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הודעה על מינוי הסטטיסטיקן הממשלתי
לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

בהתאם  הממשלה,  ראש  הצעת  פי  על  כי  בזה,  מודיעים 
לסעיף 2)א( לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972, 
הסטטיסטיקן  לתפקיד  פפרמן  דניאל  את  הממשלה  מינתה 

הממשלתי מיום כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(.

א' באייר התשע"ג )11 באפריל 2013(
)חמ 3-892(

       צבי האוזר
__________            מזכיר הממשלה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500.

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

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של מיכל אריסון 
חילו, שופטת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, ביום י"ט בטבת 

התשע"ג )1 בינואר 2013( עקב התפטרותה.

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 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 פנחס אסולין, 
נשיא בתי משפט השלום במחוז הדרום, ביום ח' באדר התשע"ג 

)18 בפברואר 2013( עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 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 משה אלטר, סגן 
נשיא של בית משפט השלום בעכו, ביום כ"ג באדר התשע"ג )5 

במרס 2013( עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 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 
דרורי,  מאיר  של  כהונתו  גמר  על  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
באדר  י"ח  ביום  אביב,  בתל  לתעבורה  משפט  בית  של  שופט 

התשע"ג )28 בפברואר 2013( עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 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 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של פנינה פליגלמן, 
שופטת של בית משפט שלום בתל אביב, ביום ו' באדר התשע"ג 

)16 בפברואר 2013( עקב פרישתה לגמלאות.

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(
)חמ 3-60-ה2(

         יעקב נאמן
__________             שר המשפטים

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי חברה במועצת שמאי המקרקעין
לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

מקרקעין,  שמאי  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 ,013266606 ת"ז  דנה,  שרית  את  ממנה  אני  התשס"א-12001, 

לחברה במועצת שמאי המקרקעין.

שרית דנה תשמש יושבת ראש המועצה.

תוקף המינוי עד יום כ"ה בניסן התשע"ג )5 באפריל 2013(.

ח' באדר התשע"ג )18 בפברואר 2013(
)חמ 3-972(

         יעקב נאמן
__________             שר המשפטים

1  ס"ח התשס"א, עמ' 436.

הודעה על עדכון סכומים 
לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום 

פערים חברתיים )מס הכנסה שלילי(, התשס"ח-2007

שיעור  להגדלת  לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מס  חברתיים  פערים  ולצמצום  העבודה  בכוח  ההשתתפות 
מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12007  שלילי(,  הכנסה 

לאמור:

עדכון סכומים
לעומת   2012 מאי  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  1. עקב 
הסכומים  התעדכנו   ,2007 מאי  בחודש  שפורסם  המדד 
הנקובים בסעיפים 2 עד 6 לחוק, ביום י"א בסיוון התשע"ב 

)1 ביוני 2012(, כלהלן:
__________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 84, התשע"א, עמ' 6712.
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)1( בסעיף 2 לחוק - 

שקלים   2,000" במקום  מקום,  בכל   ,)1( )א( בפסקה 
במקום  חדשים",  שקלים   2,040" בא  חדשים" 
שקלים   3,540" בא  חדשים"  שקלים   3,470"
בא  חדשים"  שקלים   4,630" במקום  חדשים", 
"4,730 שקלים חדשים" ובמקום "6,010 שקלים 

חדשים" בא "6,140 שקלים חדשים";

, בכל מקום, במקום "2,000 שקלים   )2( בפסקה  )ב( 
במקום  חדשים",  שקלים   2,040" בא  חדשים" 
שקלים   3,540" בא  חדשים"  שקלים   3,470"
בא  חדשים"  שקלים   4,630" במקום  חדשים", 
שקלים   460" במקום  חדשים",  שקלים   4,730"
ובמקום  חדשים"  שקלים   470" בא  חדשים" 
שקלים   6,730" בא  חדשים"  שקלים   6,590"

חדשים";

)2( בסעיף 3)3( לחוק, במקום "2,000 שקלים חדשים" בא 
"2,040 שקלים חדשים";

)3( בסעיף 4 לחוק - 

"1,160 שקלים חדשים" בא  )1(, במקום  )א( בפסקה 
"1,180 שקלים חדשים" ובמקום "4,630 שקלים 

חדשים", פעמיים, בא "4,730 שקלים חדשים";

שקלים   1,160" במקום  מקום,  בכל   ,  )2( )ב( בפסקה 
ובמקום  חדשים"  שקלים   1,180" בא  חדשים" 
שקלים   3,540" בא  חדשים",  שקלים   3,470"
חדשים", במקום "460 שקלים חדשים" בא "470  
שקלים חדשים", במקום "4,630 שקלים חדשים" 
 2,000" ובמקום  חדשים"   שקלים   4,730" בא 

שקלים חדשים" בא "2,040 שקלים חדשים";

5)ב()2( לחוק, במקום "11,570 שקלים חדשים"  )4( בסעיף 
בא "11,810 שקלים חדשים", בכל מקום במקום "4,630 
ובמקום  "4,730 שקלים חדשים"  בא  שקלים חדשים" 

"1,390 שקלים חדשים", בא "1,420 שקלים חדשים";

חדשים"  שקלים   2,000" במקום  לחוק,  6)א(  )5( בסעיף 
שקלים   3,470" במקום  חדשים",  שקלים   2,040" בא 
 4,630" במקום  חדשים",  שקלים   3,540" בא  חדשים" 
במקום  חדשים",  שקלים   4,730" בא  חדשים"  שקלים 
חדשים",  שקלים   6,140" בא  חדשים"  שקלים   6,010"
שקלים   6,730" בא  חדשים"  שקלים   6,590" במקום 
חדשים" ובכל מקום, במקום "11,570 שקלים חדשים" 

בא "11,810 שקלים חדשים".

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(
)חמ 3-3851(

         יובל שטייניץ
                    שר האוצר

    
מינוי זמני למנהל השירותים הווטרינריים

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני ממנה את ד"ר רוני עוזרי, רופא 

וטרינר, למנהל השירותים הווטרינריים מיום י"א באייר התשע"ג 
)21 באפריל 2013( עד יום י"ד באייר התשע"ג )24 באפריל 2013(.

ל' בניסן התשע"ג )10 באפריל 2013(
)חמ 3-1469(

         יאיר שמיר
             שר החקלאות ופיתוח הכפר

מינוי נציג השר להגנת הסביבה בהנהלת הקרן 
לשיקום אתרים בשטח הזיכיון

לפי חוק זיכיון ים המלח )תכנון ובנייה( )הוראות שעה 
לעבודות מסוימות(, התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13)ב()1( לחוק זיכיון ים המלח )תכנון 
ובנייה( )הוראות שעה לעבודות מסוימות(, התשנ"ד-11994, אני 
ממנה את גיא סמט, ת"ז 025097353, לנציג השר להגנת הסביבה, 
בהנהלת הקרן לשיקום אתרים בשטח הזיכיון, שבהם ביצע בעל 
בשטח  מפגעים  ולמניעת  וחציבה  כרייה  של  עבודות  הזיכיון 

הזיכיון ובשטחים אחרים שבהם פועל בעל הזיכיון.

כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013(
)חמ 3-4149(

         גלעד ארדן
__________                 השר להגנת הסביבה

1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 123; התשנ"ה, עמ' 128.

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

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

סוציאליות לפי החוק האמור:

זינה גליה גיל, מספר רישוי 23448 - בעיריית רמלה;

רחלי גד ציוניסט, מספר רישוי 23080 - בעיריית קרית אונו;

בעיריית   -  13164 רישוי  מספר   - פרקש  סולודובסקי  טטיאנה 
קרית מוצקין;

רימה אבו חיה, מספר רישוי 24656 - במועצה המקומית בית ג'אן.

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-142(

         מאיר כהן
__________    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(, 
התש"ך-11960, אני משנה את מינויה של ענת לוי, מספר רישוי 
23369, כך שבמקום "הרצליה" יבוא "מועצה אזורית חוף השרון".

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-142(

         מאיר כהן
__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52.

2  י"פ התש"ס, עמ' 4997.

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.
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ביטול מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני מבטל את מינויה של הרשומה מטה לעובדת 

סוציאלית לעניין החוק האמור:

רות לוקיץ, מספר רישוי 3643 - בעיריית נתניה2.

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-142(

         מאיר כהן
__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52.

2  י"פ התשנ"א, עמ' 745.

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

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

למבוגרים, לעניין הפקודה האמורה:

סיוון שטרן, מספר רישום 23027 - במחוז תל אביב והמרכז;

שימרית ליזה בוהדנה ראובן, מספר רישום 25703 - במחוז תל 
אביב והמרכז;

איתמר כהן, מספר רישום 25703 - במחוז באר שבע והדרום.

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-141-ה1(

         מאיר כהן
__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומות  של  מינוין  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 
לקצינות מבחן למבוגרים במחוז ירושלים, לפי הפקודה האמורה:

הודא אבו סואי, מספר רישוי 214852;

שרה מלין, מספר רישוי 3001107671;

גרסי ג'ראיסי )אני איוב גרייס(, מספר רישוי 412708;

הילה חן )ורד אוחנה(, מספר רישוי 516828.

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-141-ה1(

         מאיר כהן
__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

2  י"פ התשס"ו, עמ' 3891.

3  י"פ התשנ"א, עמ' 3049.

4  י"פ התש"ס, עמ' 1802.

5  י"פ התשס"ד, עמ' 3922.

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

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

מחוזית לנוער, לעניין הפקודה האמורה:

יוכבד צירל דיאמנט, מספר רישום 6275 - במחוז ירושלים.

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-141-ה2(

         מאיר כהן
__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

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

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

לנוער, לעניין הפקודה האמורה:

טלי בר כוכב, מספר רישוי 21634 - במחוז תל אביב;

אודיה אלייה, מספר רישוי 27160 - במחוז הדרום;

לנא ג'ירס, מספר רישוי 25554 - במחוז ירושלים;

אחמד מואסי, מספר רישוי 26970 - במחוז ירושלים;

ראמי ג'ובראן, מספר רישוי 25136 - במחוז ירושלים.

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-141-ה2(

         מאיר כהן
__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה,  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן לנוער, לעניין הפקודה האמורה:

דורון מגן, מספר רישוי 13547 - במחוז חיפה והצפון2;

פאני וויבאך )בן מוחה(, מספר רישוי 15720 - במחוז חיפה והצפון3.

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-141-ה2(

         מאיר כהן
__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3162.

3  י"פ התשס"ב, עמ' 3473.

מינוי עובדים סוציאליים 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, 

הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לפי החוק האמור:

__________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.
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מלכה-רגינה ברהוד, מספר רישום 15042 - בעיריית אלעד;

סוזן סיון כהן, מספר רישוי 23273 - במועצה האזורית שפיר;

חנאן חאג' יחיא, מספר רישוי 19971 - בעיריית ירושלים;

עינת טל, מספר רישום 15805 - בעיריית רחובות;

ליאת הראל , מספר רישום 16109 - בעיריית ראשון לציון;

במועצה   -  22219 רישום  מספר  הרשקוביץ,  מרלינג  מלכה 
המקומית בית דגן;

ליאורה שטיינברג עודד, מספר רישום 4661 - בעיריית גבעתיים;

זיוה ינובסקי ברלר, מספר רישום 17592 - בעיריית באר שבע;

רבקה שביב, מספר רישום 16254 - בעיריית חולון;

טל אל כמלאת, מספר רישום 21410 - במועצה האזורית נווה 
מדבר;

אורלי לנדר, מספר רישום 18152 - במועצה האזורית שער הנגב;

שרון בלום, מספר רישום 11726 - במועצה האזורית יואב;

ורדית יהודה, מספר רישום 11103 - בעיריית ירושלים;

המקומית  במועצה   -  20888 רישום  מספר  אבראהים,  חז'נה 
כאבול;

הילאל עבד אל והאב, מספר רישום 19576 - במועצה המקומית 
עילוט;

מוחמד קדח, מספר רישום 21802 - במועצה המקומית כעבייה-טבאש;

ורד אגוזי אלון, מספר רישום 20053 - בעיריית יוקנעם עילית;

נעמי בייניש, מספר רישום 15310 - בעיריית כרמיאל;

חנה קסאהון בריהון, מספר רישום 16881 -  בעיריית חדרה;

סמדר ויגוארי, מספר רישום 23001 - בעיריית נשר;

אורלי מילר אבוזגלו, מספר רישום 16446 - במועצה האזורית 
עמק הירדן;

אסתר יאסו, מספר רישום 14564 - בעיריית עפולה;

עופרה זולטי, מספר רישום 10582 - במועצה המקומית קצרין;

רוני גל רוזנט, מספר רישום 11292 - בעיריית הוד השרון;

שרון גיטיס כהן, מספר רישום 11237 - בעיריית תל–אביב-יפו;

עדי טרבולוס, מספר רישום 20544 - בעיריית תל–אביב-יפו;

סוזאן אילוז, מספר רישום 3174 - בעיריית קרית אונו;

אושרת בסון, מספר רישום 16745 - בעיריית פתח תקוה;

פרדס- מקומית  במועצה   -  16041 רישום  מספר  אבגי,  חגית 
חנה-כרכור;

לימור מרקמן גפן, מספר רישום 17101 - בעיריית טירת הכרמל.

ט"ז באדר התשע"ג )26 בפברואר 2013(
)חמ 3-143(

         משה כחלון
     שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי עובדים סוציאליים 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, 

הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לפי החוק האמור:
__________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

אתי לוי, מספר רישוי 4642 - בעיריית טבריה;

תגריד בשיר, מספר רישוי 8995 - בעיריית ירושלים.

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-143(

         מאיר כהן
     שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי עובדת סוציאלית 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  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
מינויה של נעמה שובל2, מספר רישוי 16734, כך שבמקום "רמלה" 

יבוא "אשדוד".

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-143(

         מאיר כהן
__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 202.

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר 
לקרית עקרון

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 
התשס"ז-2007 

הדת  שירותי  לתקנות   15 תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף 
היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
כי  עקרון,  בקרית  העיר  רב  לבחירת  הבחירות  ועדת  מודיעה 
ח'  ראשון,  ליום  נקבע  עקרון  בקרית  עיר  רב  לבחירת  המועד 
 ,19:00 עד   16:00 השעות  בין   ,)2013 ביוני   16( התשע"ג  בתמוז 

בלשכת ראש המועצה המקומית, רח' הרצל 44, קרית עקרון. 

תשומת הלב מופנית לתקנה 17)א( הקובעת כי: "מי שכשיר 
להיבחר לרב עיר רשאי להציג לוועדת הבחירות את מועמדותו 
בכתב לא יאוחר מ–14 ימים לפני מועד הבחירות, וכן רשאים 
שלושה מחברי האסיפה הבוחרת, לא יאוחר מהמועד האמור, 

להציג מועמד שהסכים לכך בכתב...".   

רשאים  לתקנות,  ו–5   4 בתקנות  כאמור  כשירות,  בעלי 
להיות מועמדים לתפקיד רב העיר בקרית עקרון.

מועמדות בצירוף מסמכי כשירות, לפי התקנות האמורות, 
יום  עד  כאמור,   17 בתקנה  הקבוע  המועד  בתוך  להגיש  ניתן 
סגורה  במעטפה   ,)2013 ביוני   2( התשע"ג  בסיוון  כ"ד  ראשון, 
לידי מרכז ועדת הבחירות, הרב חזקיהו סאמין, רח' כנפי נשרים 
7, גבעת שאול, ירושלים, בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 

 .14:00

ח' באייר התשע"ג )18 באפריל 2013(
)חמ 3-44(

         משה אמסלם
             יושב ראש ועדת הבחירות
__________                  לרב עיר בקרית עקרון

1  ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.
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הודעה בדבר קביעת אופן הדיווח על רווחיות 
ומחירים בגז טבעי

לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)א( לחוק פיקוח 
ועדת  בהסכמת  התשנ"ו-11996,  ושירותים,  מצרכים  מחירי  על 
קבעתי  האוצר,  ושר  והמים  האנרגיה  שר  ובאישור  המחירים 
רווחיות  לגבי כל אחד מהמפורטים להלן את אופן הדיווח על 
ומחירים בגז טבעי לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
)החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת הפיקוח(, התשע"ג-22013 

)להלן - הצו(:

מחזיק כהגדרתו בצו;  )1(

או  לשיווק  חוזה  על  מי שחתום  או  בצו  כהגדרתו  משווק   )2(
למכר כהגדרתם בצו;

אופני הדיווח כאמור מפורסמים באתר האינטרנט של משרד 
.http://www.energ.gov.il :האנרגיה והמים, בכתובת

י"ג באייר התשע"ג )23 באפריל 2013(
)חמ 3-2788(

            נופיה בכר
המפקחת על המחירים    
משרד האנרגיה והמים      __________

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2  ק"ת התשע"ג, עמ' 964.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רנ/50/ב, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5960, התשס"ט, עמ' 4186, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  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

וייעודה  העין  בראש   B למתחם  בסמוך  נמצאת  הקרקע   
שטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח למבני שנאים 

ודרכים.

חטיבת קרקע בראש העין -  

המזוהה כגוש 5504, חלק מחלקות 1, 2, 3, גוש 5499, חלק   
מחלקות 1, 2, גוש 5505, חלק מחלקה 1, מגרש 110, ששטחה 

כ–27.84 דונם;

המזוהה כגוש 5504, חלק מחלקות 1, 2, 3, גוש 5499, חלק   
מחלקות 1, 2, גוש 5505, חלק מחלקה 1, מגרש 116, ששטחה 

כ–42.42 דונם;

המזוהה כגוש 5504, חלק מחלקות 1, 2, 3, גוש 5499, חלק   
מחלקות 1, 2, גוש 5505, חלק מחלקה 1, מגרשים 408, 410, 

415, 416, ששטחה כ–0.32 מ"ר.

כ"ד באדר התשע"ג )6 במרס 2013(

)חמ 3-2(

משה סיני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מש"ח/25, 
הפרסומים 3278, התשמ"ו, עמ' 916, מוסרת בזה הוועדה 
 - )להלן  מנשה-אלונה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
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.

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 

__________
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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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 בתלמי אלעזר, המזוהה כגוש 8802 )לשעבר   
גוש 10116(, חלקי חלקה 63, בשטח של 809 מ"ר.

הייעוד: שטח לבנייני ציבור.  

ט' בניסן התשע"ג )20 במרס 2013(

)חמ 3-2(

אילן שדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מנשה-אלונה  

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' לד/179, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6446, התשע"ב, עמ' 5308, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה לוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי 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 בלוד, רח' המחקר מכביש 40 עד רח' המסגר,   
גוש 3977 - 

ח"ח 34, בשטח 14 מ"ר; הייעוד: דרך;  

ח"ח 37, בשטח 83 מ"ר; הייעוד: דרך.  

כ"ט באדר התשע"ג )11 במרס 2013(

)חמ 3-2(

מאיר ניצן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לוד  __________
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
פת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  בת/37/1232, 
הפרסומים 4932, התשס"א, עמ' 318, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
)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 שטח דרך.

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

כגוש  המזוהה  גרינברג,  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
6356, ח"ח 69, ששטחה 71 מ"ר; הייעוד: דרך.

י' בניסן התשע"ג )21 במרס 2013(

)חמ 3-2(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/62/1202, 
הפרסומים 5728, התשס"ח, עמ' 222, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
)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 שטח דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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

יהודה, המזוהה כגוש  בן  חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח'   
6381, ח"ח 134, ששטחה 101 מ"ר; הייעוד: דרך.

י' בניסן התשע"ג )21 במרס 2013(

)חמ 3-2(

אורי אהד  
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' פת/646, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1388, התשכ"ז, עמ' 2099, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  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 

דרך.

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

כגוש  המזוהה  חיון,  דוד  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
6375, ח"ח 10, ששטחה 73 מ"ר; הייעוד: דרך.

י' בניסן התשע"ג )21 במרס 2013(

)חמ 3-2(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רנ/250/א, 
הפרסומים 6407, התשע"ב, עמ' 3638, מוסרת בזה הוועדה 
)להלן - הוועדה(,  ולבנייה ראש העין  המקומית לתכנון 
)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.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראש העין -  

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   5504 כגוש  המזוהה   
 ,102 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–0.50 דונם מ"ר;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,103 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–0.49 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,104 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–1.51 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,105 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–0.99 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,106 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–1.02 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,107 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–10.00 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,108 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–1.46 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,109 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–1.07 דונם;
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,111 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–1.87 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,112 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–1.00 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,113 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–1.17 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,114 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–0.51 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,115 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–1.58 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,301 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–0.21 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,302 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–0.34 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,303 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–3.04 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,304 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–0.62 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,305 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–1.00 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,306 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–0.82 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,308 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–1.56 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,309 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–10.28 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,310 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–4.95 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,311 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–0.30 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,312 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–3.48 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,313 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–5.11 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,314 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–0.13 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,315 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–1.11 דונם;

חלק   ,5499 גוש   ,3  ,2 מחלקות  חלק   ,5504 כגוש  המזוהה   
 ,316 מגרש   ,1 מחלקה  חלק   ,5505 גוש   ,3  ,2  ,1 מחלקות 

ששטחה כ–0.17 דונם.

הקרקע נמצאת בגבעות המזרחיות מתחם C בראש העין   
וייעודה שטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים.

כ"ט באדר התשע"ג )10 במרס 2013(

)חמ 3-2(

משה סיני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  

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/10745, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4853, 
התש"ס, עמ' 2601, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  כרמיאל  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 
בית  ציבורי,  מבנה  של  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

אבות.

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

המזוהה  מ"ר,   11,484 ששטחה  בכרמיאל,  קרקע  חטיבת   
כגוש 19070 )לשעבר גוש 18986( חלקה 51 )לשעבר חלקי 

חלקות 80 עד 85, 103(.

י"ד באדר התשע"ג )24 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/103, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4371, 
התשנ"ו, עמ' 1192, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נהריה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח למבנה ציבור 

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

 ;97 חלקה   ,18147 כגוש  המזוהה  בנהריה,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

כ"ג בניסן התשע"ג )3 באפריל 2013(

)חמ 3-2(

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נהריה  __________
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/19756, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6542, 
התשע"ג, עמ' 2582, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נצרת )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של בניין ציבורי.

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.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 בנצרת, שכונה מזרחית גוש 16541 -   

שטח במ"ר        ייעודח"חחלקה

מבנים ומוסדות ציבור 43
דרך מוצעת 

9,180   

80   

   1,060מבנים ומוסדות ציבור47

כ"ב בניסן התשע"ג )2 באפריל 2013(

)חמ 3-2(
ראמז ג'ראיסי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת  

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/15652 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5735, התשס"ח, עמ' 469, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )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.

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 בשפרעם, ששטחה 498 מ"ר, המזוהה כגוש   
10262, ח"ח 32, הייעוד: דרך.

כ"ט באדר התשע"ג )11 במרס 2013(

)חמ 3-2(
נאהד חאזם  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/15969, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5833, התשס"ח, עמ' 4015, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )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.

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

המזוהה  מ"ר,   5,537 ששטחה  בשפרעם,  קרקע  חטיבת   
כגוש 10276, ח"ח 11, 25, 26, 27, 28, 29, גוש 10278, ח"ח 2; 

הייעוד: דרך.

כ"ט באדר התשע"ג )11 במרס 2013(

)חמ 3-2(

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

  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/15969, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5833, התשס"ח, עמ' 4015, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )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.

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.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 בשפרעם, ששטחה 5,511 מ"ר, המזוהה כגוש   
10374, ח"ח 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21; הייעוד: דרך.

כ"ט באדר התשע"ג )11 במרס 2013(

)חמ 3-2(

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

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/6786, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המרחבית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,44 עמ'  התשנ"ב,   ,3922
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי )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 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 תבור הידועה כחלק מחלקה 1 בגוש   
לבנייני  לשטח  המיועדת  מ"ר  כ–1,000  של  בשטח   17036

ציבור.

המעוניין  וכל  הוועדה,  במשרד  מופקד  התכנית  העתק   
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ח' באדר התשע"ג )18 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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

)בשלמות(   47 כחלקה  הידועה  תבור  בכפר  קרקע  חטיבת   
לבנייני  שטח  הייעוד:   ;17037 בגוש   ,125 מחלקה  וחלק 

ציבור ושבילים.

המעוניין  וכל  הוועדה,  במשרד  מופקד  התכנית  העתק   
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ח' באדר התשע"ג )18 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי  

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6505, התשע"ג, עמ' 1303, 
במקום  הקרקע,  בתיאור  )רחובות(,  רח/4/228  תכנית  לעניין 

"כגוש 3565" צריך להיות "כגוש 3656".

)חמ 3-4(

תיקון טעות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה 
5232, התשס"ד,  לצורכי ציבור(, שפורסמה בילקוט הפרסומים 
אחרי  בתוספת,  )מודיעין(,  מד/1/23  תכנית  לעניין   ,155 עמ' 
"גוש  "גוש 5844" צריך להיות  "רישום חדש", במקום  המילים 

."5884

)חמ 3-2(

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

ה"מ 103/13

בעניין: הצהרת מותם של דוד הירש בוכטריגר, רחל שפרה 
נתן  ניסן  בוכטריגר,  בריינדל  בוכטריגר,  איטה  חיה  בוכטריגר, 
שטרן,  מלכה  בוכטריגר,  מיכאל  בוכטריגר,  מרדכי  בוכטריגר, 
שולמן,  יחיאל  שולמן,  שרה  שטרן,  מרים  חיה  שטרן,  נפתלי 
שולמן,  מאיר  שולמן,  אסתרה  שולמן,  חיה  שולמן,  אבידור 
מרדכי  שולמן,  בנימין  שולמן,  משה  שולמן,  פייגה-דבורה 
איכנבוים, רוזה גולדה איכנבוים, אליעזר איכנבוים, חיים-דוד 
יוסף  איכנבוים,  גרשון-חנוך  איכנבוים,  חיה איטה  איכנבוים, 

איכנבוים, שמואל-ישראל איכנבוים, אביגדור איכנבוים,

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  גמ/330/4748, 
בזה  מוסרת   ,2529 עמ'  התשס"ח,   ,5789 הפרסומים 
)להלן  ולבנייה הגליל המזרחי  הוועדה המרחבית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)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.

תיאור הקרקע -  .4

)בשלמות(   48 כחלקה  הידועה  תבור  בכפר  קרקע  חטיבת   
בגוש 17037; הייעוד: שטח לבנייני ציבור ודרכים.

המעוניין  וכל  הוועדה,  במשרד  מופקד  התכנית  העתק   
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ח' באדר התשע"ג )18 בפברואר 2013(

)חמ 3-2(

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי  __________

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/4748, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3817, התשנ"א, עמ' 574, מוסרת בזה הוועדה המרחבית 
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי )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 כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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.

נמרוד פלקס, שופט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 44937-10-12

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

ובעניין פירוק חברת סגול קייטרינג בע"מ.

והמבקשים: סגול קייטרינג בע"מ, שמעון וענת אוחנה שירותי 
 ,21/5 שמעוני  מרח'  דניאל,  ריקי  עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  קייטרינג 

ירושלים.

בקשה  הוגשה   24.10.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 20.6.2013, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.45 

ביום 20.6.2013.

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

ריקי דניאל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 5029-11-12

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

ובעניין פירוק חברת ע.צ. אר-קר בע"מ, ח"פ 51-393491-9.

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד אריאל ניסים, מרח' 
הלל 24, קומה 5, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.6.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
התשע"ג  בניסן  כ"ד  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
ע"י  )מנור(,  טומפבון  דוברת  הגישה   ,)2013 באפריל   4(
אביב,  תל   ,105 החשמונאים  מרח'  פיין,  אלחנן  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 הנ"ל נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 6891-04-13

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

)אדולף(  אברהם  הנספים  של  מותם  הצהרת  ובעניין: 
מורגרשטרן ושתי בנותיו,

והמבקשת: אביבית יהודיוף.

הודעה

המשפט  בית  אל  פנתה  הנ"ל  המבקשת  כי  ידוע  להווי 
של  מותם  על  להצהיר  בבקשה  בירושלים  משפחה  לענייני 
הנספים שלהלן שנעלמו ומשערים שהם מתו וכי בית המשפט 

ידון בבקשה הנ"ל ביום 17.10.2013, בשעה 10.00.

הצהרת  לפי  מורגרשטרן  )אדולף(  אברהם  של  תיאורו  וזה 
המבקשת:

תאריך פטירתו: 1941.

תאריך לידתו: 1906.

מקום הלידה: יאסי, רומנו.

מקום מגוריו הרגיל: בוקרשט.

אזרחותו: רומנית.

התעסקותו: סוכן.

התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה הנספה עדיין בחיים 
והמקום שבו נמצא אז: 1941, יאסי רומנו.

מתי  ביותר:  הקרובים  משפחתו  בני  של  והכתובות  השמות 
61, כפר שמריהו;  9217142, מרח' החורש  מורגנשטרן, ת"ז 
אביבית  חיפה;   ,44 האג  מרח'   ,44683738 ת"ז  שחר,  ורדה 
יהודיוף, ת"ז 67327221, מרח' יסמין 83, מבשרת ציון; אני 
ארנסט  ציון;  מבשרת   ,6 אופיר  מרח'   ,67327239 ת"ז  גריל, 
גרימברג, ת"ז 68279298, מרח' קרן קיימת 55, קרית ביאליק; 
גן;  רמת   ,21 הגפן  מרח'   ,54730221 ת"ז  גרינברג,  אברהם 
גן;  רמת   ,14 אלימלך  מרח'   ,5831187 ת"ז  גרינברג,  דפנה 
אנג'לה ריבר, ת"ז 13130976, מרח' פרחי אביב 10, תל אביב; 
קנדה;  טורונטו,  ויין,  סוזן  קנדה;  טורונטו,  ווילקס,  קורין 
הנרי הלמן, פאריס, צרפת; חנה לאה שחר, ת"ז 56720311, 
מרח' שפירא 7, רמת גן; פיליפ לאופר, ת"ז 13079454, מרח' 
 ,2489516 ת"ז  מורגנשטרן,  ישראל  גבעתיים;   ,91 שינקין 

מרח' הרב קוק 48, הרצליה.

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנספים  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן 
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 29.10.2013.

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

אורלי סער-כץ, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 6833-12-12

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

שיפוצים  לבנייה  התיכון  מזרח  א.א.כ.  חברת  פירוק  ובעניין 
ועבודות כלליות בע"מ, ח"פ 51-314824-7.

טל'  ,38828 זמר   ,5191 ת"ד  זידאן,  נזים  עו"ד   והמבקש: 
054-6227427, פקס' 057-7940548

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.12.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.7.2013, 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

נסים זידאן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 17650-03-13

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

ובעניין פירוק חברת יאק ניהול נכסים בע"מ, ח"פ 51-348225-7.

והמבקש: עו"ד אביב פריצקי, בתפקידו כמנהל מיוחד לנכסי 
מר אשר בן דוד, ממשרד טישמן-פריצקי-לוין, צדוק ושות', משרד 
עורכי דין, רח' הארבעה 10, ת"ד 20609, תל אביב 61205, טל' -03

5620563, פקס' 03-5620565.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.5.2013, 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.

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

ביום 30.5.2013.

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

אריאל ניסים, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 9981-11-12

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

ובעניין פירוק חברת נועם איש הגבס בע"מ.

והמבקשים: פארס שוויקי ואח', ע"י ב"כ עו"ד זחאלקה עלא, 
מרח' אלחרירי 4, ת"ד 69261, ירושלים.

בקשה  הוגשה   14.10.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 9.5.2013, בשעה 9.15.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.15 

ביום 9.5.2013.

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

זחאלקה עלא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 33560-10-12

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

ובעניין פירוק חברת הרטן - ניהול הברון )1994( בע"מ, ח"פ 
.51-199443-6

והמבקשת: מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד אלון 
קריכל  רין  ו/או  דוד  מאור  ו/או  לוי  חנוך  בן  הילה  ו/או  אלפרט 
מצוינים ו/או אורלי סער-כץ, מרח' ז'בוטינסקי 7, ת"ד 3507, רמת 

גן, טל' 03-7555891, פקס' 03-7555892.

בקשה  הוגשה   21.10.2012 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 5.11.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דויד זיו, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 6237-01-13

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

ח"פ בע"מ,  ובנייה  הנדסה  ריאן  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-385802-7

ותשתיות  בנייה  הנדסה   - רקפת  משכן  חברת  המבקשת: 
בע"מ, ח"פ 51-324148-9, ע"י ב"כ עו"ד יניב אינסל ו/או שי מילוא, 
מרח' דניאל פריש 3, תל אביב, טל' 03-6911830, פקס' 03-6911831.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.6.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

יניב אינסל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 32331-11-12

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

מס'  החסידות,  להפצת  ביטאון  עמותת  פירוק  ובעניין 
העמותה 58-018747-4.

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  העמותות,  רשם  המבקש: 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   18.11.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

27.5.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

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

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

אביב פריצקי, עו"ד, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 25199-03-13

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

ובעניין פירוק חברת יתד השקעות )מ.ד.( בע"מ, ח"פ 51-372826-1.

והמבקשים: ראיל ואינורה ירייב, ע"י ב"כ עו"ד טל נוי, מרח' 
לבונטין 8, תל אביב 65111.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.7.2013, 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 8.30 

ביום 11.7.2013.

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

טל נוי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 33668-03-13

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

 ,51-312554-2 ח"פ  בע"מ,  קווליטופ  חברת  פירוק  ובעניין 
מרח' בן צבי 84, תל אביב.

 ,3 ונקוב, ת"ז 009007102, מרח' שילה  והמבקש: אלכסנדר 
תל אביב, ע"י ב"כ עו"ד דויד זיו ו/או עו"ד גולן אשטון, מרח' 
מנחם בגין 7, רמת גן 52521, טל' 03-7519888, פקס' 03-5166800.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.7.2013, 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 

.1.6.2013
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 17888-03-13

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

ובעניין פירוק חברת ספוטניק ספרים בע"מ, ח"פ 51-348748-8.

המבקשים: אולגה ארחיפוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או 
יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס..ר 1 )קומה 18(, 

רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.9.2013, 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 

22.8.2013, בשעה 12.00.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי נצרת

פר"ק 55106-12-12

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

ח"פ בע"מ,  מזון  תעשיות  א.ק.  חברת  פירוק   ובעניין 
 ,3156 ת"ד   ,123 העלייה  רח'  אזולאי,  משה  אצל   ,51-386655-8

נצרת עילית,

עו"ד  ב"כ  ע"י  מיפיע,   ,023339880 ת"ז  ח'טיב,  כאיד  המבקש: 
מסארווה האשם, רישיון מס' 31363, ואח', ת"ד 778, כפר קרע 30075, 

טל' 04-6356455, פקס' 04-6355583.

בקשה  הוגשה   27.12.2012 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 

22.5.2013, בשעה 11.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

מועד הדיון.

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

מסארווה האשם, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 7116-01-13

פר"ק 52424-12-12

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

ובעניין פירוק חברת האחים עובדיה שירותי ניקיון ושמירה 
בע"מ, ח"פ 51-083897-2.

המבקשים: עפרה ג'אנח ואח', ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן, מרח' 
ברקוביץ' 4, תל אביב 64238

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.5.2013, 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 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

10.5.2013, בשעה 12.00.

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

רמי קוגן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 14839-03-13

מס' פ"ח/כנ"ר 52980

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

ובעניין פירוק חברת וורלדס פור יו בע"מ, ח"פ 51-411454-5.

המבקשת: יעל לידור לוי, ע"י ב"כ עו"ד איאן יפה, ממרכז אלרם, 
רח' אחוזה 96, רעננה 43453, טל' 09-7486405, פקס' 09-7604295.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.7.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 25.6.2013, 

בשעה 9.00.

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

איאן יפה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי נצרת

פר"ק 20075-03-13

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

ובעניין פירוק חברת ח. דארקו בניין והנדסה בע"מ,

המבקשים: מוחמד בכר ואח', ע"י ב"כ עו"ד אבו אלהיג'א 
וג'די פ', ת"ד 422, טמרה 30811.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.7.2013, 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 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

20.6.2013, בשעה 12.00.

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

אבו אלהיג'א וג'די פ', עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 26850-11-12

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

ובעניין פירוק חברת אתרי תיירות נגב בע"מ, ח"פ 51-394798-6.

יניב  ו/או  קנטור  דוד  עו"ד  ב"כ  ע"י  עיריית ערד,  המבקשת: 
מזוז, מרח' חיים יחיל 3, ת"ד 10543, באר שבע, טל' 08-6650581, 

פקס' 08-6209313.

בקשה  הוגשה   14.11.2012 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 3.7.2013, בשעה 13.30.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

יניב מזוז, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי נצרת

פר"ק 20126-02-13

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

עפר  לעבודות  חברה  כאלדי  אחים  חברת  פירוק  ובעניין 
ופיתוח בע"מ )בפירוק זמני(, ח"פ 51-070867-0,

המפרק  לדרמן,  עמית  עו"ד  ע"י  עצמה,  החברה  המבקשת: 
הזמני, ממשרד ד"ר שלמה נס ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 

03-6114455, פקס' 03-6133343.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.2.2013 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 12.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.6.2013, 

בשעה 12.00.

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

עמית לדרמן, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי נצרת

פר"ק 43211-02-13

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

ובעניין פירוק חברת אדפטיב אימגינג טכנולוגיס בע"מ, ח"פ 
,51-405296-8

51- ח"פ  בע"מ,  ופיתוח  מחקר  גלובל  חברת  המבקשת: 
ו/או  יהושע שחם  ו/או  גדעון היכל  ב"כ עו"ד  ע"י   ,223057-4
יואב היכל ו/או יריב היכל, מרח' שץ 7, תל אביב 64391, טל' -03
.E-mail: info@advocate.name ,077-5558070 '5243987, פקס

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.2.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.6.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.6.2013.

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

יריב היכל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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פרשמרק בע"מ
)ח"פ 51-294534-6(

)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 13.6.2013, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין 
 ,1 בניין  הטכנולוגי,  הגן  ושות',  פרסקי  מלכו,  י.  שמרון,  א.ש. 
כניסה ג, קומה 3, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אלי אברך, עו"ד, מפרק

פליי ניהול והפקות בע"מ
)ח"פ 51-460626-8(

)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 15.6.2013, בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
רח' יעקב פרימן 20, ראשון לציון 75358, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                              חן וייסמן, מפרקת

טליטל נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-142581-1(

)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 15.6.2013, בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,62338 אביב  תל   ,6 ויסוצקי  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                              דורית יוסיפוף, מפרקת

ישראל פדסטל קומפני בע"מ
)ח"פ 51-133994-7(

)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 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 25889-03-13

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

ובעניין פירוק חברת א.מ. שדות בע"מ.

המבקש: יצחק שפושניק, ת"ז 016373730, ע"י ב"כ עו"ד שמעון 
בן–נעים, מרח' הנרייטה סולד 8א, באר שבע, טל' 08-6231177, פקס' 

.03-6231176

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.6.2013, בשעה 13.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שמעון בן–נעים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

רום ארט בע"מ
)ח"פ 51-281640-6(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.2.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פיני רום, 

ת"ז 056488166, מרח' משה ברזני 17, באר שבע, למפרק החברה.

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

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

 ,30.5.2013 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.

                                    פיני רום, מפרק
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המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,16.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בית מס' 91, מושב כלנית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אליעזר ג'אן, מפרק

ה.ד. - ייזום וניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-132361-0(

)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 16.6.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
הרכב 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.

ירחמיאל שרון, רו"ח, מפרק

דורות תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-159270-1(

)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 16.6.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
שלמה בן יוסף 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.

                                              פבלו מלכסון, מפרק

צלטנר בע"מ
)ח"פ 51-324172-9(

)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 
עזריאלי,  במרכז   ,10.00 בשעה   ,16.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
33, רח' מנחם בגין 132, תל אביב, לשם  המגדל העגול קומה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                              רותם רגב, עו"ד, מפרק

אריה גרינוולד עיצוב פנים ועבודות נגרות בע"מ
)ח"פ 51-275952-3(

)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 

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

אריני בע"מ
)ח"פ 51-131307-4(

)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 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,16.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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

חוג דואו בע"מ
)ח"פ 51-444129-4(

)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 16.6.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
ז' בחשוון 25, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              צבי פינקלמן, מפרק

דינה בגדי ילדים בע"מ
)ח"פ 51-263951-9(

)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 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,16.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,37860 ברקאי  קיבוץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              מאיה ניימן, מפרקת

ג.י. חומרי בניין והובלות מנוף בע"מ
)ח"פ 51-428792-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,30.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  גן,  רמת  חוגי,  ששון  מגדל  12א,  סילבר  הלל  אבא  רח' 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                              דנה תדמור, מפרקת

מעונות פפי בע"מ
)ח"פ 51-021245-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 10.00, ברח' מנחם בגין 125, מגדל 
מרובע, קומה 29, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              יוסף שם טוב, מפרק

דירד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-262544-3(

)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 10.6.2013, בשעה 10.00, ברח' רשב"ם 3, רמת 
השרון 72021, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון שטיגר, מפרק

וולה קלאב בע"מ
)ח"פ 51-399461-6(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
כוח  בא  במשרדי   ,17.00 בשעה   ,16.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 

החברה, רח' ההסתדרות 26, פתח תקוה.

על סדר היום: הצגת דוח על מצב עסקי החברה והצעת 
מועמד למפרק החברה.

שלומי זיגדון, עו"ד    
     בא כוח החברה

פ.ס. מערכות מידע )1998( בע"מ
)ח"פ 51-261311-8(

)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 26.5.2013, בשעה 11.00, במשרד המפרקת, רח' אבא 

המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,19.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיספין, רמת הגולן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושע הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

טריפל קנופי )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-379132-7(

)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 
 ,12 הרטום  ברח'   ,10.00 בשעה   ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,  חוצבים,  הר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              מורן ניסני, מפרקת

מייסנס בע"מ
)ח"פ 51-311311-8(

)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 23.6.2013, בשעה 12.00, ברח' התותחן 3/6, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדרה סוקולובסקי, עו"ד, מפרקת

מי הדן - מי שלגים מתל דן בע"מ
)ח"פ 51-151358-2(

)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 
דן,  קיבוץ  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,30.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                              יצחק פופר, רו"ח, מפרק

א.ק.ג.ל. חברה לניהול השקעות נדל"ן )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-410584-0(

)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 
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דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,9.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  פיתוח,  הרצליה   ,6 החושלים  רח'  ושות',  שיין  מיכאל 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    עמית שגב, עו"ד, מפרק

המרכז לחינוך יהודי בישראל בע"מ
)ח"פ 51-298068-1(

)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 10.6.2013, בשעה 18.00, ברח' הירדן 10, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף יוסקוביץ, מפרק

בזל אחזקות א.ת. בע"מ
)ח"פ 51-421020-2(

)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 
בגין  מנחם  ברח'   ,10.00 בשעה   ,10.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
125, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון דותן, עו"ד, מפרק

הובלות שני את מור בע"מ
)ח"פ 51-226612-3(

)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 4.6.2013, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' חיים עוזר 
31, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריה מרון, עו"ד, מפרק

בי פאק בע"מ
)ח"פ 51-435595-7(

)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 
 ,227 הפלג  ברח'   ,17.00 בשעה   ,14.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 

המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,16 סילבר  הלל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    נועה אורי בורלא, מפרקת

ש.ש. רדיאטורים בע"מ
)ח"פ 51-105869-5(

)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 6.6.2013, בשעה 17.00, ברח' לזרוב 33, ראשון 
לציון 75654, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    מיכאל פלג, מפרק

ארנה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-253818-2(

)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 21.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל פלד, מרח' הוברמן 

10, תל אביב, טל' 03-5326990, 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.

גיל פלד, עו"ד, מפרק

ארנה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-253818-2(

)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 6.6.2013, בשעה 15.00, במשרד המפרק, רח' 
הוברמן 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גיל פלד, עו"ד, מפרק

רונכון בני ברק נכסים )1977( בע"מ
)ח"פ 51-075078-9(

)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 



ילקוט הפרסומים 6581, י"ד באייר התשע"ג, 24.4.2013 4334

גונדיל בע"מ
)ח"פ 51-325875-6(

)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 24.6.2013, בשעה 10.30, אצל אנרגיה ברנמילר, רח' 
יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, קומה 49, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ניר ברנמילר, מפרק

הבר - וולוס משרד עו"ד
)ח"פ 51-334156-0(

)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 11.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב הבר, מרח' מת"ם 15, 

חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

                                    זאב הבר, מפרק

הבר - וולוס משרד עו"ד
)ח"פ 51-334156-0(

)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 
 ,15 מת"ם  ברח'   ,16.00 בשעה   ,30.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זאב הבר, מפרק

וורלד גרופ אופקים חדשים בע"מ
)ח"פ 51-360201-1(

)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 
טעם  טיב  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,4.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 

כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  בארותיים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אמיתי דרדיק, מפרק

עתיד לנוער בע"מ
)ח"פ 51-303104-7(

)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 
גוריון  בן  ברח'   ,11.00 בשעה   ,17.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,2
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אורי אלדובי, מפרק

אפי חקירות שריפות בע"מ
)ח"פ 51-412723-2(

)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 
 ,5 הצופים  ברח'   ,9.00 בשעה   ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יצחק פרץ, מפרק

מאגרים סיעודיים אנושיים בע"מ
)ח"פ 51-399715-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2013, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,  105א,  שבדיה  רח'  החברה, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    שמואל אביטל, מפרק

מוקד חומות בע"מ
)ח"פ 51-380002-9(

)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 
 ,22 פינסקר  ברח'   ,9.00 בשעה   ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    שלמה רביב, מפרק
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ב.פ. אקלים פתרונות למיזוג אויר בע"מ
)ח"פ 51-406514-3(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירלי שוורצמן, 
למפרקת   ,050-5740310 נייד  מוצקין,  קרית   ,3 גרושקביץ  מרח' 

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 5.7.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שירלי שוורצמן, עו"ד, מפרקת

שבע רצון בע"מ
)ח"פ 51-323943-4(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2008, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון, כמו כן באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שנועדה ונתכנסה ביום 2.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי למנות את אמיר דניאל, מרח' ישעיהו 5, חיפה 35702, נייד 

050-5919502, 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 1.8.2013, בשעה 
18.00, 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.

                                    אמיר דניאל, מפרק

לחם שובע בע"מ
)ח"פ 51-330263-8(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

עמק  התעשייה  אזור   ,1 הנחל  צבי  רח'  בע"מ,   1 הולדינגס 
חפר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עדי כהן, מפרק

נימ-בר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-352512-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,14.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל בריקמן, מפרק

שמ-רב שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-329553-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל בריקמן, מפרק

ר.א.י. מזרח התיכון בע"מ
)ח"פ 51-330587-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,10.2.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 NienojÖenpolku 2 N 9312140 Espoo–מ מנוח  רם 

Finland, טל' 358504456855, 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.

 ,16.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רם מנוח, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.8.2013, 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.

                                   שרגא פנינה, מפרק

מרכז מזון אלג'דבאן בע"מ
)ח"פ 51-412970-9(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שורבגי נידאל, ת"ד 52, 

אום אל פחם 30010, 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.

 ,10.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בשכ' מחאגנה-אלבאטן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                   שורבגי נידאל, מפרק

מעוף מערכות ופתרונות מיפוי מתקדמים בע"מ

 VISION SYSTEMS & ADVANCED MAPPING
SOLUTIONS LTD
)ח"פ 51-375177-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החלטה  התקבלה   ,2.4.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה שחורי, 

מרח' גלעד 25, ראש העין, 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.

 ,10.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ראשון   ,10 הקורא  עין  רח'  שחורי,  דליה  עו"ד  אצל   ,9.00 בשעה 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                  משה שחורי, מפרק

החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2008, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון, כמו כן באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שנועדה ונתכנסה ביום 2.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי למנות את אמיר דניאל, מרח' ישעיהו 5, חיפה 35702, נייד 

050-5919502, 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 1.8.2013, בשעה 
18.00, 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.

                                    אמיר דניאל, מפרק

מאכלי ממן בע"מ
)ח"פ 51-353809-0(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2008, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון, כמו כן באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שנועדה ונתכנסה ביום 2.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי למנות את אמיר דניאל, מרח' ישעיהו 5, חיפה 35702, נייד 

050-5919502, 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 1.8.2013, בשעה 
18.00, 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.

                                    אמיר דניאל, מפרק

קמפור בע"מ
)ח"פ 51-302302-8(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  פנינה,  שרגא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
050399310, מרח' היצהר 3, ראשון לציון, נייד 057-2001001, 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.




