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מינוי ממלאת מקום יושב ראש הוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, 
התשל"ה-11975, ובהתאם לסעיף 18ב לחוק זה, אני ממנה בזה 
המשפטי  היועץ  נציגת  רובינשטיין,  מרים  הדין  עורכת  את 
לבדיקת  הוועדה  ראש  יושב  מקום  לממלאת  לממשלה, 
כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונת חבר מועצה, חבר 
רשות או חבר בגוף הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה, 
או  גופים  אותם  של  הראש  יושב  מקום  ממלאת  לכהונת  וכן 
בתאגידים  לכהונה  מינויים  לעניין  והכול  בהם,  כללי  מנהל 
שהוקמו בחוק וכן בגופים אחרים שהוקמו בחיקוק, במקומו של 

השופט )דימ'( יהושע גרוס2.

ראש  כיושבת  תשמש  רובינשטיין  מרים  הדין  עורכת 
הוועדה במקרים שבהם נבצר מיושב ראש הוועדה למלא את 

תפקידו ותוקף מינויה לשלוש שנים.

י"א בתמוז התשע"ג )19 ביוני 2013(
)חמ 3-765(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשנ"ג, עמ' 92.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 4296.  2

מינוי ממלאת מקום יושב ראש הוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

החברות  לחוק  18ב)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפטי  היועץ  קביעת  ולפי  התשל"ה-11975,  הממשלתיות, 
רובינשטיין,  מרים  הדין  עורכת  את  בזה  ממנה  אני  לממשלה, 
כשירותם  לבדיקת  הוועדה  ראש  יושב  מקום  לממלאת 
ראש  יושב  דירקטור,  לכהונת  מועמדים  של  והתאמתם 
של  במקומו  ממשלתית,  בחברה  כללי  מנהל  או  דירקטוריון 

השופט )דימ'( יהושע גרוס2.

ראש  כיושבת  תשמש  רובינשטיין  מרים  הדין  עורכת 
הוועדה במקרים שבהם נבצר מיושב ראש הוועדה למלא את 

תפקידו ותוקף מינויה לשלוש שנים.

י"ח בתמוז התשע"ג )26 ביוני 2013(
)חמ 3-765(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשנ"ג, עמ' 92.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 4330.  2

אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1 אני 
את  במשרד האוצר  עבודה  והסכמי  על השכר  לממונה  אוצל 
סמכותי, לפי סעיף 3 לחוק להשתתפותם של העובדים, נושאי 
בצעדים  הציבורי,  בשירות  אחרים  תפקיד  ובעלי  המשרה 
 2014-2013 השנים  במהלך  במדינה  הפיסקלי  המצב  לייצוב 

)הוראת שעה(, התשע"ג-22013, לאשר הסכם קיבוצי.

י"ז באב התשע"ג )24 ביולי 2013(
)חמ 3-17-ה1(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשע"ג, עמ' 90.  2

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

ערך  מס  לחוק  47א  בסעיף  הנקוב  הסכום  כי  מודיע  אני 
מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, תואם כאמור בסעיף 126 
 )2013 ביולי   1( התשע"ג  בתמוז  כ"ג  ביום  החל  ולפיכך  לחוק, 

הסכום הוא 306 שקלים חדשים.

ז' באב התשע"ג )14 ביולי 2013(
)חמ 3-518(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ג, עמ' 3876.  1

הודעה על מינוי חבר בוועדת השגה
לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב()1( לחוק שירות הביטחון 
הכללי, התשס"ב-12002, לאחר התייעצות עם שרת המשפטים 
הכללי  הביטחון  שירות  לתקנות  12)א(  לתקנה  ובהתאם 
לעובדיו,  ביטחוני  סיווג  דרישות  בדבר  למעביד  )הודעה 
וועדת השגה על  הודעה לאדם בדבר אי–התאמה ביטחונית 
את  מיניתי  התשס"ג-22003,  ביטחונית(,  אי–התאמה  קביעת 
בדבר  החלטה  על  להשגה  בוועדה  נוסף  לחבר  דוד,  בן  יואב 
בסיווג  שסיווגו  לתפקיד  או  למשרה  ביטחונית  אי–התאמה 

ביטחוני, וזאת לצורך דיוניה בהשגה של חייל.

תוקף המינוי לשנתיים.

ג' באב התשע"ג )10 ביולי 2013(
)חמ 3-3238(

משה )בוגי( יעלון  
שרת הביטחון  

ס"ח התשס"ב, עמ' 179.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 462.  2

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לתת  כוונתי  על  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ז-11957 
הקיבוצי  ההסכם  תחולת  את  המרחיב  לחוק   25 סעיף  לפי  צו 
שמספרו   ,)2013 ביוני   20( התשע"ג  בתמוז  י"ב  מיום  הכללי, 
בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7029/2013, שבין לשכת התיאום 
הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  הכלכליים  הארגונים  של 
שקלים  ל–374  הבראה  דמי  גובה  עדכון  ושעניינו  החדשה, 

חדשים לכל יום הבראה.

י' באב התשע"ג )17 ביולי 2013(
)חמ 3-107-ה2(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223.  1

מינוי מפקחים
לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954

נפץ,  חומרי  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ד-11954, אני ממנה את עובדי משרדי המפורטים להלן 

למפקחים לצורך החוק האמור:

 
ס"ח התשי"ד, עמ' 64; י"פ התשי"ד, עמ' 829; התשס"ג, עמ' 2084.  1
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אופיר מנדלבאום

טליה קופולוביץ

נטליה חיימוב

הזימי גאנם

לאה רום ורמן

עומר רבס

וופא מנצור

סימה שחר

רן כהן

ענת שולמן

ויקי גרשון

לאון קפיטין

ראובן פלדמן

לאוניד מורדוכוביץ.

בתפקידם  משמשים  המתמנים  עוד  כל  המינוי  תוקף 
במשרד הכלכלה.

ז' באב התשע"ג )14 ביולי 2013(
)חמ 3-2490(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 
התשי"ד-11954, אני ממנה את עובדי משרדי המפורטים להלן 
וההוראות  האמור  החוק  על  הפיקוח  לעניין  עבודה  למפקחי 
שמכוחו וכן על חוק עבודת הנוער, התשי"ג-21953, חוק עבודת 
משלח–יד  ומחלות  תאונות  ופקודת  התשי"ד-31954,  נשים, 

)הודעה(, 41945:

אופיר מנדלבאום

טליה קופולוביץ

נטליה חיימוב

הזימי גאנם

לאה רום ורמן

עומר רבס

וופא מנצור

סימה שחר

רן כהן

ענת שולמן

ויקי גרשון;

 
ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשמ"ב, עמ' 162.  1

ס"ח התשי"ג, עמ' 115; י"פ התשנ"ד, עמ' 2960.  2

ס"ח התשי"ד, עמ' 154; י"פ התשט"ו, עמ' 156.  3

ע"ר 1945, תוס' 1, עמ' 62; י"פ התשט"ו, עמ' 156.  4

לאון קפיטין

ראובן פלדמן

לאוניד מורדוכוביץ.

בתפקידם  משמשים  המתמנים  עוד  כל  המינוי  תוקף 
במשרד הכלכלה.

ז' באב התשע"ג )14 ביולי 2013(
)חמ 3-150-ה1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

הסמכת נותני אישור
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968, אני מסמיך את עובדי משרדי המפורטים להלן 
לנותני אישור לצורך מתן רישוי עסק או היתר זמני לפי החוק 

האמור:

אופיר מנדלבאום

טליה קופולוביץ

נטליה חיימוב

הזימי גאנם

לאה רום ורמן

עומר רבס

וופא מנצור

סימה שחר

רן כהן

ענת שולמן

ויקי גרשון

לאון קפיטין

ראובן פלדמן

לאוניד מורדוכוביץ.

בתפקידם  משמשים  המתמנים  עוד  כל  ההסמכה  תוקף 
במשרד הכלכלה.

ז' באב התשע"ג )14 ביולי 2013(
)חמ 3-2495(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ח, עמ' 329.  1

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומו בוועדה 
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

6)א()א()7(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–48א)א( 

את - 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ו, עמ' 168; התשס"ב, עמ' 157.  1
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תוקף המינוי עד יום כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(.

כ"ב בתמוז התשע"ג )2 ביולי 2013(
)חמ 3-18(

יגאל צרפתי  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, 
מקומן ומועדיהן

לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1965

בהתאם לתקנות 19 ו–20 לתקנת סוכני המכס, התשכ"ה-11965, 
אני מודיע על בחינות למועמדים לפקידים רשויים:

בחינות  נושאי  בהודעה  כמפורט  יהיו  הבחינות  נושאי   )1(
לפקיד רשוי2;

הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;  )2(

התשע"ד  בכסלו  י"ז  רביעי,  ביום  תיערך  בכתב  הבחינה   )3(
)20 בנובמבר 2013(;

מיום  ימים   30 בתוך  להגיש  יש  להיבחן  הבקשה  את   )4(
המקומות  מן  באחד  ברשומות  זו  הודעה  של  פרסומה 

המצויינים להלן:

בית המכס, שער הנמל 3, חיפה;  

בית המכס, רח' ישראל גלילי 3א, ראשון לציון;  

בית המכס, רח' כנפי נשרים 66, בית כנפי האלה, ירושלים;  

בית המכס ומע"מ, נמל אילת, אילת;  

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;  

לכל  תישלח  הבחינה  תקויים  שבו  המקום  על  הודעה   )5(
מועמד שהגיש בקשה כאמור;

יזומן  שבכתב  הבחינה  את  בהצלחה  עבר  אשר  מועמד   )6(
לבחינה בעל פה.

כ"ה בתמוז התשע"ג )3 ביולי 2013(
)חמ 3-69-ה2(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307.  1

י"פ התשנ"ח, עמ' 1230; התשס"ד, עמ' 192.  2

הודעה על מחיקת רישום תאגיד משלח בין–לאומי 
מפנקס המשלחים הבין–לאומיים
לפי חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964

סוכני  לחוק  ו–24ב  11)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
המכס, התשכ"ה-11964, אני מודיע על מחיקת רישומו מפנקס 
סוכני המכס של התאגיד לשילוח בין–לאומי אביעד לוגיסטיקה 

בינלאומית 2000 בע"מ, שמספרו בפנקס 923, לפי בקשתו.

באייר  י"ג  מיום  בתוקף  והיא  לצמיתות  היא  המחיקה 
התשע"ג )23 באפריל 2013(.

כ"ה בתמוז התשע"ג )3 ביולי 2013(
)חמ 3-495(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16; התשנ"ה, עמ' 356.  1

הבינוי  משרד  של  הכללי  המנהל  אליהו,  בן  )1( שלמה 
של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  בוועדה  לנציגי  והשיכון, 

תשתיות לאומיות;

)2( עינת גנון לממלאת מקום נציגי בוועדה הארצית לתכנון 
ולבנייה של תשתיות לאומיות;

הארצית  בוועדה  נציגי  מקום  לממלאת  גרטל  )3( שולמית 
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות;

הארצית  בוועדה  נציגי  מקום  לממלאת  קראוס  )4( אילת 
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומית;

)5( אילן טייכמן לממלא מקום נציגי בוועדה הארצית לתכנון 
ולבנייה של תשתיות לאומיות;

בוועדה  נציגי  מקום  לממלא  )קרולפלד(  פלד  )6( נחום-זאב 
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומית.

המינויים הקודמים בטלים2.

ג' באב התשע"ג )10 ביולי 2013(
)חמ 3-7-ה1(

אורי אריאל  
שר הבינוי והשיכון  

י"פ התשע"ב, עמ' 1278.  2

מינוי חבר בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק  2)ה()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 ,5746 רישום  מספר  יוגב,  חנה  ממנה את  אני  התשי"ח-11958, 
לפי  ירושלים,  במחוז  ערר  בוועדת  לחברה  סוציאלית,  עובדת 

החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

ח' בתמוז התשע"ג )16 ביוני 2013(
)חמ 3-1082(

מאיר כהן  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשי"ח, עמ' 103; התשע"ב, עמ' 220.  1

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
לי2, אני ממנה את מנהל הארנונה בעיריית באקה אל  שנאצלה 
גרבייה )להלן - העירייה( חאלד מואסי, לממונה על הגבייה, לצורך 
גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק 
התשנ"ג-31992,  תקציב(,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה 
לפי  דין,  פי  על  למועצה  המגיעים  חובה  תשלומי  של  וגבייתם 
סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של קנסות שהוטלו בשל 
ברירת  של  עבירות  שהן  המועצה,  של  העזר  חוק  לפי  עבירות 
משפט כאמור בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, 

התשמ"ב-51982, המגיעים לעירייה על פי דין.
                                       

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

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5
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בתמוז  ח'  מיום  בתוקף  והיא  לצמיתות  היא  המחיקה 
התשע"ג )16 ביוני 2013(.

כ"ה בתמוז התשע"ג )3 ביולי 2013(
)חמ 3-495(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, כי 
הארכתי ביום כ"ט בתמוז התשע"ג )7 ביולי 2013(, את תוקף רישיון 

334/"אשר-מנשה"2 עד יום י"א בסיוון התשע"ד )9 ביוני 2014(.

א' באב התשע"ג )8 ביולי 2013(
)חמ 3-629(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 3710; התש"ע, עמ' 3908.  2

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לסעיף  ובהתאם  התשכ"ד-11964,  שעה(,  )הוראת  ציבוריים 
6)א()2( לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון 
בידי  שהוקמו  בניינים  כי  מאשר  אני  התש"ע-22010,   ,)6 מס' 
המדינה או מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה 
ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( 
והבנייה,  התכנון  חוק  לפי  שאושרה  בתכנית  שנכללו  או 
בדצמבר   31( התשנ"ט  בטבת  י"ב  יום  עד  התשכ"ה-31965, 
התכנית  אישור  ממועד  שנתיים  בתוך  החלה  ובנייתם   )1998
בצבע  המתוחמים  להלן,  המפורטים  המקרקעין  על  כאמור 

כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

חלקותגושהמקום

3844635-1באר שבע - רמות א'

3844767-1

3844839-1

10593119קרית טבעון

145, 147, 149, 19888שלומי
153 ,151

הבינוי  במשרד  הפרוגרמות  באגף  מופקדים  התשריטים 
והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

ז' באב התשע"ג )14 ביולי 2013(
)חמ 3-74(

סימונה טסטה  
מנהלת אגף הפרוגרמות בפועל  

משרד הבינוי והשיכון  
ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414; י"פ התשנ"ה, עמ' 1646.  1

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  3

הודעה על מחיקת רישום תאגיד משלח בין–לאומי 
מפנקס המשלחים הבין–לאומיים
לפי חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964

סוכני  לחוק  ו–24ב  11)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  התשכ"ה-11964,  המכס, 
המשלחים  מפנקס  רישומו  מחיקת  על  מודיע  אני  המייעצת, 
הבין–לאומיים של התאגיד לשילוח בין–לאומי אבי-עד שרותי 
מכס ושילוח בינלאומי בע"מ, שמספרו בפנקס 356, לפי בקשתו.

באייר  י"ג  מיום  בתוקף  והיא  לצמיתות  היא  המחיקה 
התשע"ג )23 באפריל 2013(.

כ"ה בתמוז התשע"ג )3 ביולי 2013(
)חמ 3-495(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16; התשנ"ה, עמ' 356.  1

הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני המכס
לפי חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964

המכס,  סוכני  לחוק  11)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התאגיד  של  רישומו  מחיקת  על  מודיע  אני  התשכ"ה-11964, 
סוכני  מפנקס  בע"מ,  בינלאומי  ושילוח  מכס  שרותי  אבי-רם 

המכס לפי בקשתו.

באייר  י"ג  מיום  בתוקף  והיא  לצמיתות  היא  המחיקה 
התשע"ג )23 באפריל 2013(.

כ"ה בתמוז התשע"ג )3 ביולי 2013(
)חמ 3-495(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16; התשנ"ה, עמ' 356.  1

הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני המכס
לפי חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964

המכס,  סוכני  לחוק  11)א()1(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
המייעצת,  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  התשכ"ה-11964, 
אני מודיע על מחיקת רישומו של תאגיד סוכן המכס היי סיז 

שיפינג בע"מ, שמספרו בפנקס 9233, לפי בקשתו.

באייר  י"ג  מיום  בתוקף  והיא  לצמיתות  היא  המחיקה 
התשע"ג )23 באפריל 2013(.

כ"ה בתמוז התשע"ג )3 ביולי 2013(
)חמ 3-495(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16; התשנ"ה, עמ' 356.  1

הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני המכס
לפי חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964

המכס,  סוכני  לחוק  11)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התאגיד  של  רישומו  מחיקת  על  מודיע  אני  התשכ"ה-11964, 

מקס א.ג. כהן )1995( בע"מ, שמספרו בפנקס 8243, לפי בקשתו.
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16; התשנ"ה, עמ' 356.  1
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הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של נתניה, ביום כ"ח 

באב התשע"ג )4 באוגוסט 2013(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגוש השומה 9242, נתניה; גוש: 9242 - 
צפון: גוש מוסדר 8263, דרום מזרח: גוש מוסדר 8262, דרום: גוש 

מוסדר 8258, מערב: הים התיכון.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקידת ההסדר 
הממשלה,  קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך  בלשכתה,  או  במחנה, 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  אביב,  תל 
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

כ"ה בתמוז התשע"ג )3 ביולי 2013(

תמר אריאלי  
פקידת הסדר המקרקעין  

אזור הסדר המרכז  

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של נתניה, ביום כ"ח 

באב התשע"ג )4 באוגוסט 2013(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

 9241 גוש:  נתניה;   ,9241 מקרקעין הנכללים בגוש השומה 
- צפון מזרח: גוש מוסדר 8270, דרום מזרח: גוש מוסדר 8263, 

דרום: גוש מוסדר 9242, מערב: הים התיכון.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקידת ההסדר 
הממשלה,  קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך  בלשכתה,  או  במחנה, 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  אביב,  תל 
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

הודעה על הסמכת פקח במועצה האזורית גולן
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית-סמכויות פקחים(, 

התשס"ח-2008

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
פקחים(,  סביבתית-סמכויות  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
בתמוז  כ"א  ביום  הסמכתי  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
גולן   האזורית  המועצה  עובד  את   ,)2012 ביולי   11( התשע"ג 
)להלן - המועצה(, דן אסרף, אשר קיבל הכשרה מתאימה לכך, 
לשמש פקח אכיפה סביבתית בתחום המועצה לאכיפת חיקוקי 

הסביבה המנויים בחוק.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו במועצה או עד לביטולה, לפי המוקדם מביניהם.

כ"א בתמוז התשע"ג )11 ביולי 2013(
)חמ 3-4029(

אלי מלכה  
ראש המועצה האזורית גולן  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה על בקשה לרישום ראשון
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

של   ראשון  לרישום  בקשה  הוגשה  כי  בזה,  מודיעים 
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

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

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

העיר: ירושלים.

גוש שומה: 30045, חלקה: 52.

שטח החלקה: 65 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך רחוב בית צור;  

דרום: ח' 44;  

מזרח: ח' 51;  

מערב: דרך רחוב אילות.  

תיאור הזכות: בעלות.

שם בעל הזכות: שמואל לוי ז"ל.

החלקים: בשלמות.

הערות: הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' 457/11, מטרת הבקשה 
 ,003294154 ת"ז  קופרמן,  ליהודה  הזכויות  העברת  היא 
בה"פ  הדין  בפסק  המשפט  בית  לקביעת  ובכפוף  בהתאם 

48653-11-11, קופרמן נ' רשם המקרקעין, מיום 16.6.2013.

שלמה הייזלר  
מפקח על רישום המקרקעין  
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הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
ביום  יתחיל  מרכז,  באזור ההסדר  להלן  למקרקעין המתוארים 

כ"ח באב התשע"ג )4 באוגוסט 2013(.

תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגוש 9241 - נתניה: גוש 9241 - צפון 
מזרח: גוש מוסדר 8270; דרום מזרח: גוש מוסדר 8263; דרום: גוש 

מוסדר 9242, מערב: הים התיכון.

כ"ה בתמוז התשע"ג )3 ביולי 2013(

תמר אריאלי  
פקידת הסדר המקרקעין  

אזור הסדר המרכז  

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רש/616א-3, 
בזה  מוסרת   ,1508 עמ'  התשס"ג,   ,5159 הפרסומים 
)להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות  - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  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 ברמת השרון, גוש 6603 -  

שטח במ"רחלקי חלקה

43,267

5107

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

כ"ה בתמוז התשע"ג )3 ביולי 2013(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר המרכז  

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים, יתחיל 

ביום כ"ד באב התשע"ג )31 ביולי 2013(.

תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגושי רישום מס':

גוש 30803 )חלקות 144, 147, 148, 154, 156, 159, 160, 163, 
236, 237, בגוש שומה 30036(;

גוש 30804 )חלקות 26-18, 118, 119, 123, 124, 172, 181, 182, 
187, בגוש שומה 30036(;

גוש 30805 )חלקות 98, 99, 131, 133, 135, 137, 138, 166, 173, 
175, 237, בגוש שומה 30036(;

גוש 30806 )חלקות 8, 14-11, 16, 17, 100, 101, 172, 180, 182, 
185, 186, 187, 205, 207, בגוש שומה 30036(.

י' בתמוז התשע"ג )17 ביולי 2013(

דניאל אוסטר  
פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר ירושלים  

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
ביום  יתחיל  מרכז,  באזור ההסדר  להלן  למקרקעין המתוארים 

כ"ח באב התשע"ג )4 באוגוסט 2013(.

תיאור המקרקעין

צפון   -  9242 גוש  נתניה:   -  9242 בגוש  הנכללים  מקרקעין 
מזרח: גוש מוסדר 8263; דרום: גוש מוסדר 8262; מערב: הים התיכון.

כ"ה בתמוז התשע"ג )3 ביולי 2013(
        תמר אריאלי

פקידת הסדר מקרקעין  
אזור הסדר מרכז  

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4019, התשנ"ב, עמ' 3715, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה 
כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

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

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

פרדס חנה - גוש 10108, חלקי חלקה 8.

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

י"א בתמוז התשע"ג )19 ביוני 2013(
)חמ 3-2(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  __________
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
רח/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/96/1250, 
הפרסומים 6412, התשע"ב, עמ' 3851, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 

4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 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, 

שטח במ"רחלקי חלקה

34778

3642

הייעוד: דרך.  

כ' באייר התשע"ג )30 באפריל 2013(
)חמ 3-2(

יצחק רוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/1907,   
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4496, 
התשנ"ז, עמ', 2369, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חיפה  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ושטח ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כחלק  המזוהה   ,12 הצלבנים  רח'  בחיפה,  קרקע  חטיבת   
בגוש   157 מחלקה  חלק  )לשעבר   11682 בגוש   2 מחלקה 

שומה 10813(.

ז' באב התשע"ג )14 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ש/472 )להלן - 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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
הצ/49,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1189, 
התשכ"ה, עמ' 2083, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה שרונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 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 בכפר יונה, המזוהה כגוש 8138, חלק מחלקות   
15, 42, 44, 47, חלקות 16, 27, 35, 37, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
דרכים  הייעוד:  115 בשלמות;   ,106  ,105  ,104  ,102  ,92  ,91

ושצ"פים.

י' בתמוז התשע"ג )18 ביוני 2013(
)חמ 3-2(

אפרים בולמש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שרונים  __________
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  הצ/232/1-2, 
הפרסומים 6542, התשע"ג, עמ' 2577, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 

4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, חלק מחלקה   
514, בשטח של 20 מ"ר.

ד' באב התשע"ג )11 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מח/209,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6052, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,1612 עמ'  התש"ע, 
ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם   - )להלן  רמלה  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ושטח ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ברמלה -  .4

ששטחה 5 מ"ר )במדידה גרפית(, המזוהה כגוש 4405, ח"ח 9;   
הייעוד: שטח ציבורי פתוח;

ששטחה 6,865 מ"ר )במדידה גרפית(, המזוהה כגוש 4405,   
ח"ח 8, 19; הייעוד: שטח ציבורי פתוח;

ששטחה 2,267 מ"ר )במדידה גרפית(, המזוהה כגוש 4405,   
ח"ח 19; הייעוד: דרך.

כ"ד בתמוז התשע"ג )2 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמלה  __________
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/266,   
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4347, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,369 עמ'  התשנ"ו, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
ציבורי  לצורך  )או  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

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

 ;138 חלקה   ,18017 כגוש  המזוהה  בעכו,  קרקע  חטיבת   
גוש  )לשעבר  בשלמות  מ"ר   895 של  בשטח  דרך,  הייעוד: 

18017, חלקות 7, 8, 111(.

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
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
ג/9637,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5018, 
התשס"א, עמ' 4028, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
לצורך  )או  ושצ"פ  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר יונה, המזוהה כגוש 8115, חלקי חלקה   
של  בשטח   128B מגרש  ;31  ,30 חלקות  חלקי   ,8118 גוש   ;6 

600 מ"ר; הייעוד: מיתקנים הנדסיים.

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

אפרים בולמש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שרונים  

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
ג/9637,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5018, 
התשס"א, עמ' 4028, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
ציבורי  לצורך  )או  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

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

 ;74 חלקה   ,18033 כגוש  המזוהה  בעכו,  קרקע  חטיבת   
גוש  )לשעבר  בשלמות  מ"ר   787 של  בשטח  דרך,  הייעוד: 

18033, חלקי חלקה 25(.

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
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
ג/14507,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5559, 
התשס"ו, עמ' 4447, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
ציבורי  לצורך  )או  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

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

 ;60 חלקה   ,18017 כגוש  המזוהה  בעכו,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך, בשטח של 3,195 מ"ר בשלמות.

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
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
ג/849,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3527, 
התשמ"ח, עמ' 832, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ )או 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.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;42 חלקה   ,18017 כגוש  המזוהה  בעכו,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך ושצ"פ, בשטח של 876 מ"ר בשלמות.

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

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
ג/במ/18,    והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4076, 
התשנ"ג, עמ' 1266, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
ציבורי  לצורך  )או  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

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

 ;145 חלקה   ,18016 כגוש  המזוהה  בעכו,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך, בשטח של 778 מ"ר בשלמות.

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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חלקה
שטח במ"רהייעודבשלמות

776שצ"פ ושב"צ175

595שביל ודרך179

7,833שצ"פ, שב"צ ודרך181

642דרך190

1,594שצ"פ, דרך ושב"צ191

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

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
ג/269א,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1882, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,693 עמ'  התשל"ג, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ )או לצורך ציבורי 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18017 -  

חלקה
שטח במ"רהייעודבשלמות

813שצ"פ48

411שצ"פ49

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
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 בעכו, המזוהה כגוש 18015 -  

חלקי חלקה 1, בשטח של 13,348 מ"ר;  

חלקי חלקה 2, בשטח של 5,130 מ"ר;  

הייעוד: שב"צ.  

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

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
ג/17856,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6131, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,4587 עמ'  התש"ע, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
)או  ושב"צ  שצ"פ  דרך,  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 
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 בעכו המזוהה כגוש 18019 -  

חלקה
שטח במ"רהייעודבשלמות

13,066שצ"פ, דרך ושב"צ167

1,971שב"צ ושצ"פ171

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
)או  ושב"צ  שצ"פ  דרך,  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 
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 בעכו )לשעבר חלקי חלקה 16 בגוש 18019( -  

חלקה
הייעודשטח במ"רבשלמות

שצ"פ202,281

שב"צ841,741

שצ"פ86232

שצ"פ87402

שצ"פ881,918

שצ"פ89131

שצ"פ90850

שצ"פ92230

שצ"פ93147

דרך973,527

דרך994,127

שצ"פ173190

שצ"פ174148

שצ"פ176266

שצ"פ177208

שצ"פ1784,195

שצ"פ201207

שצ"פ2044,871

דרך2055,025

דרך2069,119

דרך2084,981

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

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
ג/14507,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5559, 
התשס"ו, עמ' 4447, ובהתאם לתכנית מס' ג/17857, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6222, התשע"א, 
עמ' 40, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עכו 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
לצורך  דרושה  - הקרקע(  )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת 
ציבורי של דרך ושצ"פ )או 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 בעכו, המזוהה כגוש 18019 -  

חלקה
שטח במ"רהייעודבשלמות

8,999דרך ושצ"פ10

9,080דרך ושצ"פ21

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
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
ג/14507,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5559, 
התשס"ו, עמ' 4447, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

__________
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

חטיבת קרקע בעצמון )שגב(, ששטחה 1,636 מ"ר, המזוהה   
חלק   ,19813 גוש  )לשעבר   73 מחלקה  חלק   ,19790 כגוש 

מחלקה 1(.

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/9857,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4891, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3896 עמ'  התש"ס, 
ו–7   5 הוועדה(, בהתאם לסעיפים   - )להלן  ולבנייה משגב 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
לצורך  )או  ציבור  מבני  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

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 באבטליון, ששטחה 6,043 מ"ר, המזוהה כגוש   
19396, חלקה 8 )לשעבר גוש 19347, חלקה 42(.

א' באב התשע"ג )8 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/4390,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3048, 
התשמ"ד, עמ' 2038, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 הוועדה(, בהתאם לסעיפים   - )להלן  ולבנייה משגב 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
ציבורי  לצורך  )או  ציבור  מבני  של  לצורך  דרושה  הקרקע( 

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 במכמנים, ששטחה 4,923 מ"ר, המזוהה כגוש   
19153, חלק מחלקה 8.

א' באב התשע"ג )8 ביולי 2013(
)חמ 3-2(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/7027,    מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4035, 
התשנ"ב, עמ' 4411, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 הוועדה(, בהתאם לסעיפים   - )להלן  ולבנייה משגב 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מגרש ספורט )או 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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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמי נאמן, אצל עו"ד 
רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק 

החברה.

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

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

 ,17.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, 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.

עמי נאמן, מפרק

טורגל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-359645-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  טורגל,  תמיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
רבניצקי 6, ת"ד 4641, פתח תקוה, טל' 03-9121101, למפרק החברה.

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

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

 ,20.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמיר טורגל, מפרק

מירון מדיה בע"מ
)ח"פ 51-241806-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל גפני, מרח' 

הארבעה 18א, תל אביב 64739, טל' 052-2737847, למפרק החברה.

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

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

 ,21.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 

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

מיי קייב בע"מ
)ח"פ 51-426358-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
לינדר, מקיבוץ  ולמנות את ארנון  לפרק את החברה מרצון  חוקי 

מגידו, למפרק החברה.

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

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

 ,15.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  מגידו,  בקיבוץ  החברה,  במשרדי   ,20.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנון לינדר, מפרק

אלדד הפקות וצילומים בע"מ
)ח"פ 51-366137-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דן אלפסי, מרח' 

חלוצי התעשייה 15, חיפה, טל' 04-8744660, למפרק החברה.

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

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

 ,16.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן אלפסי, רו"ח, מפרק

ע.נ. גסטרוסרב בע"מ
)ח"פ 51-429405-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' בגין 

5/3, יהוד 5647803, טל' 052-2314484, למפרק החברה.

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

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

 ,28.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

סאיו אס השקעות )2009( בע"מ
)ח"פ 51-427698-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צהל מורד, מרח' 

אילת 1, טבריה, טל' 04-6726555, למפרק החברה.

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

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

 ,1.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צהל מורד, עו"ד, מפרק

שורש מערכות בע"מ
)ח"פ 51-417508-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד תמיר סבאן, מקניון שערי העיר, ת"ד 2052, 

צפת, טל' 04-6999997, למפרק החברה.

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

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

 ,1.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמיר סבאן, עו"ד, מפרק

סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל גפני, עו"ד, מפרק

סיטרוס ניהול נכסים
)ח"פ 51-438907-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל רם, מרח' ערמונים 4, 

טל' 054-6812136, למפרק החברה.

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

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

 ,24.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל רם, מפרק

דרגון ונצ'רס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-413481-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
זומר, מרח'  ירון  ולמנות את עו"ד  חוקי לפרק את החברה מרצון 

אורי לסר 1, תל אביב 6495401, טל' 03-6915678, למפרק החברה.

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

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

 ,25.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון זומר, עו"ד, מפרק

נילוש בע"מ
)ח"פ 51-406350-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החלטה  התקבלה   ,17.7.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בוזגלו, ת"ז 

022321095, מרח' הערבה 1, ת"ד 2556, רמת ישי, למפרק החברה.

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

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

 ,17.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד בוזגלו, מפרק

אנליטי אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-440212-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,17.7.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוית ארבל, 

למפרקת החברה.

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

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

 ,17.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
גן, לשם  רמת  ביאליק 155,  רח'  בשעה 12.00, במשרדי המפרקת, 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

רוית ארבל, עו"ד, מפרקת

המגדלים א.ל.א. אחזקון בע"מ
)ח"פ 51-278882-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איילת כהן, מרח' 

הרועה 10, כפר תבור, טל' 04-6767005, למפרקת החברה.

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

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

 ,22.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 

איזה פלא אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-428512-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
אלישיב,  נאוה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
פקס'   ,03-9501120 טל'   ,75266 לציון  ראשון   ,45 רוטשילד  מרח' 

03-9501142, למפרקת החברה.

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

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

 ,8.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  ושות',  בולקינד  אולפינר  במשרדי   ,16.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

נאוה אלישיב, עו"ד, מפרקת

פרח בר תיירות ונופש בע"מ
)ח"פ 51-332899-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,9.7.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון קרן, ת"ז 
050454362, אצל עו"ד רון ישראלי, רח' חשמונאים 105, ת"ד 20470, 

תל אביב 61203, טל' 03-5101513, למפרק החברה.

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

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

 ,9.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.30, אצל עו"ד רון ישראלי, 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.

אמנון קרן, מפרק

א. עמית צילום ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-300985-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  נחום,  שלום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

השונית 10, הרצליה, טל' 054-7427200, למפרק החברה.

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

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

 ,24.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,8 קוק  הרב  רח'  סייד-אחמד,  מוחמד  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום נחום, מפרק

מרקינג סיסטמס יו קיי בע"מ
)ח"פ 51-265271-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  נחום,  שלום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

השונית 10, הרצליה, טל' 054-7427200, למפרק החברה.

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

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

 ,24.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,8 קוק  הרב  רח'  סייד-אחמד,  מוחמד  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום נחום, מפרק

חברה למימון ואשראי קיבוצי עמק יזרעאל בע"מ
)ח"פ 51-134015-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2013, התקבלה החלטה 
ארד-סלומון,  מרב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משד' המגינים 64, חיפה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מרב ארד-סלומון, עו"ד, מפרקת

נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

איילת כהן, עו"ד, מפרקת

ט.ש.ש. בתי קפה בע"מ
)ח"פ 51-418020-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טובי שרים, מרח' גלעד 

4/33, מגדל B, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,31.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, 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.

טובי שרים, מפרק

דיאיי.אס.פי. - דיסטריביוטד סולאר פאואר בע"מ
)ח"פ 51-370856-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, התקבלה החלטה 
למפרק  דולב,  בן–ציון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, למשרד קורל וורלד, רח' אבא הלל 16, רמת גן, בעבור 

בן–ציון דולב.

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

בן–ציון דולב, מפרק

מרקינג סיסטמס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-265270-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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ענבר מזנין בע"מ
)ח"פ 51-390555-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.7.2013, התקבלה החלטה 
עו"ד אלדר אברס, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

היצירה 3, בית ש.א.פ, רמת גן 52521, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלדר אברס, עו"ד, מפרק

השקעות אורמן קדמון בע"מ
)ח"פ 51-055459-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2011, התקבלה החלטה 
גלאובר-זר,  דפנה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' אלון צבי 6, נתניה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דפנה גלאובר-זר, עו"ד, מפרקת

ע.א.ע.ס.ס החזקות בע"מ
)ח"פ 51-279645-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.1.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  אלמוג,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משכית 22, הרצליה 4673322, 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.

ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

יגיל חברה להשקעות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-256475-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2013, התקבלה 
כהן,  גלעד  ד"ר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

ת"ז 5220850, מרח' שלמה המלך 50, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ד"ר גלעד כהן, מפרק

אופסקייל
)ח"פ 51-434702-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.7.2013, התקבלה 
יהודה,  בן  עפר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 029075140, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין ונוטריונים, רח' 

ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806, 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.

עפר בן יהודה, עו"ד, מפרק

בית אלף )אראה( החזקות בע"מ
)ח"פ 51-388878-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רייך הרשי, ת"ז 317894673, 

מרח' ירושלים 2, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רייך הרשי, מפרק
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זן-בר מוצרי מזון טבעי בע"מ
)ח"פ 51-137806-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עקיבא זנבר, ת"ז 
075955542, מרח' חוני המעגל 16, מושב יגל, טל' 057-7565904, 

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.

עקיבא זנבר, מפרק

איזי גרין - מנהלים כלליים בע"מ
)ח"פ 51-337629-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יריב בלומברג, מרח' הגליל 

21, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יריב בלומברג, מפרק

וויזורקס בע"מ
)ח"פ 51-373309-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד כהן, מרח' עלומים 9, 

תל אביב 69057, טל' 054-2223306, 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.

נמרוד כהן, מפרק

פרקליטים - הדרכה משפטית בע"מ
)ח"פ 51-247899-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2013, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

פרקליטים - הדרכה משפטית בע"מ
)ח"פ 51-247899-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.11.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

המכללה לטבעונות )1989( בע"מ
)ח"פ 51-137818-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עקיבא זנבר, ת"ז 
075955542, מרח' חוני המעגל 16, מושב יגל, טל' 057-7565904, 

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.

עקיבא זנבר, מפרק
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משה שפושניק מערכות בע"מ
)ח"פ 51-144271-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.7.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  ספושניק,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

009923780, מרח' לילינבלום 12, חדרה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה ספושניק, מפרק

כור השקעות בע"מ
)ח"פ 51-280148-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2013, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
מרכז  בע"מ,  תעשיות  כור  אצל   ,024403875 ת"ז  פישר,  צבי 
טל'   ,6702301 אביב  תל   ,44 קומה  משולש,  מגדל   ,3 עזריאלי 

03-6075111, פקס' 03-6075110, למפרק החברה.

של  המניות  בעלי  שכל  לאחר  התקבלו  אלה  החלטות 
הודעה  קבלת  על  מוותרים  הם  כי  בכתב  אישרו  החברה 

מוקדמת בקשר לעניינים שעל סדר היום.

צבי פישר, עו"ד, מפרק

מ.ד.ג.י ישראל בע"מ
)ח"פ 51-163050-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שושנה שפירא כהן, 

מרח' המייסדים 62, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שושנה שפירא כהן, עו"ד, מפרקת

כ.ק.ב. רוביקון בע"מ
)ח"פ 51-280993-0(

)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 10.7.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  אומסי,  אבי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

057819385, מרח' הרצל 76, 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.

אבי אומסי, רו"ח, מפרק

קרהבו טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-443026-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון בלא הצהרת כושר פירעון ובהחלטת 
בנמלך,  אסף  עו"ד  למנות את  הוחלט   26.6.2013 מיום  הנושים 

מרח' קרן היסוד 38, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף בנמלך, עו"ד, מפרק

הייץ'.בי.היי טק באטרפליי בע"מ
)ח"פ 51-452739-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית הורוביץ, מרח' 

מנחם בגין 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית הורוביץ, עו"ד, מפרק
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חשמונאים  ברח'   ,12.00 בשעה   ,8.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
90, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה בלש, מפרק  

הקול נתניה 1952 בע"מ
)ח"פ 51-010120-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
9.00, ברח' סמילנסקי 12,  הנ"ל תתכנס ביום 15.9.2013, בשעה 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רענן שר-טוב, עו"ד, מפרק  

א.מ מיטל בע"מ
)ח"פ 51-285817-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
9.00, ברח' סמילנסקי 12,  הנ"ל תתכנס ביום 15.9.2013, בשעה 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רענן שר-טוב, עו"ד, מפרק  

נעאמנה את חג'אזי בע"מ
)ח"פ 51-384335-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרדי המפרק,   ,10.00 בשעה   ,20.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ראשי, עראבה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוחמד דראושה, רו"ח, מפרק  

ג.ל.ט.ל אר-די מערכות ותשתיות בע"מ
)ח"פ 51-448480-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

שיזף דרכים בע"מ
)ח"פ 51-345993-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי בן יעקב, מרח' 

יעקב סלע 18, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי בן יעקב, עו"ד, מפרק

הסוכה בקדם בע"מ
)ח"פ 51-233596-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גילה בן זאב, מרח' 

טופז 14א, מבשרת ציון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

גילה בן זאב, עו"ד, מפרקת

ש.ע.מ. שיווק צמיגים )1992( בע"מ
)ח"פ 51-166759-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  קונפינו,  גילה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

058407701, מרח' סוקולוב 48, רמת השרון, למפרקת החברה.

גילה קונפינו, עו"ד, מפרקת

השקעות בנימין רוזנצוויג 1983 בע"מ
)ח"פ 51-096539-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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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 ,27 גרינברג  ברח'   ,16.00 בשעה   ,30.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

צחי מוטולה, מפרק  

אובאלום ווסקולר בע"מ
)ח"פ 51-365316-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2013, בשעה 17.00, במשרד נשיץ, ברנדס ושות', 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,5 תובל  רח'  צרפת,  בית  דין,  עורכי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן מחובר, מפרק  

אור ואמונה מציון
)ע"ר 58-054285-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,27.9.2012 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את אמונה גורמן, ת"ז 11533510, מרח' 

אליעזר הגדול 8/25, ירושלים, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אמונה גורמן, מפרקת

סיטונאי המזון מיצור מקומי ומיבוא 
)ע"ר 58-030899-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 10.7.2013, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
ז'בוטינסקי 35,  מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, מרח' 
מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, טל' 03-6246250, 

פקס' 03-6246260, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

הנ"ל תתכנס ביום 22.9.2013, בשעה 12.00, ברח' החשמונאים 
90, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום שרל סנדרוסי, מפרק  

יוריאל מדחסים בע"מ
)ח"פ 51-255528-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,17.00 29.9.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,  ג',  קומה   ,84 העצמאות  דרך 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה מלאך, עו"ד, מפרק  

י.מ.א.ש. שווק בשר בע"מ
)ח"פ 51-258476-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,17.00 29.9.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,  ג',  קומה   ,84 העצמאות  דרך 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה מלאך, עו"ד, מפרק  

פלמה בע"מ
)ח"פ 51-059838-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ברח' משה שמיר   ,12.00 בשעה   ,30.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
4, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרורית בן שחר, מפרקת  

מצג יזמות חיטובים בע"מ
)ח"פ 51-258355-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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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בשקלים חדשים

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ"ה בתמוז התשע"ג )3.7.2013(

56,290,598,047

כ"ו בתמוז התשע"ג )4 ביולי 2013(

             מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה ג' באב התשע"ג )10 ביולי 

:)2013

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
ג' באב התשע"ג )10.7.2013(

56,454,238,330

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ה בתמוז התשע"ג )3.7.2013(

56,290,598,047

 ג. העלייה או הירידה ) - (
במשך השבוע האחרון

163,640,283

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

ג' באב התשע"ג )10.7.2013(

56,454,238,330

ד' באב התשע"ג )11 ביולי 2013(

             מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
ביולי   17( התשע"ג  באב  י'  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

:)2013

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
י' באב התשע"ג )17.7.2013(

56,881,325,894

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
ג' באב התשע"ג )10.7.2013(

56,454,238,330

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

427,087,564

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

י' באב התשע"ג )17.7.2013(

56,881,325,894

י"א באב התשע"ג )18 ביולי 2013(

             מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע  

מעגל נשים - 11 
)ע"ר 58-040595-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 22.7.2013, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
 - ושות'  פירון  מ.  ממשרד  ריזל,  גילי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

עורכי דין, דרך אבא הילל 16, רמת גן, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

גילי ריזל, עו"ד, מפרקת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי 
בבית המשפט המחוזי בחיפה, פש"ר 37847-04-12

בעניין פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

החייב: דניאל שימברג, ת"ז 014528178.

טל' אביב,  תל   ,10 הוברמן  מרח'  שפירא,  עופר  עו"ד   הנאמן: 
03-5252537, פקס' 03-5252536.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
לא יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה זו יקבע הנאמן 
להסדר  בהתאם  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ויחלק 

הנושים המאושר ועל פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

עופר שפירא, עו"ד, נאמן

הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בתמוז  כ"ה  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ג )3 ביולי 2013(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ה בתמוז התשע"ג )3.7.2013(

56,290,598,047

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ח בתמוז התשע"ג )26.6.2013(

56,258,517,998

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

32,080,049




