51-363364-4(

)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 
 ,7 גור  ברח' מוטה   ,13.00 21.4.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נעם ליברמן, עו"ד, מפרק

דנית לחקלאות בע"מ
)ח"פ 51-131997-2(

)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 
 ,80 המייסדים  רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.4.2013 ביום  תתכנס 
ת"ד 821, פרדס חנה כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר גוטרבוים, עו"ד, מפרק

אורון סיני נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-219521-5(

)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 11.4.2013, בשעה 19.00, ברח' חיים עוזר 10, 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורי גז'בין, עו"ד, מפרק

רדיו אורון בע"מ
)ח"פ 51-068065-5(

)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 11.4.2013, בשעה 19.00, ברח' חיים עוזר 10, 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורי גז'בין, עו"ד, מפרק

מ.ש טורנדו הנדסת חשמל בע"מ
)ח"פ 51-302578-3(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,17.00 בשעה   ,11.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' תובל 13, בית אמריקה ישראל, קומה 4, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    חיים בשארי, עו"ד, מפרק
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טווינס טריידינג ט.א. בע"מ
)ח"פ 51-346136-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גסר- חשבון  רואי  במשרד   ,9.00 בשעה   ,21.4.2013 ביום  תתכנס 

של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,9 אילן  בר  רח'  ושות',  רשפי 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טטיאנה אברמוביץ, מפרקת

גלובל פיננס ג'י.אר. מסחר 2004 בע"מ
)ח"פ 51-356284-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.4.2013, בשעה 10.30, במשרדי גיסין ושות', עורכי 
דין, רח' הברזל 38, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גל פניני, עו"ד, מפרק

רמי ירדן ניהול )2004( בע"מ
)ח"פ 51-361541-9(

)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 
גיסין  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,21.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,38 הברזל  רח'  דין,  עורכי  ושות', 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    גל פניני, עו"ד, מפרק

פארמקס תוספי תזונה בע"מ
)ח"פ 51-391106-5(

)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 
המפרק,  במשרד   ,9.00 בשעה   ,21.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שד' בן גוריון 6, חיפה, טל' 04-8552882, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    שלמה כרוב, עו"ד, מפרק

שמן מקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-273467-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.4.2013, בשעה 10.00, ברח' הנמל 40, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ירון שלמי, עו"ד, מפרק

צנורות מלוטשים פי.טי. 1989 בע"מ
)ח"פ 51-141467-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.4.2013, בשעה 10.00, במשרדי אפשטיין, 
אביב, לשם הגשת  תל   ,20 לינקולן  רח'  ושות',  חומסקי, אסנת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

                                    הדר חלווה, עו"ד, מפרקת

גיאו - מידע בע"מ
)ח"פ 51-173796-7(

)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   ,11.00 בשעה   ,24.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הרב עוזיאל 115, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף מרדכי רייז-רז, מפרק

גבע שמואל ולאה נכסים 1997 בע"מ
)ח"פ 51-253878-6(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
3, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  צופית 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמואל גבע, מפרק
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פ. עוז בע"מ
)ח"פ 51-422408-8(

)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 
צבי  אורי  ברח'   ,10.00 בשעה   ,25.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גרינברג 5, תל אביב 69397, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פנחס עוז, מפרק

פרויקט הרחבה כפר דניאל בע"מ
)ח"פ 51-261600-4(

)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 
10.00, אצל המפרק, כפר  25.4.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
דניאל 73125, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אנריקה ברלק, מפרק

ליזום נכסים מוני וליזה בע"מ
)ח"פ 51-377263-2(

)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 
נחל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.4.2013 ביום  תתכנס 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  מכבים-רעות,   ,748 קישון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מונל הרשקו, מפרק

זייבק חלפים בע"מ
)ח"פ 51-341334-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
920, מס' 15, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מוראד זייבק, מפרק

מוסט ספורט בע"מ
)ח"פ 51-304077-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הדסה 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אביעד פרידמן, מפרק

מוסט מילניום בע"מ
)ח"פ 51-306532-6(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הדסה 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אביעד פרידמן, מפרק

פיניש איי אל בע"מ
)ח"פ 51-293997-6(

)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 25.4.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' האשל 
13, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איריס סמדר, מפרקת

צ. זרחי ניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-149715-8(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הנטקה 26ב, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי זרחי, מפרק
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מוניות אלוני טבעון בע"מ
)ח"פ 51-259351-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.4.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' התאנה 
4, קרית טבעון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רני אדוני-מזרחי, מפרק

מטריקס שרותים פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-420027-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.4.2013, במשרד עו"ד דוד מלניק, רח' החשמל 
18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רן הרטשטין, מפרק

איב קוסמטיקס לונדון )1993( בע"מ
)ח"פ 51-188097-3(

)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 28.4.2013, בשעה 14.00, במשרד עו"ד דוד מלניק, 
רח' החשמל 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמוס מאיר, מפרק

אצא חברה לבנין ולקבלנות בע"מ
)ח"פ 51-051197-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.4.2013, בשעה 14.00, במשרד עו"ד דוד מלניק, 
רח' החשמל 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליאסף עמנואל, מפרק

דוד אפרתי יוזמות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-207323-0(

)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 28.4.2013, בשעה 9.00, במשרד רואי חשבון 
גסר-רשפי ושות', רח' בר אילן 9, רעננה, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    דוד אפרתי, מפרק

ל.ש.א. הפקות בע"מ
)ח"פ 51-265796-6(

)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 28.4.2013, בשעה 16.00, ברח' שמואל הנגיד 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,40
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמנון לוי, מפרק

סלייס וייזין בע"מ
)ח"פ 51-476951-2(

)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 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,29.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' בגין 5/3, יהוד 5647803, 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

קרן אדית וישראל פולק
)ח"פ 51-062755-7(

)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 
תל   ,7 ריבל  ברח'   ,16.00 בשעה   ,29.4.2013 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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א.י. דור מסעדות סיניות בע"מ
)ח"פ 51-430110-0(

)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 30.4.2013, בשעה 15.40, ברח' בן צבי 12/14, 
קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שחברי עבד אלגני, עו"ד, מפרק

מ.י. קשרים נדל"ן והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-307964-0(

)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 30.4.2013, בשעה 12.30, אצל משרד המפרק, 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,16 פינסקר  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ששי לוי, עו"ד, מפרק

מצליח השקעות בע"מ
)ח"פ 51-431624-9(

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.4.2013, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 

החברה, רח' הרשת 15, בת ים.

פירוק  ניהול  בדבר  דוח של מפרק החברה  היום:  סדר  על 
החברה. 

                                    אמיתי מצליח, מפרק

סיליקון גרפיקס מערכות מחשב בע"מ
)ח"פ 51-132375-0(

)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 
 The Westin הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 17.30, במלון
 Konrad Adenauer Strasse בכתובת   Grand Frankfurt
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   .7 Frankfurt, 60313 Germany
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    אשר דובב, עו"ד, מפרק

אס.ג'י.איי ריסרץ' )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-123347-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 The Westin ביום 1.5.2013, בשעה 17.00, במלון הנ"ל תתכנס 
 Konrad Adenauer Strasse 7 בכתובת   Grand Frankfurt
Frankfurt, 60313 Germany. לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אשר דובב, עו"ד, מפרק

פולט איתן שירותי תכנון עסקי בע"מ
)ח"פ 51-165643-1(

)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 1.5.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד יצחק שויגר, 
רח' המגינים 14, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פולט איתן, מפרקת

רחל מרום בע"מ
)ח"פ 51-215972-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 10.00, ברח' ויצמן 182, כפר 
סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רחל מרום, מפרקת

איי.אל.אס מערכות נעילה תעופתיות בע"מ
)ח"פ 51-318236-0(

)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 2.5.2013, בשעה 10.00, ברח' הארבעה 21, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מורן חביב, עו"ד, מפרק
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נס-נורדיה סנטר בע"מ
)ח"פ 51-168721-2(

)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 5.5.2013, בשעה 12.00, ברח' הרצל 7, נתניה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    רועי דניאל, עו"ד, מפרק

שמש אברהם חברה להשקעות ובנין בע"מ
)ח"פ 51-130347-1(

)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 
הלוי  יהודה  ברח'   ,10.30 בשעה   ,6.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלמוג דורון, עו"ד, מפרק

אדי שן )1999( בע"מ
)ח"פ 51-273447-6(

)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 
המפרקת,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,8.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
5, תל אביב, לשם  קומה  ז'בוטינסקי,  בית   ,38 ג'ורג'  רח' המלך 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    עינבל לוי-גבע, עו"ד, מפרקת

ב.א.מ. - ארועים בע"מ
)ח"פ 51-262533-6(

)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 
 ,45 רוטשילד  ברח'   ,16.00 בשעה   ,2.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ראשון לציון 75266, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שגיא וקסלמן, מפרק

אלקטרה - ידיעות אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-460466-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.4.2013, בשעה 17.00, ברח' מנחם בגין 11, 
רמת גן 52521, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה אידלמן, מפרק

דטה דומיין )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-405346-1(

)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 14.4.2013, אצל אי אם סי קומפיוטר סטורג' 
סיסטמס )מכירות ושירותים( בע"מ, דרך אם המושבות 94, פתח 
תקוה 49513, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון אפנשטיין, מפרק

י.כהן ושות' מהנדסים יועצים בע"מ
)ח"פ 51-058433-7(

)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 15.4.2013, בשעה 10.00, ברח' שדרות הרצל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,14/16
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק כהאן, מפרק

אקס-פרו דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-411188-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,12.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש,  שכל החברים 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאורה 
חנה-כרכור,  פרדס   ,9 המגינים  מרח'   ,022853469 ת"ז  גלבוע, 

למפרקת החברה.

ליאורה גלבוע, מפרקת




