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הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ
לפי כללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ( ,התש"ס2000-

אני מודיעה בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לכללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ( ,התש"ס2000-
)להלן  -הכללים( ,כי החל ביום ה' בטבת התשס"ט ) 1בינואר  (2009הנוסח המעודכן של התוספת לכללים הוא כמפורט
להלן:

1

"תוספת

)סעיף (1
השכר המינימלי המומלץ
)באחוזים או בשקלים חדשים(

השירות
.1

תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם )כולל בית משפט
שלום ,בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים(
א.

ב.
.2

) (1עד  23,431ש"ח

 15%מסכום התביעה ולא פחות מ–732
ש"ח

) (2עולה על  23,431ש"ח ואינה עולה על  95,250ש"ח

 10%מסכום התביעה אך לא פחות
מ– 3,522ש"ח

) (3עולה על  95,250ש"ח

 10%מ– 95,250ש"ח ועוד  4%מיתרת
סכום התביעה

) (4עולה על  936,023ש"ח

בהתאם למוסכם בין עורך הדין והלקוח,
אך לא פחות מ– 43,852ש"ח

ישיבה נוספת בעניינים כאמור

 569ש"ח

תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט
)בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי( למעט תביעות לפי חוק
2
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975-
א.

ב.
.3

תביעות כספיות בשקלים חדשים )להלן  -ש"ח( -

תביעות -
) (1עד  143,241ש"ח

 15%מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה
שמשלם המוסד לביטוח לאומי

) (2עולה על  143,241ש"ח ועד  358,103ש"ח

 12.5%מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה
שמשלם המוסד לביטוח לאומי

) (3עולה על  358,103ש"ח

 10%מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה
שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ישיבה נוספת בעניינים כאמור

 569ש"ח

בבית משפט השלום ,בבית משפט מקומי ,בבית משפט לתעבורה,
בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים
א.

עניינים אזרחיים:
) (1תביעה להחזרת חזקה ,לפינוי או לסילוק יד ,לגבי נכסי
דלא ניידי ,לפי שווי הנכס כשהוא פנוי

 2%מערך הנכס ולא פחות מ– 4,755ש"ח

) (2תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין  -לפי שווי
המקרקעין כשהם פנויים

 3%משווי חלקו של הלקוח במקרקעין
לפי שווים ולא פחות מ– 4,755ש"ח

) (3תביעה לפסק דין הצהרתי ,לצו מניעה או צו עשה

כמו תביעה כספית

) (4תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף

 4,755ש"ח

__________
 1י"פ התש"ס ,עמ'  ;2558התשס"ג ,עמ'  ;1208ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;249י"פ התשס"ו ,עמ'  ;1962התשס"ז ,עמ'  ;2402התשס"ח ,עמ'
.1294
 2ס"ח התשל"ה ,עמ' .234
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) (5תביעה לקצבה חודשית

כמו תביעה כספית ,כאשר סכום התביעה
לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה
החודשית הנפסק כפול ) 48ארבע שנים(

) (6בקשות לצווים זמניים

 1,630ש"ח

) (7בקשות ביניים אחרות

 559ש"ח

*

) (8בקשה לקביעת גיל
ב.

.4

השכר המינימלי המומלץ
)באחוזים או בשקלים חדשים(

 559ש"ח

) (9ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 559ש"ח

) (1אישום בחטא

 1,024ש"ח

עניינים פליליים:
) (2אישום בעוון או בעבירה אחרת

 1,421ש"ח

) (3אישום בעבירה של גרימת מוות

 4,755ש"ח

) (4טיעון לעונש בלבד

 2,372ש"ח

) (5שחרור בערבות

 559ש"ח

) (6ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 387ש"ח

בבית המשפט המחוזי:
א .עניינים אזרחיים:
) (1ערעור אזרחי
) (2ישיבה נוספת

 50%מהשכר שבערכאה הראשונה אך
לא פחות מ– 4,755ש"ח
 569ש"ח

) (3פסק של בורר -
)א( בקשה לאישור ,בלי התנגדות

 1/3מהשכר בגין תביעה כספית אילו
הוגשה בעניין נושא הפסק

)ב( בקשה לאישור ,בהתנגדות

 2/3מהשכר הנ"ל

)ג(

בקשה לביטול

)ד( ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי

 2/3מהשכר הנ"ל
 569ש"ח

) (4בקשה לצו קיום צוואה ,או לצו ירושה או מינוי מנהל
עיזבון ,או בקשה משולבת של אלה**:
)א( בלי התנגדות

 1.5%מערך העיזבון ,אך לא פחות
מ– 3,229ש"ח

)ב(

בהתנגדות

השכר הקבוע בפסקת משנה )א( ,בתוספת
25%

)ג(

ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים לעיל

 569ש"ח

) (5אפוטרופסות או אימוץ*:
)א( בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס בלי
התנגדות

 3,229ש"ח

__________
*

כיום בבית משפט לענייני משפחה.

**

כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לענייני משפחה לפי העניין.
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השכר המינימלי המומלץ
)באחוזים או בשקלים חדשים(

השירות
)ב( בקשה כאמור ,בהתנגדות

השכר האמור בפסקת משנה )א( ,בתוספת
25%

)ג( כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,התשכ"ב ,31962-או על פי חוק
4
האימוץ ,התשמ"א1981-

 1,630ש"ח

)ד( ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 569ש"ח

)(6

כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

מזונות*

הערה :סכום התביעה לצורך חישוב
השכר הוא סכום המזונות הנפסק
בתביעה לתקופה של שנה אחת
) (7ערעור מס הכנסה  -מסים ,ארנונות והיטלים ,לרבות
עררים לפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט

 7.5%מסכום המס השנוי במחלוקת אך
לא פחות מ– 1,337ש"ח

) (8פשיטת רגל ,פירוק חברה

ב.

)א( ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה ,למעט בהליכים
נגד הנאמן או המפרק

 4,755ש"ח ועוד  7.5%מהסכום שנגבה

)ב( ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש

 4,755ש"ח ועוד  2.5%מסכום תביעות
החוב

)ג( ישיבה נוספת בעניין זה

 569ש"ח

עניינים פליליים:
 2,821ש"ח

) (1משפטים פליליים
) (2ערעורים פליליים

ג.

.5

)א(

ערעור על פסק הדין

 1,484ש"ח

)ב(

ערעור על גזר הדין בלבד

 909ש"ח

)ג(

ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 732ש"ח

עניינים מינהליים:
) (1עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט
לעניינים מינהליים

 6,762ש"ח

) (2ישיבה נוספת

 569ש"ח

בבית המשפט העליון:
)(1

ערעור אזרחי

 50%מהשכר הקבוע לגבי הערכאה
הראשונה ,אך לא פחות מ– 6,312ש"ח

)(2

ערעור פלילי -
)א( ערעור על פסק הדין

 6,312ש"ח

)ב( ערעור על גזר הדין בלבד

 3,156ש"ח

)ג( בקשה ,למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת
הערעור

 3,156ש"ח

__________
* כיום בבית משפט לענייני משפחה.
 3ס"ח התשכ"ב ,עמ' .120
 4ס"ח התשמ"א ,עמ' .293
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)(3

.6

.7

.8

בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור

כמפורט בפסקה ))(2א( ו–)ב(

ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 1,244ש"ח

) (4בבית המשפט הגבוה לצדק -
)א( בעניין צו שחרור לפי סעיף )15ד() (1לחוק–יסוד:
5
השפיטה
)ב( בכל עניין אחר ,למעט בעניין צו שחרור ,כאמור
בפסקה )א(
בבית הדין לעבודה:
תביעה כספית
)(1
תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף
)(2
ערעור לבית הדין הארצי
)(3
בבית הדין לשכירות:
בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים
)(1

)(2

בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק

בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרק ה' לחוק הגנת
)(3
הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל"ב ,61972-או לדמי מפתח לפי
חלק ג' לחוק האמור
ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות )(1
)(4
עד )(3
בבית דין רבני:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

היתר נישואין בלי התנגדות
היתר נישואין שיש בו התנגדות
אישור נישואין
תביעה לשלום בית
סידור גט בהסכמה )לרבות גט מאירוסין ומספק(
תביעה לגט בלי הסכמה )לרבות גט מאירוסין ומספק(
החזקת ילדים בלי התנגדות
החזקת ילדים שיש בה התנגדות
עריכת חוזה בין הצדדים )לצורך הכללתו בפסק הגט(

)(10

תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לענייני משפחה,
או לרשם לענייני ירושה
הקדשות

)(11

השכר המינימלי המומלץ
)באחוזים או בשקלים חדשים(

 3,156ש"ח
 8,998ש"ח

כמו בתביעות כספיות בבתי משפט
כמו סעיף 3א)(4
כמו ערעור לבית המשפט העליון
 387ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד 188
ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר
אחד
סכום השווה לדמי שכירות של חודש
אחד כנדרש בבקשת התשלום ,אך לא
פחות מ– 387ש"ח
כמפורט לגבי תביעות בעניינים אזרחיים
לפי פסקה ) (1או ) ,(2הכל לפי העניין ,אך
לא פחות מ– 439ש"ח
 376ש"ח

 972ש"ח
 1,902ש"ח
 679ש"ח
 972ש"ח
 972ש"ח
 2,393ש"ח
 972ש"ח
 2,268ש"ח
כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים
שנתקבלו לפי פסקאות ) (7) ,(6) ,(5או )(8
לפי העניין ,אך לא פחות מ– 1,871ש"ח
השכר שנקבע לאותו עניין בסעיף 4
לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף
 (1)11המתייחס לעריכת חוזים

__________
5
6

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .78
ס"ח התשל"ב ,עמ' .176
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השירות

.9

השכר המינימלי המומלץ
)באחוזים או בשקלים חדשים(

)(12

אישור רווקות

 763ש"ח

)(13

הפרדה

כמפורט בפסקאות ) (5או ) ,(6לפי העניין

)(14

ערעורים

 50%מהשכר הנקוב לפי העניינים לעיל
בערכאה הראשונה ,אך לא פחות מ–721
ש"ח

)(15

ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות
) (1עד )(14

 376ש"ח

הוצאה לפועל:
א.

ביצוע פסקי דין ,מימוש משכונים ומשכנתאות -
)(1

)(2

א.1

בעד הגשה לביצוע -
)א(

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע
הוא עד  238,095ש"ח

 5%מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך
לא פחות מ– 340ש"ח

)ב(

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע
עולה על  238,095ש"ח ,אך אינו עולה על
 476,294ש"ח

 4%מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך
לא פחות מ– 11,851ש"ח

)ג(

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע
עולה על  476,294ש"ח

 3%מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך
לא פחות מ– 19,010ש"ח

)א(

בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל

לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש
ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה,
ייווסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים
הקבועים בפסקה ) (1שייחשבו מהחוב
הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר
טרחה זה; לעניין זה" ,חוב פסוק"  -החוב
בתיק ,לרבות הפרשי הצמדה ,ריבית
והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות
שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק
לפי פסקה )(1

)ב(

האמור בפסקת משנה )א( ,מותנה בכך
שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר
מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ביצוע תביעה על סכום קצוב -
)(1

בעד הגשת התביעה -
כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה -
)א(

1592

עד  314ש"ח

 209ש"ח
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)באחוזים או בשקלים חדשים(
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)(2

)ב(

עולה על  314ש"ח אך אינו עולה על
 418ש"ח

 314ש"ח

)ג(

עולה על  418ש"ח אך אינו עולה על
 523ש"ח

 418ש"ח

)ד(

עולה על  523ש"ח אך אינו עולה על
 627ש"ח

 523ש"ח

)ה(

עולה על  627ש"ח אך אינו עולה על
 941ש"ח

 575ש"ח

)ו(

עולה על  941ש"ח אך אינו עולה על
 4,703ש"ח

 627ש"ח

)ז(

עולה על  4,703ש"ח אך אינו עולה על
 6,271ש"ח

 784ש"ח

)ח(

עולה על  6,271ש"ח אך אינו עולה על
 6,793ש"ח

 941ש"ח

)ט(

עולה על  6,793ש"ח אך אינו עולה על
 22,867ש"ח

 15%מסכום התביעה

)י(

עולה על  22,867ש"ח אך אינו עולה על
 52,255ש"ח

 10%מסכום התביעה ,אך לא פחות
מ– 3,386ש"ח

)א(

בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל -

לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש
ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה,
ייווסף לחוב בתיק ,שכר טרחה בשיעור -

)ב(

האמור בפסקת משנה )א( ,מותנה בכך
שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר
מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

)(1

כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,152
ש"ח  408 -ש"ח

)(2

כשסכום החוב הפסוק עולה על 8,152
ש"ח אך אינו עולה על  52,255ש"ח
  5%מסכום החוב הפסוק;השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל
ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים ביום
הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה,
"חוב פסוק"  -החוב בתיק ,לרבות הפרשי
הצמדה ,ריבית והוצאות שנתחייב בהם
החייב ,לרבות שכר הטרחה שהתווסף
לפי פסקה )(1

ב.

ביצוע שטרות -
)(1

בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה
לפועל
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השכר המינימלי המומלץ
)באחוזים או בשקלים חדשים(

השירות

)(2

)א( בעד ניהול תיק הוצאה לפועל

)(1

במקרה שקרן השטרות לא עלתה
על סך של  366ש"ח  -יהיה השכר
 125ש"ח

)(2

במקרה שקרן השטרות לא עלתה
על סך של  9,594ש"ח  -יהיה
השכר  251ש"ח

לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו
בתוך התקופה הקבועה באזהרה ,ייווסף
לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

)(1

היה החוב הפסוק עד  238,095ש"ח

 10%מהחוב הפסוק ,ואולם אם קרן השטרות
בפתיחת התיק לא עלתה על סך  1,317ש"ח
ייווסף לשכר הטרחה סכום של  439ש"ח

)(2

עלה החוב הפסוק על סך  238,095ש"ח
אך לא עלה על  477,245ש"ח

 8%מהחוב הפסוק ,אך לא פחות מ–23,860
ש"ח

)(3

עלה החוב הפסוק על סך 477,245
ש"ח

 6%מהחוב הפסוק ,אך לא פחות מ–38,115
ש"ח

בפסקה זו" ,החוב הפסוק"  -החוב בתיק ,למועד
שבו חויב התיק בשכר הטרחה ,לרבות הפרשי
הצמדה ,ריבית והוצאות ,שנתחייב בהם החייב
ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי
פסקה )(1
)ב( האמור בפסקת משנה )א( מותנה בכך
שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר
מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

.10

ג.

הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה ,לפינוי או
לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי

מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף
קטן א))(1א( עד )ג( לעיל ,אך לא פחות מ–491
ש"ח )סכום החוב הכולל לעניין חישוב שכר
הטרחה ,יהא שווים של המקרקעין כשהם
פנויים(

ד.

ביצוע פסק דין בענייני מזונות

שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף
קטן א))(1א( עד )ג( לעיל ,לפי העניין ,בגין
כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

בוררות:
א .שכר ייצוג לפני בורר
ב.
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 75%מהשכר בעניינים אזרחיים בבתי
המשפט ,אך לא פחות מ– 1,035ש"ח
 1,035ש"ח לישיבה ,עד  3שעות

שכר הבורר

שירות מחוץ לבית המשפט:
) (1עריכת חוזים:
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)א(

שווי נושא החוזה אינו עולה על  71,652ש"ח

 2%מהשווי ,אך לא פחות מ– 596ש"ח

)ב(

שווי נושא החוזה עולה על  71,652ש"ח אך אינו
עולה על  284,790ש"ח

 2%מ– 71,652הש"ח הראשונים; ועוד 1.5%
מיתרת הסכום העולה על  71,652ש"ח

)ג(

שווי נושא החוזה עולה על  284,790ש"ח אך אינו
עולה על  573,990ש"ח

 2%מ– 71,652הש"ח הראשונים; 1.5%
מ– 213,138הש"ח הבאים;  1.25%מיתרת
הסכום העולה על  284,790ש"ח
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השירות

השכר המינימלי המומלץ
)באחוזים או בשקלים חדשים(

)ד(

שווי נושא החוזה עולה על  573,990ש"ח אך אינו
עולה על  1,722,042ש"ח

 2%מ– 71,652הש"ח הראשונים; 1.5%
מ– 213,138הש"ח הבאים;  1.25%מ–289,200
הש"ח הבאים;  1%מיתרת הסכום העולה
על  573,990ש"ח

)ה(

שווי נושא החוזה עולה על  1,722,042ש"ח אך
אינו עולה על  2,870,534ש"ח

 2%מ– 71,652הש"ח הראשונים; 1.5%
מ– 213,138הש"ח הבאים;  1.25%מ–289,200
הש"ח הבאים;  1%מ– 1,148,052הש"ח
שלאחריהם ועוד  0.75%מיתרת הסכום
העולה על  1,722,042ש"ח

)ו(

שווי נושא החוזה עולה על  2,870,534ש"ח

לפי הסכם אך לא פחות מ– 28,479ש"ח

)ז(

שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף

לפי הסכם אך לא פחות מ– 1,035ש"ח

) (2חוזה שכירות:
)א(

לדירות מגורים

סכום השווה למחצית דמי השכירות
לחודש לכל חוזה

)ב(

לבתי עסק

סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל
חוזה

) (3עריכת צוואות:
)א(

צוואה רגילה

 1,630ש"ח

)ב(

שתי צוואות הדדיות

 2,383ש"ח

)ג(

הפקדת צוואה ,שנערכה על ידי אחר

 805ש"ח

) (4התייעצות ,חוות דעת ,התראות והרשאות:
)א(

התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים

 481ש"ח

)ב(

התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים

 805ש"ח

)ג(

חוות דעת בכתב

 805ש"ח

)ד(

כתיבת מכתב התראה

 209ש"ח

)ה(

הכנת תצהיר והחתמתו

 387ש"ח

)ו(

הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר

 387ש"ח

) (5תאגידים:
)א(

רישום חברה ,אגודה שיתופית ,עמותה )לפי תקנון
מצוי(

 1,651ש"ח

)ב(

שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל

 826ש"ח

)ג(

רישום שותפות בלי הסכם שותפות

 826ש"ח

)ד(

עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות

על פי פסקה ) (1המתייחסת לעריכת חוזים,
פחות  ,10%בצירוף שכר טרחה לרישום,
כאמור לעיל

) (6פירוק תאגידים מרצון

 3,156ש"ח

) (7עריכת שעבודים ורישום:
)א(

עריכה ורישום
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על סכום דומה
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השכר המינימלי המומלץ
)באחוזים או בשקלים חדשים(

השירות
)ב(
)(8

)(9

בעד הרישום  -תוספת של  25%על מה
שקיבל בעד עריכת החוזה

במקרה שעורך הדין גם ערך את חוזה ההלוואה

סימני מסחר:
)א(

עריכת בקשה לרישום ,בהעדר התנגדות

 805ש"ח

)ב(

עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום

 805ש"ח

)ג(

הופעה לפני הרשם במעמד צד אחד

 805ש"ח

)ד(

התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות

 1,651ש"ח

)ה(

ערעור בבית המשפט העליון

לפי סעיף 5

רישום מקרקעין )לא כולל עסקאות שפסקה ) (10חלה
עליהן(:
)א(

ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין

לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

)ב(

לא ערך עורך הדין את החוזה

השכר כמפורט בפסקאות משנה )ג( עד )ו(
להלן

)ג(

מכר ,חליפין ,מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת
משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

)ד(

)ה(

)(1

כששווי המקרקעין אינו עולה על 478,081
ש"ח

 1%משווי המקרקרעין

)(2

כששווי המקרקעין עולה על 478,081
ש"ח

 1%מ– 478,081ש"ח הראשונים של השווי
ועוד  0.75%מסכום השווי העודף על
 478,081ש"ח

משכנתא*:
)(1

רישום משכנתא

 0.5%מסכום החוב המובטח במשכנתא אך
לא פחות מ– 763ש"ח

)(2

העברת משכנתא

 805ש"ח

)(3

הפטר או ביטול משכנתא

 805ש"ח

רישום הערת אזהרה:
)(1

ערך עורך הדין את החוזה או טיפל
ברישום המקרקעין

 564ש"ח

)(2

לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל
ברישום המקרקעין

 805ש"ח

)ו(

חלוקה ופיצול

)ז(

רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:
)(1

השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו
פעולת מכר באותם מקרקעין ,בתוספת
 50%ממנו

הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה
לבית המשפט כולל הבקשה או התביעה

השכר על אותה פעולה כאילו היתה
פעולת מכר באותם מקרקעין

__________
* כפוף לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות
בפנקסי המקרקעין( ,התש"ס) 1999-להלן  -צו רישום זכויות( ,שפורסם בק"ת התש"ס ,עמ' .157
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השכר המינימלי המומלץ
)באחוזים או בשקלים חדשים(

השירות
)(2
)ח(

)(10

)(11

רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה
)(1

כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו

בלי תשלום נוסף

)(2

כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו

 1,651ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן**:
)א(

בעד רישום פעולות מכר ,מכר בלי תמורה ,חליפין,
מתנה ,חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש
והקבלן ישולם לעורך דינו של הקבלן

 1%משווי הדירה הנקוב בחוזה

)ב(

טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית
משותף מתעכב

 0.25%ולא פחות מ– 2,686ש"ח

)ג(

בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום
הזכויות ,ישולם לעורך דינו של הקונה

 0.25%משווי הדירה הנקוב בחוזה

בתים משותפים:
)א(

)ב(
)(12

בלי פנייה או זיקה לבית המשפט

 50%מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר
באותם מקרקעין

בקשה או כתב התנגדות לבקשה -
)(1

בלי הופעה

 1,024ש"ח

)(2

בעד כל הופעה

 564ש"ח

רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו
קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס

מסים ,ארנונות והיטלים )להוציא מס הכנסה( ,עריכת
ערעור או ערר ,כולל הופעה לפני ועדת ערר

 460ש"ח לחדר
 7.5%מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות
מ– 763ש"ח

א' בטבת התשס"ט ) 28בדצמבר (2008
)חמ (3-102

לינדה שפיר
המנהלת הכללית של
לשכת עורכי הדין

__________
** כפוף לצו רישום זכויות.

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון
לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בהתאם לתקנה )31א( לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז ,11977-ניתנת בזה הודעה ,כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים,
התשל"ו) 21976-להלן  -החוק( ,דנה בישיבתה מיום כ"ד בכסלו התשס"ט ) 21בדצמבר  ,(2008בבקשות עורכי הדין המפורטים להלן
ומצאה ,כי נתמלאו במבקשים ,לכאורה ,תנאי הכשירות כמפורט בסעיף )2א( לחוק ,בכפוף להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה
ועדת הרישיונות.
כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק ,רשאי
להגיש לוועדת הרישיונות ,בתוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו ,התנגדות מנומקת בכתב ,בשני עותקים לפי מען הוועדה:
ועדת רישיונות ,לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו ,1976-משרד המשפטים ,רח' בית הדפוס  ,22בניין עומר ,קומה  ,4גבעת שאול ,ת"ד
 ,34357ירושלים .91342
__________
1
2

ק"ת התשל"ז ,עמ' .1724
ס"ח התשל"ו ,עמ' .196
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שם המבקש

מועד הגשת הבקשה

מען משרדו

אגבאריה

ג'מאל

ת"ד  ,482אום אל פחם 30010

3/11/2008

אגבאריה

יוסף

אבו חפיזה ,אום אל פחם

12/10/2008

אטיאס

מלי

בת הדר  ,65מועצה אזורית אשקלון

12/03/2007

איזנשטין

שלומציון

בן יהודה  ,1ירושלים

22/10/2008

אלגואטי

יניר

סמטת החומה  ,1רעננה

3/11/2008

אלדן אורנשטיין

רות

עמק דותן  ,56/2מודיעין

16/04/2008

אליה

אסף עזר

הוברמן  ,10תל אביב

12/10/2008

אלעד

אמיר

זד"ל  ,5ראשון לציון

3/11/2008

אמיר

אריק

תובל  ,11רמת גן

3/11/2008

אפיק

עודד

יוסף ריבלין  ,1ירושלים

12/11/2008

אפריג

עאדל

אלמנשיר  ,2כפר קאסם

04/11/2008

אריאל

אמיר

תרצה  ,24/16רמת גן

6/10/2008

אריאל

נעמה

הסדנא  ,13רעננה

23/12/2007

בוט סזן

דוד

הלל  ,23ירושלים

3/11/2008

בוקריס לוי

אירית

הגעתון  ,16נהריה

15/01/2008

בן חיים

אילן רנה

ז'בוטינסקי  ,7רמת גן

04/11/2008

בן חיים

חיים

שארית ישראל  ,37תל אביב

4/09/2008

בן עזרא

אליהו

הפנקס  ,8חיפה

20/11/2008

בסן

נינה

דקל  ,5אור יהודה

4/9/2008

בראיה

ארנסט

הרצל  ,30אשקלון

3/11/2008

ברפמן

איתי

מונטיפיורי  ,40תל אביב

12/10/2008

גבאי

יוסף

כצנלסון  ,4אשקלון

8/12/2008

ג'בארין

פריד

ת"ד  ,4272אום אל פחם

3/11/2008

גבור

משה מיכאל

הבונים  ,2נתניה

3/11/2008

גולדרייך

יעקב גיל

רובינשטיין 43א ,חיפה

4/9/2008

גולן

איריס

דרך בגין  ,132תל אביב

3/11/2008

גולשה נצר

דוריס

פינסקר  ,7חולון

22/09/2008

גילדר

פרדי

קיבוץ שמיר ,גליל עליון

2/10/2008

גינסברג

יוחנן חן

ישראל גלילי ,ראשון לציון

4/11/2008

גל

צבי יוסף

מבוא הרימון  ,6הר אדר

23/11/2008

גל און אהרונוב

דבורה

דיזנגוף  ,55תל אביב

5/11/2008

גלעד

ארז

עופרים  ,68גדרה

2/6/2008

דבאח

כמאל

דיר אל אסד

23/10/2008

דגש

ח'אלד

המסילה  ,21חיפה

4/9/2008

דוברת

אהרון

המרד  ,29תל אביב

1/12/2008

דוק

אמיר נסים

דרך נמיר  ,5תל אביב

28/10/2008

ויטנר

אליעזר

גיורא  ,13/24טירת כרמל

22/10/2008

ולסקי

תמרה

נשיאי ישראל  ,13כרמיאל

16/11/2006

זועבי

סאמר

הנביאים  ,48ירושלים

14/9/2008

זייד

איאד

רח' ראשי ,אום אל פחם

3/11/2008

זכריה

יצחק

שוהם  ,7ראש העין

4/11/2008
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מען משרדו

שם המבקש

מועד הגשת הבקשה

זליקוביץ

גנית

המלאכה  ,16ראש העין

4/11/2008

חג'וג'

חוסאם

באקה אל גרביה

24/11/2008

חדד לוי

כלנית

תל חי  ,39/16אשדוד

20/11/2008

ח'לאילה

אמאני

ראשי ,טמרה

7/12/2006

חלייחל

איאד

גוש חלב

3/11/2008

חן

רוני נינת

דרך הים  , ,158חיפה

27/10/2008

חריף

עמוס

חיים זכאי  ,2פתח תקווה

4/11/2008

טיירו

דרור

צה"ל  ,3אשקלון

12/10/2008

טנא

דותן

רמב"ם  ,4באר שבע

13/11/2008

יוחאי

רוברט

דיזנגוף  ,50תל אביב

4/9/2008

יונס

חוסאם

אצפהאני  ,17ירושלים

3/11/2008

יונס

ספואת

ערערה

3/11/2008

יונש

אילן זאב

שאול המלך  ,8תל אביב

17/6/2008

יוסיף אור

יובל

דרך מנחם בגין  ,52תל אביב

24/9/2008

יוסף

מרדכי

פסאג' רסקו  ,118באר שבע

4/11/2008

יחיא

תמיר

הגדוד העברי  ,10אשקלון

2/8/2007

כהן

איתמר דוד

קרן היסוד  ,36ירושלים

3/11/2008

כהן

יצחק

סחרוב  ,26ראשון לציון

2/1/2008

לביא ינקו

רוית

נחל הירמוך  ,10/17אשדוד

3/11/2008

לבנת

אלון

הדפנה  ,14קרית ביאליק

6/10/2008

לוונטהל

ידידיה

ויצמן  ,2תל אביב

4/11/2008

לוי

טובי

המואביה  ,3/2נתניה

16/11/2008

ליכטנשטיין

יורם

ברודצקי  ,13-11תל אביב

24/9/2008

ליפשיץ

משה

הקניון האדום ,אילת

16/11/2008

לרנר

בני

שד' שאול המלך  ,37תל אביב

3/11/2008

מאור

רונן שמואל

אבא הלל סלבר  ,16רמת גן

22/10/2008

מאייר

סבינה

המרד  ,2תל אביב

3/11/2008

מחאג'נה

מוניר

דוד המלך  ,519אור עקיבא

16/11/2008

מלכה

מרדכי

האומן  ,16ירושלים

2/12/2008

נאשף

וסים

ת.ד  ,689טייבה במשולש

22/10/2008

נודלמן

אירנה

דרך מנחם בגין  ,82תל אביב

4/9/2008

ריחניאן

נחמן רבין

ת.ד  ,16200נתניה

5/11/2008

ניר

עזרא עוז

ראול ולנברג  ,6תל אביב

4/9/2008

סודרי

ברק

מורן  ,7תמרת

27/10/2008

סוחרב

אינה

גלעד  ,19אשקלון

10/11/2008

סולמן

נטלי רות

יעקב יהושע  ,53ירושלים

10/11/2008

סולקין לביא

יעל

משה דיין  ,22יהוד

2/1/2008

סחייק ספיר

אורלי

שד' בן גוריון  ,21חיפה

4/11/2008

סיון

פנחס

נוה דניאל ,ד.נ צפון דניאל

28/10/2008

סיל

הראל צבי

הרגב  ,3/1גן יבנה

24/11/2008

סמעאן

איהאב

צלאח א-דין  ,19ירושלים

23/10/2008
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1599

שם המבקש

מועד הגשת הבקשה

מען משרדו

ספיבק

ישעיהו

הארבעה  ,10תל אביב

24/9/2008

סקר

הלנה

הדר  ,2הרצליה

16/11/2008

עאמר

נסרי

אחואן אלספא  ,56ירושלים

16/6/2008

עוזרי

אופיר

המעלות  ,6ירושלים

27/10/2008

עזריה תמיר

סיגלית

לייגד סנטר  ,15מודיעין

18/11/2008

ענתבי

פנחס

ביאליק  ,3חיפה

3/3/2008

עסלי

זיאד

כפר קרע

5/11/2008

פאר

אפרים

דרך מנחם בגין  ,23תל אביב

17/9/2008

פולטין

עמיר עמרם

ויצמן  ,57כפר סבא

2/12/2008

פוקרא

מוחמד

בועיינה

2/10/2008

פוקרא

פתחי

בועיינה נוג'ידיאה

23/10/2008

פורטמן

יהושע לונדון

אלפסי  ,28ירושלים

13/11/2008

פיינברג

יורם

קלישר  ,30תל אביב

4/11/2008

פלדמן

גיא

הרטום  ,12ירושלים

2/12/2008

פרומוביץ

אפרים

הנרייטה סאלד ,באר שבע

3/11/2008

פרח

טוני

גוש חלב

4/9/2008

פרי

בשמת

הראשונים  ,8פתח תקווה

25/11/2008

פרידמן

רבקה יעל

מסדה  ,39פתח תקווה

4/11/2008

נגבה  ,11רמת גן

3/11/2008

קאשאניאן לאלזארי לימור
קדם

יריב דב

אבא הלל  ,7רמת גן

4/9/2008

קלורין

עדי

שד' פל ים  ,5חיפה

3/11/2008

קנת

ליאורה

בלוך  ,28תל אביב

4/9/2008

רבקין

עפר

בן גוריון  ,6חיפה

27/10/2008

רוזן

יעקב

דרך מנחם בגין  ,125תל אביב

24/9/2008

רוטנר

אביגיל

שמעון  ,87בית שמש

29/10/2008

רז

יעקב

שד' שאול המלך  ,39תל אביב

3/11/2008

רם

ורד

ארלוזורוב  ,17עפולה

24/9/2008

שאליק

מריוס

מסקין  ,21פתח תקווה

3/11/2008

שבירו אליאס

רונית

ביאליק  ,45רמת גן

7/12/2006

שור

רחל

דורות ראשונים  ,5ירושלים

12/10/2008

שחמון

גילי

לוי אשכול  ,98תל אביב

3/11/2008

שטרנהל זולצמן

אורית

ברקוביץ 4

23/10/2008

שיטרית

יורם

המאירי  ,9תל אביב

24/9/2008

שמש

אברהם

נווה בן גוריון  ,4מזכרת בתיה

4/9/2008

שריד

רותי

תל חי  ,80/8כפר סבא

29/10/2008

שרים

יהודה גיא

צייטלין  ,1תל אביב

3/1/2008

תורג'מן

יהודה

זבולנסקי  ,138בית דוד ,רמת גן

27/11/2008

ו' בתמוז התשס"ח ) 23ביולי (2008
)חמ (3—303
משה שילה
המנהל הכללי של משרד המשפטים
יושב ראש ועדת הרישיונות
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא/במ,2580-48-
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4330התשנ"ה ,עמ'  4687ולתכנית מס' תא/במ ,2558-35-שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4131התשנ"ג עמ' ) 3792להלן  -התכניות( ,מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
תל–אביב-יפו )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה ,בתוך
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק
תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע
וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי ציבור
שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
להלן פירוט החלקות בהפקעה -
גוש

חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח להפקעה במ"ר

6148

20

517

172

) 26במקור חלק מחלקה
 1בגוש (6148

1,115

201

) 41במקור חלק מחלקה
 46בגוש (6129

13,382

545

7205

הערות

הפקעת חזקה

העתק התשריט מופקד באגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל–אביב-יפו ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ו בכסלו התשס"ט ) 23בדצמבר (2008
)חמ (3―2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת זמ) 2/250/להלן
– התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5666התשס"ז ,עמ'  ,2834מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה זמורה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5722התשס"ח ,עמ'  ,61תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית מזכרת בתיה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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1601

תוספת
גוש
3714
3715

3716
3900

1602

חלקי חלקה
30
41
26
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
19
49
11
12
28
31
32
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

שטח במ"ר
296
542
240
1,917
10,128
2,340
7,397
9,016
6,742
7,482
6,163
10,810
8,192
3,257
15,437
16,084
7,382
24,266
9,336
6114
10,747
3,145
3,097
316
11,832
1,662
220
1,485
712
1,299
3,981
3,194
1,251
3,705
2,540
2,564
3,072
1,471
1,994
1,328
1,697
1,463
2,442
1,010
2,030

ייעוד
הסדרת נחל ,שצ"פ
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך משולבת
שב"צ ,שצ"פ ,דרך
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,שביל
שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,שביל
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,שביל
הסדרת נחל ,שב"צ ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
הסדרת נחל ,שב"צ ,שצ"פ ,דרך
הסדרת נחל ,שב"צ ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
הסדרת נחל ,שב"צ ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,שביל
נחל ,שב"צ ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,שביל
נחל ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,שביל
נחל ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,שביל
נחל ,שב"צ ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
שב"צ ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,שביל
שב"צ ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,שביל
שב"צ ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
שב"צ ,דרך ,דרך משולבת
שב"צ ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
שב"צ ,שצ"פ ,דרך
הסדרת נחל ,שב"צ ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,שביל
שב"צ ,שצ"פ ,דרך
שב"צ ,שצ"פ ,דרך
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך
שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
הסדרת נחל ,שב"צ ,שצ"פ ,דרך
שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת ,שביל
שב"צ ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
שב"צ ,דרך ,דרך משולבת
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך משולבת
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת ,שביל
דרך ,דרך משולבת ,שביל
שצ"פ ,דרך משולבת
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת
שצ"פ ,דרך משולבת
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גוש
3900

3902

3903

חלקי חלקה
50
51
53
54
55
1
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

שטח במ"ר
3,687
1,177
231
2,105
641
552
4
232
221
1,123
270
32
3
1,445
1,821
1,294
235
637
2,362
1,877
1,901
3,829
2,194
2,226
1,209
566
94

ייעוד
הסדרת נחל ,שב"צ ,שצ"פ ,דרך משולבת ,דרך ,שביל
הסדרת נחל ,שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
דרך משולבת
דרך ,דרך משולבת,שביל
שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
שצ"פ ,דרך ,דרך משולבת
דרך משולבת
דרך משולבת
דרך משולבת
דרך משולבת
שצ"פ ,דרך משולבת
שצ"פ
שצ"פ
שב"צ ,דרך
שב"צ ,דרך
שב"צ
שב"צ
שב"צ
שב"צ
שב"צ
שב"צ
שב"צ
שב"צ
שב"צ ,דרך
שב"צ ,דרך
שצ"פ ,דרך
שצ"פ

י"ג בכסלו התשס"ט ) 10בדצמבר (2008
)חמ (3—4

אדם טל
יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה זמורה

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אמינה שרותי חשבונאות וניהול בע"מ
)ח"פ (51-064314-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודית פרג ,מרח'
סיני  ,11רמת השרון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,5896י' בטבת התשס"ט6.1.2009 ,

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

מקור החיים טיפה מעל כולם בע"מ
)ח"פ (51-391765-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2008התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון אורי ,מרח'
כרוש /14ד ,ירושלים ,למפרק החברה.

ולמנות את עו"ד אילן קרמר ,מרח' אבא הלל  ,16רמת גן ,למפרק
החברה.

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

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

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

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

שמעון אורי ,עו"ד ,מפרק

אילן קרמר ,עו"ד ,מפרק

קיטאל פיננסים והשקעות ) (1995בע"מ

דקסטון  -יזמות ובניה בע"מ

)ח"פ (51-208156-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.9.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל מיכלסון ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרקת החברה.

)ח"פ (51-269843-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל נתן ,ת"ז
 ,033213042מרח' אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,למפרקת החברה.

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

יעל נתן ,עו"ד ,מפרקת

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

קיטאל אינבסטמנט האוז בע"מ
)ח"פ (51-188644-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.9.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל מיכלסון ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

ג.ת.ט .גני תעשיה טבריה בע"מ
)ח"פ (51-198659-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון

ש.ב.ע .חברה לעבודות הנדסה בע"מ
)ח"פ (51-363460-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו שוורץ,
ת"ז  ,033879297מרח' יגאל אלון  ,11/1חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עידו שוורץ ,מפרק

המפסטד תעופה בע"מ
)ח"פ (51-376713-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל
וולפסטל ,ת"ז  ,028619732מרח' אנדרי סחרוב  ,9חיפה ,למפרק
החברה.
איל וולפסטל ,עו"ד ,מפרק
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ברביקאן תעופה בע"מ

ווסטבורן תעופה בע"מ

)ח"פ (51-376712-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל
וולפסטל ,ת"ז  ,028619732מרח' אנדרי סחרוב  ,9חיפה ,למפרק
החברה.

)ח"פ (51-376710-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש ,התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל וולפסטל ,ת"ז
 ,028619732מרח' אנדרי סחרוב  ,9חיפה ,למפרק החברה.
איל וולפסטל ,עו"ד ,מפרק

איל וולפסטל ,עו"ד ,מפרק

אליזט תעופה בע"מ

ריג'נטס תעופה בע"מ

)ח"פ (51-372517-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש ,התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל וולפסטל ,ת"ז
 ,028619732מרח' אנדרי סחרוב  ,9חיפה ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-376714-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל
וולפסטל ,ת"ז  ,028619732מרח' אנדרי סחרוב  ,9חיפה ,למפרק
החברה.

איל וולפסטל ,עו"ד ,מפרק

איל וולפסטל ,עו"ד ,מפרק

לדברוק תעופה בע"מ

ספיר ייצוא חקלאי בע"מ

)ח"פ (51-376709-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש ,התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל וולפסטל ,ת"ז
 ,028619732מרח' אנדרי סחרוב  ,9חיפה ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-400603-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק ספיר,
ת"ז  ,056465263מבית מס'  ,23כפר מימון ,למפרק החברה.

איל וולפסטל ,עו"ד ,מפרק

יצחק ספיר ,מפרק

סלואן תעופה בע"מ

יהלומי בן  -אור בן  -דוד ) (1986בע"מ

)ח"פ (51-376711-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש ,התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל וולפסטל ,ת"ז
 ,028619732מרח' אנדרי סחרוב  ,9חיפה ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-114507-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון בן–
דוד ,ת"ז  ,042273748מרח' בר כוכבא  ,12נתניה ,למפרק החברה.

איל וולפסטל ,עו"ד ,מפרק

אהרון בן–דוד ,מפרק
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כלן סוכנויות ) (1963בע"מ

ג .את ט .לסחר ט.ר (1985) .בע"מ

)ח"פ (51-041634-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן וייצמן,
ת"ז  ,010152734מרח' יפה נוף  ,27חיפה ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-109572-1
)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.2.2009בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' הרדוף
 ,15הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן וייצמן ,מפרק

טובי רופין ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מיקרולייזר בע"מ

דניאל פרידמן חברת עורכי דין

)ח"פ (51-298789-2
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-328624-5
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.2.2009אצל המפרק ,רח' קוסטה ריקה ,33/8
ירושלים ,טל'  ,077-6355016לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,17.00אצל פרידמן נבון ושות',
עו"ד ,רח' המלאכה  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרק מדניקוב ,מפרק

דניאל פרידמן ,מפרק

רבדים עבודות עפר בע"מ

הידרה ווירלס בע"מ

)ח"פ (51-177747-6
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-340297-4
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.2.2009במשרדי המפרק ,כיכר רסקו,
טבריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,16.00במשרד עו"ד חג'ג',
אפללו ,גשרי ,רח' גיבורי ישראל  ,24נתניה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יוסי עמר ,עו"ד ,מפרק

בי אקססוריזר בע"מ

יהונתן אפללו ,עו"ד ,מפרק

ד .באסקט בע"מ

)ח"פ (51-375146-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.2.2009בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,רח' בגין
 ,5/3יהוד  ,56478לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי גרוס ,מפרק

)ח"פ (51-333918-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,17.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח' התמר  ,8בית יהושע ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
כנרת בלאט ,מפרקת
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אילעל אחזקות בע"מ

דיה אחזקות בע"מ

)ח"פ (51-318663-5
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-128648-6
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,16.00במשרדי החברה ,רח' בן
גוריון  ,8נתיבות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,12.00במשרדי חיים צדוק ושות',
רח' לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי חזן ,מפרק

דניאל ידין ,מפרק

לי-מור ש.ב.א .בע"מ

אורשנסקי הובלות בע"מ

)ח"פ (51-395036-0
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-234810-3
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,9.30במשרדי החברה ,רח'
יגאל אלון  ,59זכרון יעקב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,15.00במשרד המפרקת,
רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לימור וינטר ,מפרקת

שפרה גב ,מפרקת

אילעל ביטחון בע"מ

גלובוס אופנה והנעלה בע"מ

)ח"פ (51-238746-5
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-280941-9
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,15.00במשרדי החברה ,רח' בן
גוריון  ,8נתיבות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,15.00במשרד המפרק ,רח'
יפו 145א ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי חזן ,מפרק

חנא שלש ,רו"ח ,מפרק

איקון פיתוח מוצרים בע"מ

ארמוני השקעות בע"מ

)ח"פ (51-365015-0
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-279188-0
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,18.30במשרדי החברה,
רח' פיירברג  ,9/14כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,אצל
ברץ ,הורן ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה  ,18תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

פאול גראן ,מפרק

יובל הורן ,עו"ד ,מפרק
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קומגרו בע"מ

ק.ס.פריוליג'ס בע"מ

)ח"פ (51-231746-2
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-389045-9
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.2.2009בשעה  ,9.00במשרדי אברמוביץ-
איזרדל ושות' ,משרד עו"ד ,רח' יגאל אלון  ,65תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2009בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בית ש.ק.ל,.
רח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו שפר ,עו"ד ,מפרק

ארז שפירא ,עו"ד ,מפרק

אלירן-אלעד שיווק ישיר בע"מ

אקדמיון בע"מ

)ח"פ (51-373594-4
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-211538-7
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.2.2009בשעה  ,17.00במשרדי המפרקת ,רח'
סוקולוב 86א ,חולון  ,58330לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.3.2009בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
תע"ש  ,20כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי דדוש ,עו"ד ,מפרק

אורלי סטולרו–ספיר ,עו"ד ,מפרקת

ש.מ.נ - .שיווק מוצרי נפט בע"מ

קליפדן אחזקות בע"מ

)ח"פ (51-201694-0
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-336005-7
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.2.2009בשעה  ,14.00אצל יעקב אשר סינקלר,
דירקטור החברה ,רח' יהויריב  ,4ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.3.2009בשעה  ,9.30במשרדי חברת פז,
באזור התעשיה ,קיבוץ יקום ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יריב פקטה ,עו"ד ,מפרק

קרוליין וולש ,עו"ד ,מפרקת

פז פסגת זאב בע"מ

בלו סקיוריטי בע"מ

)ח"פ (51-390500-0
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-360367-0
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.2.2009בשעה  ,17.00במשרדי החברה,
רח' אבא אבן  ,8הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.3.2009בשעה  ,9.00במשרדי חברת פז,
באזור התעשיה ,קיבוץ יקום ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יריב פקטה ,עו"ד ,מפרק

ערן רשף ,מפרק
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מ.ח.י .מזנונים אוטומטיים בע"מ

אינסופט מערכות ) (1995בע"מ

)ח"פ (51-129639-4
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-217026-7
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.3.2009בשעה  ,10.00במשרד עו"ד י' דנאי,
רח' עמינדב  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.3.2009בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
גרניט  ,6פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד מרגלית ,מפרק

שאול סיטון ,מפרק

כיוון אחר בע"מ

סיפטולוג'י בע"מ

)ח"פ (51-16551-1
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-287639-2
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.2.2009בשעה  ,15.00במשרד המפרק ,רח'
גולדה מאיר  ,3פארק המדע ,נס ציונה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.3.2009בשעה  ,12.00ברח' רוטשילד  ,13תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

רענן בשן ,עו"ד ,מפרק

שמחה ראק ,מפרק

ארינר סחר בינלאומי בע"מ

בלנד סטודיו בע"מ

)ח"פ (51-077598-4
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-387683-9
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2009בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,רח' בגין
 ,5/3יהוד  ,56478לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.3.2009בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח'
הלח"י  ,27בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי גרוס ,מפרק

גדעון ולר ,מפרק

מקבי החזקות בע"מ

בייבי אם בע"מ

)ח"פ (51-327476-1
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-346557-5
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.3.2009בשעה  ,17.00במשרד עו"ד דן
שריזלי ,דרך מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,קומה  ,10רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.3.2009בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח' ברקת
 ,33מבשרת ציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינה גיל ,מפרקת

אלי מקבי ,מפרק
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כלי קלות בע"מ

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

)ח"פ (51-342381-4
)בפירוק מרצון(

ברי סברסקי ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.3.2009בשעה  ,12.00אצל בן צבי נסיעות
בע"מ ,רח' ינאי  ,3ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתמר היימן ,מפרק

זר תעשיות עתירות מדע בע"מ
)ח"פ (51-246071-8
)בפירוק מרצון(

עלי אבו סאלח חברה בע"מ
)ח"פ (51-214450-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2009בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,בסכנין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עלי אבו סאלח ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.3.2009בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח'
בן יהודה  ,34ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמר זר ,מפרקת

ביק השרון ) (1996בע"מ
)ח"פ (51-233404-6
)בפירוק מרצון(

ש.פ.מ .נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ (51-268286-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2009בשעה  ,12.00במשרד עו"ד אורן שריקי,
רח' אלנבי  ,87תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן שריקי ,עו"ד ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2009בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח' הסייפן  ,7רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה לייסט ,מפרק

סאנטרי אנרגיה ) (1996בע"מ
)ח"פ (51-236820-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2009בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח' מדינת היהודים  ,103הרצליה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
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ארייה ונצ'ורס בע"מ
)ח"פ (51-294886-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.2.009בשעה  ,16.00במשרד עו"ד מיתר ליקוורניק
גבע & לשם ברנדווין ,דרך אבא הלל סילבר  ,16רמת גן.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ,לאסיפה יוגש
דוח מלא על מצב עסקיה של החברה ,האסיפה תהיה רשאית
להציע אדם שיהיה מפרק לעסקי החברה ולחלוקת נכסיה ,וכן
למנות ועדת ביקורת.
כל אדם הטוען שהוא נושה החברה ,יגיש למען הנ"ל
או לפקס'  03-6103909עד  24שעות לפני מועד האסיפה את
הוכחות החוב.
דותן ברנע ,עו"ד
בא כוח החברה

ילקוט הפרסומים  ,5896י' בטבת התשס"ט6.1.2009 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

