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מינוי 
לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)א()6( ו–6)א()4( לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(, התשע"א-
לצדו,  ב'  בטור  להלן, לתפקיד המפורט  א'  בטור  להגנת הסביבה ששמותיהם מפורטים  אני ממנה את העובדים במשרד   ,12011

בוועדה המפורטת בטור ג' לצדו:

                     טור ג'             טור ב'                     טור א'   

                     ועדה             תפקידמס' זהות    שם

שחר סולר

יואב צלניקר

029020120

033732371

נציג השר

ממלא מקום נציג השר

ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה 
הארצית לתכנון ולבנייה

ועדה לדיור לאומי מחוז הצפוןנציגת השר502773648דורית סלע

ממלאת מקום נציגת השר22070700מיכל עייק

ממלא מקום נציגת השר029024452אליאור אליאב

ועדה לדיור לאומי מחוז חיפהנציגת השר51782282נורית שטרוך

ממלאת מקום נציגת השר057933699יהודית מוסרי

ועדה לדיור לאומי מחוז המרכזנציגת השר22634851ורד אדרי

ממלאת מקום נציגת השר023825847ענת בר כהן

ועדה לדיור לאומי מחוז תל אביבנציגת השר27957240טל בן דב

ועדה לדיור לאומי מחוז ירושליםנציג השר58374000אבי בן צור

ממלא מקום נציג השר059149054שוני גולדברגר

ממלאת מקום נציג השר060411204איילה גלדמן

ממלאת מקום נציג השר028920783טל פרי

ועדה לדיור לאומי מחוז הדרוםנציגת השר055690432ליאורה גולוב

ממלאת מקום נציגת השר29603818מיטל אמיתי

ממלאת מקום נציגת השר023941040לימור בר

מינויו של כל אחד מן המתמנים יעמוד בתוקפו כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

י"ד בשבט התשע"א, עמ' 1036.

)חמ 3-4427(  
                                                                                      גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה    

 __________
1 ס"ח התשע"א, עמ' 1036.

הודעה על מינוי חשב מלווה
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, התש"ל-1970

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 26ב לתקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, התש"ל-11970, ולאחר שניתנה 
למועצה הדתית שלהלן הזדמנות להשמיע את טענותיה ומשנתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה )ב()3(, מונה חשב מלווה, 

כמפורט להלן:

 __________
1 ק"ת התש"ל, עמ' 1721; התשס"ח, עמ' 1241.
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תקופת המינוי

עד יוםמיוםמס' זהותשםהמועצה הדתית

י"ד בשבט התשע"ב023427800לואי אעלימיאליכין
)7 בפברואר 2012(

י"ח בטבת התשע"ג
)31 בדצמבר 2011(

י"ד בשבט התשע"ב )7 בפברואר 2012(

)חמ 3-140(  
                                                                                      יעקב מרגי

                                                                                                 השר לשירותי דת

תכנית חיסונים
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 68)ד()2( ו–)3( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, אני מורה על 
תכנית חיסונים לילדים שנולדו החל ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(, כמפורט להלן:

סוג החיסון

הגיל שבו על הילד לקבל את 
החיסון, לעניין סעיף 68)ד()2( 

ו–)ה( לחוק
מועדים נוספים להשלמת 

חיסון שלא ניתן במועד

המועד האחרון )גיל הילד( 
שבו ניתן לקבל את החיסון, 

לעניין סעיף 68)ז( לחוק

MMRV - תרכיב נגד חצבת, חזרת, 
אדמת ואבעבועות רוח

בכל עתבכל עת12 חודשים

תכנית זו אינה גורעת מההנחיות וההמלצות לביצוע חיסונים לפי תדריך החיסונים ולוח חיסוני השגרה של גיל הילדּות 
ובבתי הספר, שמפרסם האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות.

י"ט בשבט התשע"ב )12 בפברואר 2012(

)חמ 3-4130(  
                                                                                      רוני גמזו

המנהל הכללי של משרד הבריאות    

 __________
1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ט, עמ' 211.

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

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

ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

חלקות גושהמקום

39849אופקים, הרייף
39850
39851
39852
39853
39854
39855

12-1
13-2

20 ,18 ,17 ,15 ,14 ,12 ,9-1
5-2

41 ,16 ,14 ,7 ,2
13 ,6 ,3 ,1

25-1

38264באר שבע, שכ' א'
2843

11-1
47

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

2  ס"ח התש"ע, עמ' 414.

3  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

י"ד בשבט התשע"ב )7 בפברואר 2012(
)חמ 3-74(  

                                                                              סימונה טסטה
                                   סגנית מנהלת אגף הפרוגרמות

                                        משרד הבינוי והשיכון

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

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

בטבת התשס"א )31 בדצמבר 2000( על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

מס' תכניתחלקות בשלמותגושהמקום

252, 259, 263, 10105266פרדס חנה

6326123פתח תקוה

3961622-6נתיבות

3839747-1באר שבע

21119מעלות
21089

17 ,16 ,13-1
32-21 ,17-9

303717קרית גת

7023יפו
7041
7047

4
55
21

23/1084/1, 570447-45מושב בן שמן

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

כ"ח בטבת התשע"ב )23 בינואר 2012(
)חמ 3-74(  

                                                                              אילת אלקרט
                                   מרכזת רישום

                                        מינהל מקרקעי ישראל
__________

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414; י"פ התשנ"ה, עמ' 46.

2  ס"ח התש"ע, עמ' 414.

3  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, וצו פיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-12002, 
וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, אני מודיע כי 

החל ביום ח' בשבט התשע"ב )1 בפברואר 2012(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:
__________

1 ק"ת התשס"ב, עמ' 909; התשס"ז, עמ' 737; י"פ התשע"ב, עמ' 2047.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; התשס"א, עמ' 206; התשס"ו, עמ' 736 ועמ' 779.
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חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

המוצר
בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

7.46א. מחיר לליטר בתחנה )כולל 16% מע"מ(

6.42ב. מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( 0.21 שקלים חדשים לליטר.
 באילת )לא כולל מע"מ( 0.18 שקלים חדשים לליטר.

חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק )אינם כוללים בלו(

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

2,519.17מזוט כבד 4000 3.5%

2,739.56זפת 80/100

2,663.58זפת ה.ב.

ה' בשבט התשע"ב )29 בינואר 2012(
)חמ 3-2152(  

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק  

הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-1974 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-11974 אני מודיע כי 
לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים: 

יצרן        שם האמצעי                                       

1. Samsung Samsung Galaxy Note GT-N7000

2. Samsung Samsung GT-i8350 Omnia W

3. HUAWEI Technologies HUAWEI U8180 )U8180-1( IDEOS X1 / Gaga

4. Symantec Norton Identity Safe 1.x

5. SanDisk Daxter Sony PSP

6. HDS-Hitachi Data Systems Storage Manager for VMware vCenter )vCenter Plug-in( v2.0 and 
subsequent

7. HDS-Hitachi Data Systems Hitachi ManagementPack Module )HMPM( v1.0 and subsequent

8. NetApp NetApp Vmware vCenter Plug-in 2.x

9. NetApp NetApp FAS2000 )FAS2240-2,FAS2240-4( Series

10. HTC-High Tech Computer HTC EVO 3D

11. CopperGate Communications CopperGate CG2111

12. Sigma Designs CopperGate CG2211 HomePlug AV MAC/PHY Transceiver

 __________
1 ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ח, עמ' 1107.
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יצרן        שם האמצעי                                       

13. Lexmark LEX-M01-004 Wireless Internal Network Adapter Card

14. Novatel Wireless Ovation MC547 HSPA+ Mobile Broadband USB Modem

15. Telit Telit RoadStar Car Phone

16. Citrix Citrix Receiver for PlayBook

17. Psion Teklogix EP10 Enterprise PDA

18. Cisco Cisco Aironet 1130AG Series Access Point

19. Cisco Cisco Aironet 1140 Series Access Point

כ"ג בטבת התשע"ב )18 בינואר 2012(

)חמ 3-1159(  
                                                                                      אהוד שני )שינוטר(

המנהל הכללי של משרד הביטחון    

הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן
 לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

)קופות גמל(, התשס"ה-2005, ולפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 111א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-11981, סעיף 59 לחוק הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-22005, וסעיף 43 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה 

פנסיוניים(, התשס"ה-32005, אני מודיע כי פורסמו חוזרים כמפורט בתוספת, ומועד תחילתם מפורט לצדם.

ניתן לעיין בחוזרים באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת: WWW.MOF.GOV.IL, ובמשרדי הממונה על שוק ההון 
ביטוח וחיסכון, בתיאום מראש. 

תוספת      

תאריך תפוצהמועד תחילהנושא החוזרמס' חוזר

עדכון הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של 2011-1-1
)IFRS( חברות הביטוח בהתאם לתקני הדיווח הבין–לאומיים

החל בדוחות הכספיים ליום 
31 בדצמבר 2010  

08/02/2011

01/10/201128/02/2011מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני2011-9-1

14/03/201114/03/2011איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני2011-10-2

14/03/201114/03/2011הסכמים למתן שירותים - עדכון2011-10-3

 הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או2011-4-1
 בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין

מסלולי השקעה

15/03/201115/03/2011

 הוראות בדבר חישוב שווי נכסים לא סחירים של גוף2011-9-2
מוסדי

יום תחילת פעילותה של 
החברה הזוכה במכרז 

)20/3/2011(

16/03/2011

יום תחילת פעילותהמודל לקביעת שווי הוגן של נכס חוב בלתי סחיר2011-9-3
של החברה הזוכה במכרז 

)20/3/2011(

16/03/2011

1 ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ה, עמ' 859.

2 ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

3 ס"ח התשס"ה, עמ' 918.
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תאריך תפוצהמועד תחילהנושא החוזרמס' חוזר

 הוראות לעניין השקעות גופים מוסדיים באיגרות חוב2011-9-4
לא ממשלתיות - הבהרה

23/03/201123/03/2011

01/06/201128/03/2011בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור2011-9-5

 איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול2011-9-6
בבקשות למשיכה והעברת כספים

01/06/201128/03/2011

01/03/201202/08/2011פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות2011-1-2

 החל בדוחות הכספייםהרכב הון עצמי מוכר של מבטח2011-1-3
ליום 30 בספטמבר 2011

04/08/2011

01/01/201308/08/2011שירות ללקוחות גופים מוסדיים2011-9-7

01/10/201110/08/2011הסדרת הצטרפות עמית לקופת גמל2011-2-1

01/10/201110/08/2011חתימה גרפית ממוחשבת2011-10-4

 החל בדוחות הכספייםרשימת נכסי הנוסטרו ברמת הנכס הבודד2011-9-8
ליום 31 במרס 2012

13/11/2011

עדכון הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של 2011-1-4
)IFRS( חברות הביטוח בהתאם לתקני הדיווח הבין–לאומיים

החל בדוחות הכספיים ליום
 31 בדצמבר 2011

30/11/2011

21/12/201121/12/2011טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים 2011-9-10

 החל בדוח החודשידוח חודשי של חברות הביטוח - שינויים והבהרות2011-1-5 
בגין חודש מרס 2011

21/12/2011

החל בדוח החודשי בגין דוח חודשי של קופות גמל - שינויים והבהרות2011-2-2
חודש מרס 2011

21/12/2011

החל בדוח החודשידוח חודשי קרנות פנסיה - שינויים והבהרות2011-3-1
בגין חודש מרס 2011

21/12/2011

22/12/201122/12/2011סך נכסי החיסכון לטווח ארוך2011-9-11

01/01/201229/12/2011הסכמים למתן שירותים - עדכון שני2011-10-5

01/01/201229/12/2011התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון2011-10-6

מתן מידע ללקוח שמבקש למשוך את כספו ממוצר פנסיוני 2011-9-9
- הבהרה

14/11/201114/11/2011

כ"ח בטבת התשע"ב )23 בינואר 2012(
)חמ 3-3597(  

                                                                                      עודד שריג
המפקח על הביטוח והממונה על    

שוק ההון ביטוח וחיסכון    
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הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג)6( ו–)8( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית לתכנון 
ולבנייה של תשתיות לאומיות )להלן - הוועדה הארצית(, בישיבותיה מס' 13/2010  מיום א' בכסלו התש"ע )8 בנובמבר 2010( 
ומס' 06/2011 מיום ח' באב התשע"א )8 באוגוסט 2011(, החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית, מס' תת"ל 44 - תחנת כוח 

הידרו–אלקטרית אגירה שאובה כוכב הירדן )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות ועל פרסומה להשגות הציבור.

מקום התכנית: על מורדות רמת כוכב ובעמק הירדן בשטחי המועצות האזוריות הגלבוע ועמק המעיינות, מצפון לקיבוץ נווה 
אור ולאתר כוכב הירדן.

מטרת התכנית: הקמת תחנת כוח הידרו–אלקטרית בשיטת אגירה שאובה בהספק נומינלי של 300 מגה–ואט, הפועלת באמצעות 
הפלת מים ממאגר מים עליון למאגר מים תחתון, בשעות שיא הביקוש לחשמל, ושאיבתם חזרה למאגר העליון בשעות השפל 

או לפי דרישת מנהל המערכת במשק החשמל.

עיקרי הוראות התכנית:

ייעוד שטחים למיתקנים הנדסיים לייצור חשמל והולכתו, מאגרי מים, מנהרות מים, גישה ודרכים;  .1

קביעת תנאים להקמת תחנת הכוח;  .2

קביעת תנאים לחיבור תחנת הכוח לרשת הולכת החשמל הארצית;  .3

קביעת הוראות בנייה ותנאים למתן היתר בנייה לתחנת הכוח ולמיתקנים נלווים;  .4

קביעת הוראות למניעה ולמזעור של מפגעים סביבתיים, לרבות שיקום נופי ואקולוגי;  .5

קביעת תנאים והוראות להפעלת תחנת הכוח;  .6

קביעת תנאים והוראות למעקב ובקרה על תפעול תחנת הכוח.  .7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחוז הצפון; מרחבי תכנון מקומיים: הגלבוע, עמק המעיינות.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

במרחב תכנון הגלבוע

חלקי חלקות חלקות בשלמותןחלק / כל הגושסוג גושגוש

105-חלק מוסדר22595

39, 41, 51, 2006-חלק מוסדר22632

במרחב תכנון עמק המעיינות

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק / כל הגושסוג גושגוש

34, 35, 48-46, 51, 2006, 2009-חלק מוסדר22632

319, 17, 18חלק מוסדר22637

3, 15, 21, 29    5, 22, 28-26חלק מוסדר22639

33, 34, 14-139, 35, 42, 45, 47חלק מוסדר22643

22, 23, 50, 53, 57, 58, 61-חלק מוסדר22657

131, 132, 138, 150, 160, 163 169, 161חלק מוסדר22660
1561 ,192 ,176

18-חלק מוסדר22669

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן בתשריט 
יגבר המסומן בתשריט.

מקום הצגת התכנית: עותק שלם של התכנית, לרבות תסקיר ההשפעה על הסביבה, נמצא במזכירות הוועדה הארצית; במשרדי 
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה; במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון 

ולבנייה הגלבוע ועמק המעיינות.

 __________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157.
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עותק חלקי ממסמכי התכנית הכולל: הוראות התכנית ותשריט מצב מוצע נמצא במשרדי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה 
במחוזות של משרד הפנים שבתחומם לא חלה התכנית: תל אביב, ירושלים, המרכז, חיפה והדרום. ניתן לעיין במסמכי התכנית גם 

http://199.203.38.154/tahalwebsite :באתר האינטרנט של היזם

המועד להגשת הערות והשגות: כל  מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק להגיש 
התנגדות לתכנית, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך 30 ימים מיום 
פרסום הודעה זו בעיתונות, לוועדה הארצית, עם העתק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז הצפון, משרד הפנים; 

הפנייה לוועדה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותלווה בנימוק ובביסוס הטיעונים.

המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר: כתובת מגורים, 
כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון ומס' פקס'.

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית המחייבים בלבד בתוך כשבוע ימים ממועד פרסום 
הודעה זו, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים, בטלפון: 03-9298115, בימים א' - ה' בשעות 9:00 - 16:00.

הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הפנים:  www.moin.gov.il תחת הכותרת "תכנון ובנייה"  ---< "תכניות עררים 
ופרוטוקולים" ---< "הודעות בענייני תכנון ובנייה קובצי תקנון ותשריט החל מ–15.7.10".

עיון במסמכי התכנית: כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל:

02-5312666, פקס' טל'   ,94383 ירושלים   ,36078 232, ת"ד  יפו  רח'  ולבנייה של תשתיות לאומיות,  הוועדה הארצית לתכנון   )1( 
;02-5697997

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, רח' קפלן 2, ת"ד 6158, ירושלים 91061, טל' 02-6701556/646, פקס' 02-6701633;  )2(

595, נצרת עילית 17105, טל' 04-6508508, פקס' ולבנייה מחוז הצפון, רח' קריית הממשלה, ת"ד  הוועדה המחוזית לתכנון   )3( 
;04-6508560

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע, מועצה אזורית גלבוע, ד"נ גלבוע 19134, טל' 04-6533200/58, פקס' 04-6531451;  )4(

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק המעיינות, המועצה האזורית בקעת בית שאן, ד"נ 11710, טל' 04-6065864/50/07,   )5(
פקס' 04-6065862/6581817;

תשריט מצב מוצע ותקנון בלבד:

פקס'  ,02-6290203 טל'  ירושלים,  ג'נרלי,  בניין   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )6( 
;02-6290293

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, קריית הממשלה, קומה ג', רמלה, טל' 08-9788444, פקס' 08-9788418;  )7(

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, קריית הממשלה, רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263791, פקס'   )8(
;08-6263797

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' פל ים 15, קריית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633427, פקס' 04-8633432;  )9(

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, תל אביב 67012, טל' 03-7632580, פקס' 03-7632581.  )10(

ה' בשבט התשע"ב )29 בינואר 2012(

)חמ 3-697(  
                                                                                          עמרם קלעג'י

המנהל הכללי של משרד הפנים    
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות    

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

)להלן -  גז/10/102  ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס'  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189   .1
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4453, התשנ"ז, עמ' 370, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גזר )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5669, 

התשס"ז, עמ' 2873, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית גזר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

חלקה רשומהגוש

שטח החלקה להפקעה לשעבר
)בדונם(

ייעוד החלקה 
להפקעה    חלקהגוש

חניה ציבורית0.025לא מוסדר3879173879

0.019לא מוסדר213879
0.005

חניה ציבורית
שצ"פ

0.113לא מוסדר353879
0.141
2.069

חניה ציבורית
מגרש ספורט

שצ"פ

שצ"פ0.069לא מוסדר1103879

1.627לא מוסדר1113879
0.003

שצ"פ
דרך

1.103לא מוסדר1153879
1.634
6.628
0.004

חניה ציבורית
מגרש ספורט

שצ"פ
דרך

שצ"פ3887683887681.157

79388774-670.302
0.200
0.674
4.151
0.258

חניה ציבורית
מגרש ספורט

שצ"פ
שצ"פ

דרך

שצ"פ94388761-590.052

96388775 ,740.009
0.018
0.017

חניה ציבורית
שצ"פ

דרך

שצ"פ983887670.233

שצ"פ106388761-591.203

107388775 ,74
78-75
74-69
75 ,74

0.614
1.465
5.640
0.563

חניה ציבורית
מגרש ספורט

שצ"פ
דרך

463569
71

3880
3880

43
38

38-36 ,34
38-36
38-36
38-36

0.645
0.005
2.944
0.877
0.379
1.457

שצ"פ
חניה ציבורית

שב"צ
שב"צ
שצ"פ

דרך

803880390.111
0.391
0.391
1.094
0.259
0.325

חניה ציבורית
שב"צ
שב"צ
שב"צ
שצ"פ

דרך

813880400.071
0.117
0.739
0.417
0.249

חניה ציבורית
שב"צ
שב"צ
שצ"פ

דרך
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חלקה רשומהגוש

שטח החלקה להפקעה לשעבר
)בדונם(

ייעוד החלקה 
להפקעה    חלקהגוש

4635823880410.010
0.017
0.024
1.257
0.302

חניה ציבורית
שב"צ
שצ"פ
שצ"פ

דרך

833880430.011
0.012
1.967
0.299

שב"צ
שצ"פ
שצ"פ

דרך

דרך0.011לא מוסדר843879

477034153
4153
4634
4636
4153
4636

21 ,20
 ,36-29 ,22-17 ,15

41 ,40
32-27 ,24-15

 ,122-109 ,40-10
123

42 ,41
122- ,42 ,41 ,40-10

123 ,109

0.185
8.067
0.390

שב"צ
שצ"פ

דרך

שצ"פ24-151.950, 4463432-27

54153

4156
4153
4154
4156
4153
4153
4154
4154
4153
4153
4153
4153
4156
4153
4153
4154
4153
4154
4153
4154
4156

6 ,5
5

25 ,24 ,21-17 ,15 ,14
32-25 ,22 ,21 ,15

7 ,6 ,5
5

16-11 ,9-5
5-1

119-117
41-24 ,14 ,13

10 ,9 ,6-4
119-117

36-28 ,22-17 ,15
32-29 ,7

1
3 ,2 ,1

5
7 ,6 ,5

41-24 ,18 ,17 ,15 ,14
14-1

117
5

8-4
1

36-24 ,12 ,11 ,3 ,2
4

42 ,41 ,1
10 ,9

123 ,119 ,118 ,117

1.148
0.181
14.883
11.293
1.517
1.553
7.811
11.372
25.692
10.011
0.585
0.224
0.307
0.308
12.918
10.130
0.657
4.130
7.956
9.302

חניה ציבורית
חניה ציבורית

שב"צ
שב"צ
שב"צ
שב"צ
שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ

דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
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חלקה רשומהגוש

שטח החלקה להפקעה לשעבר
)בדונם(

ייעוד החלקה 
להפקעה    חלקהגוש

47706415410 ,9 ,6-4
4 ,3
5 ,4

10 ,9 ,6-4
18-11

6.910
0.314
3.481
8.755
8.922

שצ"פ
שצ"פ

דרך
דרך
דרך

104636 ,122-109 ,40-10
123

6.403
1.910

שצ"פ
דרך

שצ"פ24-1513.871, 11463432-27

4529693879
3880

לא מוסדר
37 ,36 ,34

0.039
1.356

חניה ציבורית
דרך

793879
3880

לא מוסדר
38 ,37

0.214
0.853

חניה ציבורית
דרך

5430523887
3879
3887
3879
3879
3887
3887
3887

75 ,74
לא מוסדר

78-75
לא מוסדר
לא מוסדר

74
74 ,73

74

0.090
0.062
0.612
0.650
0.289
0.136
0.068

חניה ציבורית
חניה ציבורית
מגרש ספורט

שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ

דרך

שצ"פ573887740.268

241.114סך הכל

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

ז' בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012(
)חמ 3-4(

                            פטר וייס
         יושב ראש הוועדה המקומית

ולתכנון ולבנייה גזר                         

הודעות בתי הדין הרבניים

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

 פטקין סוזן שיינא
חיה

20/08/2001 פטקין ברי 868431/1

 שורץ שמעון
יהודה

12/04/2011 שורץ שלמה 868508/1

קוזלובסקי שמואל 22/02/2011 קוזלובסקי יצחק 867372/2

קוזלובסקי שמואל 09/06/2011 קוזלובסקי אידה 868549/1

וואלאך מיכאל דב 05/08/2011 וואלאך שאול ליב 869450/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

קולב שמחה 28/08/2011 גבאי אליהו 869283/1

חבה אליהו 10/09/2011 חבה מנחם 869507/1

מנדלוביץ אילנה 22/08/2011 רוברטס רבקה ריי 868626/1

פרנקל אביעזרי 22/10/2009 פרנקל זקלין שרה 868617/1

סלמון חיה 05/03/2005 סלמון בנימין 868650/1

מנסור שמריהו-
הלל

25/09/2010 מנסור מזל 869038/1

יסחקוב פאינה 22/05/2011 קאויפמן שמעון 869308/1

פוקס רות 20/10/2011 צדוק שמעון 872024/1
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שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

פוקס רות 20/10/2011 צדוק שמעון 872024/1

הויזמן שמעון 06/06/2001 הויזמן מרים 872124/1

 סולוביציק שרה
יהודית

19/07/2011 סרנא יעקב חיים 872121/1

מזרחי וניטה 03/08/2011  לב יהלומה
דיאמנטה

869557/1

יסחקוב פאינה 24/03/2006 קאויפמן אנה 869344/1

דורון חוה איבון 30/09/2011 דורון אברהם 869428/1

דבש תמר 11/03/2001 שטרית שולמית 869483/1

בר ניקול 11/02/1997 אוחיון יוסף 869647/1

קליק משה 07/09/2011 קליק סוזנה 869690/1

נוימן יהודה לויס 02/10/2011 נוימן נורית 869894/1

מזרחי שירה 27/09/2005 מזרחי מירי 869984/1

מזרחי שירה 21/10/2011 מזרחי דוד 869997/1

לב מרגלית 06/03/2011 לב מיכאל 870379/1

קפרוב לודמילה 03/10/2011 קפרוב יעקב 870386/1

 ינקלביץ בורדו
טובה

01/10/2011 בורדו סופיה 870433/1

הרשקוביץ מנחם 11/10/2011 הרשקוביץ שרה 870494/1

בריד אברהם 26/06/2011 בריד שמואל 872256/1

איתח אורטל 17/09/2011 איטח נצח 873372/1

כאשיאן שושנה 10/08/2011 כאשיאן מנשה 872424/1

יצחק ששון 02/06/2005 יצחק שמחה 719210/5

אליהו ציון 27/09/2011 אליהו שולמית 873782/1

גרוס יהודה 01/09/2011 גרוס אפרים 869487/2

תנורי דליה 11/10/2011 תנורי אריה נחמן 870574/1

לנדה גיטה 11/10/2011 לנדה בוריס 870587/1

יושובאיב לוי אבי 10/10/2010  יושובייב
יושובאיב מרדכי

870662/1

לנגרמן שושנה 09/10/2011 פינצובר הילדה 870687/1

ואלעס אברהם 05/10/2011 ולס חיה 871139/1

אבייב אפרים 28/07/2011 אבייב מזל 871473/1

חג'ג' אסתר 28/09/2011 חג'ג' אברהם 872082/1

בן ארוש פרוספר 05/10/2011 בן ארוש אלגריה 872251/1

סקסונוב אביגדור 01/08/2010 סקסונוב גרטה 872958/1

שרף זיוה 25/10/1982 מזרחי שלמה 873066/1

לוי בת שבע 14/11/2011 לוי אהרן 873158/1

בהט לאה 07/11/2011 כדורי מאיר 873161/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

יומה דינה 03/07/2011 יומה יחזקאל חזי 873342/1

רוזנשטיין-
גרנובסקי הלנה

11/11/2011 רוזנשטיין אליה 873363/1

בועזיז ברטו 05/08/2002 בועזיז שמעון 873465/1

גרשנוביץ' יורי 17/06/2000 גרשנוביץ' מרה 873543/1

פצצי שלום 17/11/2005 פצצי נחום 873579/1

הרמן חיה פרל 22/07/2004  הרמן שמואל
יצחק

873609/1

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(

                                              משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

לויתן מרים 20/12/2009 כהן אברהם 868480/1

לויתן מרים 20/06/2011 כהן גוספין 868513/1

 גולדפרב מרדכי
חי

12/09/2011 גולדפרב זאב 868541/1

פפיסמדוב מיכאל 15/09/2011 פפיסמדוב בוריס 868603/1

טילינגר סימונה 20/07/2011 מויסוק ישראל 868616/1

ויס רחל 10/07/2011 וייס חיים 868705/1

חדד שמעון 28/05/2011 חדד הוגט 868772/1

טייב רפאל 05/12/1992 טייב ויקטור 868803/1

בילרט יפים 22/09/2004 חלטרכט קלרה 868821/1

טייב רפאל 19/05/2011 טייב זוליט 868833/1

שטינר הדסה 13/08/2010 גולדנברג רגינה 868847/1

כהן רפאל 07/07/1983 כהן מלכה 868938/1

כהן חיים יהודה 02/02/1989 כהן מנחם מנדל 869031/1

כהן חיים יהודה 07/08/1997 כהן מלכה 869052/1

גולן יעל 09/10/2011 גולן ראובן 869062/1

שופר נחמה 03/10/2009 שופר חיים 869109/1

סנדרוביץ אילנית 12/09/2011 ברן אסתר 869238/1

חמו תמר אוולין 04/09/2011 חמו סלומון 869276/1

רונן מיכאל 22/09/2011 רונן בלה 867568/2

בכר לורי 06/10/2011 פרנקא בוצ'ה 869389/1

מלכה סימי 05/09/2011 מלכה מסעוד 869411/1



ילקוט הפרסומים 6387, י"ג באדר התשע"ב, 7.3.2012 2928

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

הרמבם אליעזר 22/11/1997 הרמבם משה 455150/3

שיש מנחם דב 27/08/2011 שיש רחל רבקה 869433/1

הרמבם אליעזר 16/09/2009 הרמבם רחל 869454/1

 לושי אביבית
אביבה

22/11/2004 עזרא אברהם 869473/1

אוטמזגין שלום 20/12/2010 אוטמזגין מלכה 869491/1

 מונטקיו רעות
אנה

02/04/2011 אלמלח אברהם 868429/2

שלומי נאוה 20/09/2011 בן נאה אסתר 869742/1

אהליאב דרור 05/09/2011 אהליאב סילביה 869897/1

כהן ליאון 05/09/2009  כהן יונה אברהם
דניאל

869928/1

כהן ליאון 22/10/2011 כהן יונה לואיזה 869943/1

 זילברברג אפרים
פישל

23/08/2011  זילברברג מרים
הניה

869964/1

בראון שפרה 25/07/2011 צדיק חי אליהו 869974/1

חן משה 19/09/2011 חדמיאן משלה 870040/1

קודרתי יורם 10/07/2011 קודרתי שמעון 870049/1

גורלניק נחמה 03/10/2011 פולק הינדה 870150/1

שאול יוסף 27/09/2011 שאול מרים 870167/1

נוגרחיאן אילה 25/09/2011 נוגרחיאן יעקב 870171/1

שרלין חגי 17/06/2008 שרלין רחל 870199/1

פתילון שושנה 08/06/2011 זימר וידה 870211/1

נחמה מזל 02/04/2006 נחמה אליהו 870335/1

קוגלר מרגלית 03/08/2010 קוגלר יצחק 870362/1

בריל פנינה 07/02/2011 שכטר אטי 870392/1

גיל ריטה 17/09/2011 גיטלמן טובה 870526/1

דאקר עדינה 13/12/2006 בשארי חנה 870532/1

בן גיגי עזר 29/04/2009 בן גיגי איוט 870608/1

אלטרזון יואל 31/10/2011 אלטרזון רות 870738/1

 אביצרור שמואל
יעיש

17/12/2007 אבי צרור מיכאל 870754/1

ג'ינו צילה 19/08/2010 גידסי שושנה 870784/1

טירי נורית 17/07/2011 חי מרים 870810/1

זפקה אירית 21/10/2011 זפקה אשר 870824/1

 פלדמן עדנה
אסתר

30/09/2011 באור רות 870910/1

 פלדמן עדנה
אסתר

30/09/2011 באור רות 870910/2

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

לביא משה 02/08/2010 לביא רחל 870953/1

רינד מרון טל 19/08/2011 לוין לאה 871062/1

קופרמן דוד 16/11/2010 קופרמן אסתר 871110/1

קוזוקרו צפריר 02/11/2011 קוז'וקרו מוריץ 871141/1

שחר דוד 27/12/2004 שאול משה 871166/1

שחר דוד 03/11/2010 שאול רחל 871183/1

בוקולוב ולדימיר 11/07/2011 בוקולוב אידה 871281/1

 אשכנזי זקלין
סלביה פרנקה

24/10/2011 אשכנזי רחמים 871358/1

כהן חן 29/08/2011 שושני דוד 871396/1

קופל דן 02/09/2011 קופל חנה 871423/1

קופל דן 08/12/2009 קופל אברהם 871445/1

לוין מיכאל 04/10/2011 לוין לב 871569/1

ספיר גרשון 04/10/2011 ספיר בילה 871573/1

קסלר גוטה 03/10/2011 קסלר יחזקאל 871751/1

סלע ורה 04/11/2011 אברהם רוזה 871797/1

 וואלין הווארד
אליוט

03/11/2010 וואלין חיה אלקה 871814/1

ירושלמי רוני 04/11/2011 ירושלמי משה 871821/1

גטניו לינדה 13/05/2011 פיטי רחל 871829/1

אלנקוה יהושע 10/09/2006 אלנקוה רחל 871866/1

אלנקוה יהושע 04/10/2011 אלנקוה גבריאל 871876/1

עינב מלכיאל 05/03/2003 וינוגרדוב סוניה 871903/1

עינב מלכיאל 06/11/2011 וינוגרדוב רפאל 871924/1

חננשוילי ננה 25/04/2008  מרדכיאשוילי דוד
חיים

871943/1

פישר מאיר 29/05/1992 פישר מנדל 871951/1

פישר מאיר 29/09/2011 פישר פרידה 871960/1

מנור דני 12/10/2011 מנור מיכאל 871966/1

חיימוב רם 21/07/2011 חיימוב איזידור 872009/1

בלטברג רינת 22/08/2011 לבנטר אליאן 872026/1

זומבך בילה 12/10/2011 זומבך אלחנן 872029/1

שקופ טטיאנה 23/01/2010 רצימור סופיה 872037/1

עמיצור עזריה 13/11/2010 עמיצור איריס 872044/1

איינהורן שמעון 14/11/2011  איינהורן אריה
צבי

872228/1

רוט יוכבד 03/09/2011  רוט אלכסנדר
יעקב

872249/1

אילוז אסתר 16/03/2011 אילוז ויקטור 872292/1
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שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

גלפמן מרים 06/10/2011 גלפמן יוסף 872302/1

וולפיש מרים 24/09/2011 וולפיש דניאל 872331/1

חורי דליה 04/09/2009 מנדלר זאב 872379/1

גורין יוסף 09/02/2011 גורין חנה 862976/2

חורי דליה 10/02/2011 מנדלר אסתר 872401/1

יריב ורדינה 30/05/2011 עמנואל תהילה 872402/1

פרבמן לנה 05/09/2011  שטיינגולד
שמואל

872443/1

 מחלוף אסתר
גורגיה

14/04/2011 מחלוף פנחס 872692/1

דוליגו יצחק 05/11/2011 דוליגו רחמים 872845/1

הוכתי נאוה 11/10/2011 כהן סבן קלמנטין 872915/1

לויתן יוסף 24/09/2011 לויתן זמן 872927/1

לויתן יוסף 14/11/2011 לויתן עזיז 872943/1

עמילוב דבורה 09/11/2010 עמילוב יהודה 873002/1

מצגר יהודית 25/10/2011 פוצ'טר לוביה 873109/1

גולדרינג מרים 30/09/2003 דוד אשר 873138/1

גולדרינג מרים 14/05/2010 דוד ברכה 873145/1

מועלם נטע 16/12/2010 גלמן גרגוריו 873194/1

גרסון רחל 25/03/2006 גרינברג זיסלה 873215/1

מזרחי שאקי דורון 28/05/2009 מזרחי-שאקי מזל 873266/1

כהן תמר 01/08/2011 כהן דוד 873288/1

 אבן ימין רשטי
סוהילה

26/08/2010 פיקריאן אהרן 873333/1

רז יוסף 15/10/2011 זכריה רחל 873391/1

שינובר יהודית 15/02/1991 וולברג נחום 873519/1

חן ריקה 16/08/2011 המר שרה 873582/1

אמסלם מוריס 06/03/1995 אמסלם אברהם 873590/1

לנדאו אריה 13/02/2009 לנדאו יעקב 873594/1

אמסלם מוריס 30/06/2005 אמסלם מרי 873610/1

אמסלם מוריס 24/02/2010 אמסלם מקסים 873615/1

קירמיר רונית 05/01/2011 קירמיר אשר 873696/1

קירמיר רונית 11/10/2011 קירמיר שרית 873706/1

דהן עדנה 25/09/2001 דהן שרל 451526/3

ברגמן פיה 12/10/2011 ברגמן מיכאל 873748/1

אירן שרה 29/09/2011 אירן טהמס 873773/1

 שפירא אברהם
ישעיהו

11/04/2009 שפירא יהודה 873788/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

 מקרובסקי
ויקטוריה

17/10/2011 ליפשיץ גריגורי 873790/1

 שפירא אברהם
ישעיהו

20/11/2009 שפירא בלומה 873810/1

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

פלטניק בטיה 20/08/2011 זייפמן דוד 868708/1

זייפמן אלכסנדר 28/01/2011 זייפמן איטה 868735/1

קיס נינט 12/10/2011 קיס דניאל 868769/1

מנחם יהודה 18/08/2011 מנחם יפה 868877/2

טריסטמן אליזבטה 06/05/2011 טריסטמן אניוטה 869015/1

טורגמן יעקב 27/10/2011 תורגמן פריחה 869023/1

טורגמן יעקב 01/09/2011 תורגמן יצחק 869029/1

דרזנר צבי 20/09/2011 דרסנר גיזלה 869256/1

גרינשטיין ראובן 11/10/2011 גרינשטיין רחל 869325/1

תירם יעקב 16/02/2011 חירם שמחה 869349/1

עמור ז'וליאנה 13/04/2011 עמור יצחק 869442/1

מינסטר יוסף 18/07/2011 מינסטר שרה 869467/1

מינסטר יוסף 12/11/1997 מינסטר לייב 869472/1

בן ישי רבקה 02/08/2011 כהן משה 869706/1

לבקוביץ מוסי 28/10/2011  לבקוביץ אהרן
שאול

869726/1

ברק טובה 18/10/2011 ברמק אבא 869732/1

גפן רחל 09/10/2011 גפן משה 870214/1

וניש מריי 21/10/2011 וניש מאיר אורלי 870231/1

מחלין לב 21/05/2011 מחלין זיוה 870319/1

רייכר רבקה 08/10/2011 רייכר בנו 870370/1

גוטליב מרים שרה 13/10/2011 גוטליב שרגא 870629/1

מויססקו דניאלה 09/06/2005 גולדשטיין אנה 870636/1

 רובינשטיין נוביצי
ענת

13/04/1990 נוביצקי שמואל 870709/1
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שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

 רובינשטיין נוביצי
ענת

21/07/2011 נוביצקי צפורה 575176/2

אוליצקי ברטה 19/12/2010 אוליצקי משה 870801/1

מושקוביץ דניאל 15/08/2011 מושקוביץ גלה 870856/1

קליין שמחה 19/09/2011 קליין סוסיה 873422/1

אזולאי זולית 07/04/2011 אזולאי דוד 871240/1

כהן יהודה 07/11/2011 כהן גויה 873899/1

באום אופיר 04/02/2008 באום אילה 871378/1

סולומון ישראל 20/11/2011 סולומון רחל 873980/1

 בלכמן דניאל
ישראל

23/10/2011 בלכמן בנימין 873324/1

שתיוי מיכל 05/02/2010 לב ברכה 874001/1

דוד יפה 14/05/2011 אזולאי רחל 553623/2

בלוך בינה 12/11/2011 לרנר מלכה 873434/1

פדידה ימין 20/10/2011 פדידה רחל 872063/1

סורגיט יוסף 01/11/2011 שלום עליזה 585262/2

בן דוד גרא 21/04/2009 בן דוד זני 870916/1

 פיקלני אורית
לביאה

01/11/2011 פיקלני בועז 870921/1

סקליאר אנה 27/09/2011  פודורוז'נסקי
ויקטוריה חן

871068/1

טרייסטמן חנה 01/01/1975 הכט ישראל 871363/1

טרייסטמן חנה 22/03/1991 הכט דבורה 871364/1

מיינצר נילי 21/09/2011  בכובציק לוין
גיטל

871368/1

מיינצר נילי 28/01/2005 לוין בוריס 871370/1

בר ששת חכם 09/05/2010 ברשישת סעדה 871861/1

מרקו מינה 29/08/2011 מרקו יצחק 871939/1

יוספסברג שלמה 06/11/2011 יוספסברג ברכה 871975/1

אדרי מאיר 06/11/2011 אדרי יהודה 871984/1

בג שרה 03/09/2011 בג אלי 872032/1

ונונו ארמנד 15/09/2011 ונונו סוזאן 872046/1

לוי מוריס 31/10/2011  אברהם )איברהים(
פהימה

872313/1

שקולניק ליאורה 13/11/2011 שקולניק ראובן 872428/1

לביא נינה 30/07/2011 בן דוד גאולה 873082/1

לביא נינה 17/11/2009 בן דוד יהושע 873088/1

טנטוב ילנה 08/10/2011 לויטין יבגניה 873098/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

אלטרסקו פאול 29/03/2011 אלטרסקו רבקה 873352/1

כהן ברוך 07/05/2011 כהן אברהם 873377/1

כהן שושנה 20/07/2002 חיים חסינה 873493/1

וינקלר גדליהו 24/02/1995 וינקלר מרדכי 873496/1

קרוגלקוב אנה 07/08/1993 פלוטקין גיסיה 873570/2

מר אבי 23/10/2011 מר סילביה 873756/2

רוזנפלד חנה 28/10/2011 ויס זהבה ארנקה 873797/1

מואס יפה 24/10/2011 כהן יוכבד 873927/1

שוקרון רחל 05/08/2011 סלמה מרצדס 874187/1

אבו דוד-יעקב 14/08/2011 אבו פריחה 874316/1

אבו דוד-יעקב 27/12/2010 אבו שלמה 874319/1

אלנקוה סימה 07/10/2011 זרט מסעודה 874761/1

רוזנבלאו אילנה 31/10/2011 רוזנבלאו תהילה 874782/1

גליק ברוריה 11/04/1991 גליק משה 874828/1

קנופוב לריסה 03/07/2011 מורוזנסקי פיוטר 874847/1

גרשמן ארקדי 01/11/2011 גרשמן אמיליה 875228/1

אולבסקי זינאידה 06/12/2010 מחלין פריידה 875296/1

כהן שרית 12/11/2011 פורת דורון 875306/1

טורק ירון 23/09/2011 טורק שרה 875365/1

מלכה מרים 11/12/2011 מזרחי אסתר 877905/1

בן אבגי אסתר 07/01/2011 אבוז'דיד אודט 878111/1

יוסף זוהר גורג'ט 02/12/2011 יוסף שחר סבח 875704/1

זילברשטיין גיא 08/08/2011  זילברשטיין דוק
סימה

876511/1

 אמיתי ריכטמן
איל - שמואל

06/12/2011 ריכטמן לאה 877853/1

שלמה אריה 24/11/2011 שלמה רנה 876138/1

נודל אסתר 12/01/2008 יונק ולריה 876056/1

גימשי ברוך 29/03/2009 גימשי ג'ורגיקה 876196/1

 ברחד משה דוד
ישראל

03/12/2011 ברחד שושנה 876626/1

רוזנבלום רבקה 31/08/2001 לרנר מרדכי 876504/1

כהן אורלי 26/07/2011 סויסה סימון 876548/1

הס מרדכי  מרקוס 11/01/2004 הס אהובה 876811/1

חן יעקב 30/11/2011 בן חמו שמואל 877138/1

גרויסמן ענת 21/10/2011  אסטרוג ארדלי
חדוה לינדה

877139/1

לחיאני יצחק 08/09/2011 לחיאני רחל 877157/1



2931 ילקוט הפרסומים 6387, י"ג באדר התשע"ב, 7.3.2012

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

לחיאני יצחק 04/06/1999 לחיאני אהרן 877162/1

אברהם בלה 03/11/2010 אברהם דולפי 877218/1

דרגונצקי מרק 07/08/1999 דרגונצקי מיכאל 877223/1

זיבנברג לובוב 06/04/2007 באס פניה 877230/1

דוד בנימין 22/09/2011 דוד מרגרטה 877297/1

פינטו רבקה 24/06/2009 פינטו דוד 877329/1

נוה שרה 02/08/2011 דמרי יפת יעקב 877378/1

יחיה שושנה 29/10/2011 יחיה שמעון 877452/1

טיש חנה 19/10/2011 פרקל דבורה 877592/1

אלקיים מדלין 02/10/2011 אלקיים יצחק 877629/1

 סולובייצ'יק-זמיר
שי שבתאי

10/12/2011 סולוביציק פנחס 877656/1

מיכאלי ישראל 06/12/2011  מיכלאשוילי
גבריאל

877794/1

צח ישראל יצחק 20/03/2011 צכנוביצקי שמעון 877807/1

שגיא דבורה 20/11/2011 רוזנבלט פיגה 877882/1

ליבוביץ נירה 30/04/2009 ליבוביץ טובי 877955/2

בונן ברכה 29/08/2011 בונן יצחק 877979/1

קוריש דליה 11/12/2011 מועלם עוזי 877996/1

כהן סימונה 23/11/2011 גולדנברג צציליה 878010/1

כהן סימונה 08/10/1995  גולדנברג יצחק
יסאק

878014/1

טולדנו ברוך 08/11/2011 טולדנו פורטונה 878150/1

)כהן גוסטה )טובה 11/04/2011 ברנדס רשלה 878213/1

מנדל סנדל 18/02/2009 מנדל מנדל 878270/1

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(

                                       מנשה מילר, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

גת דוד 15/07/2011 ויישטיין שרה 868712/1

ויתקין עופר 18/10/2011 ויתקין משה 869128/1

קליינר יעל 01/10/2011 זכאי אביבה 869144/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

 מודזינסקי שמואל
מרדכי

13/08/2011  מודזינסקי עזריאל
צבי

869585/1

בן יעקב עליזה 07/11/1990 ורניק ישראל 869953/1

בן יעקב עליזה 22/10/2011  ורניק פוליה
)פסיה(

869954/1

נסימוב שלום 05/10/2011 נסימוב רעיה 870013/1

דבורי אמיר 24/11/2004 דבורי דוד 870424/1

חי רוני משה 02/11/2002 חי פואד 870654/1

אזגורי גליה 30/07/2002 עטיה יצחק 870680/1

אוחיון עמרן 22/09/2011 אוחיון אלאו 870779/1

דחבש אופיר 29/04/1990 דחבש צביה 870860/1

קרפס חנה 11/10/2011 כהן דרורה 870894/1

 צ'רקה-יודקוביץ
רבקה

07/08/2011  יודקביץ שושנה
)רייזל(

871916/1

חרבי עמוס 13/08/2011 חרבי שרה 871232/1

לוי רות 07/09/2011 לוי מרדכי 871351/1

כהן ליאון 26/08/2011 כהן חנה 871412/1

גולדשטיין חיים 18/08/2011 גולדשטיין יפה 871795/1

רוטמן קרול 19/09/2011 רוטמן רחל 871838/1

לוין ילנה 07/11/2011 לוין אלכסנדר 872131/1

קורדמני יהודה 28/09/2011 קורדמני יצחק 872199/1

פרומן מיכל 06/11/2011 פרומן מזל 872231/1

 מור מירי
מרוסלבה

03/11/2011  בורוכובסקי
סבינה

872233/1

זהבי שמואל 27/07/2011 זהבי יהודית 872247/1

חנינה מינה 16/04/2011 חנינה ישראל 872354/1

אבן סבן לאה 26/02/2008 אבנשבן משה 872756/1

זנגרי שושנה 21/01/2011 זרגארי בנימין 872931/1

פלג יוסף 13/09/2011 פייטלברג מלכה 873106/1

פריז אהרון משה 02/11/2007 פריז רבקה 873315/1

פרי גדעון יצחק 21/08/2011 פרבותינר שרה 873374/1

 אורבך אלעזר
שלמה

12/10/2011  אוברברך רחל
אביגיל

873475/1

קמחי חיים 04/04/2010 קמחי שרה 873529/1

וולין שרה 27/10/2011 וולין שלמה אריה 873565/1

שורצברגר רבקה 15/01/1985 בראון יעקב 873592/1

רוזנבוים משה 25/08/2011 רוזנבוים חנה 873602/1

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(

                                               משה הלוי, המזכיר הראשי
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בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

קלפר אירינה 23/08/2011 קליין מיכאל 865192/1

קלפר אירינה 23/01/2009 רוזנבלט פרלה 865193/1

פרוכטר מרים 03/10/2010 צאוצו ריוזה 865380/1

נתן יהונתן 09/09/2011 נתן שושנה 865421/1

הר-אבן מרים 31/08/2011 שטקר כהן בינה 865218/1

כרמון בלה 05/07/2011 כרמון יהודה 865271/1

שעיה נופר 10/08/2011 שעיה משה 865539/1

זהר דובי 29/05/2011 זהר בתיה 865550/1

קוסיצין טטיאנה 12/06/2011 מיכאילוב ביילה 865566/1

רז רחל 13/09/2011 רז רן יהודה 866229/1

סורוגין חיה 08/02/2011 סורוגין יצחק 866234/1

מרמר שושנה 25/09/2011 מרמר יצחק 866645/1

סער שושנה 14/09/2011 סער אליעזר 866651/1

פורטניך רוזה 16/09/2011 פורטניך דוד 866710/1

רקח אמי זקלין 23/02/2006 בוכובזה  רפאל 868343/1

סקה רפאל 03/09/2011 סקה אורה 868234/1

בלומנפלד אלי 07/08/2011 בלומנפלד שני 867030/1

מנטל אברהם 14/04/2011 מנטל רות 867230/1

טל צפורה 01/08/2009 גיסר טוניה 867358/1

לבבי רחל 04/10/2011 לבבי יגאל 867497/1

ברק מרים 21/06/2011 קליין ולריה 867780/1

נתן סיגל 09/03/2011 אחיטוב וידה 867933/1

גלעד הליזה 02/07/2011 אחיטוב דוד 867939/1

אילוביץ רוזה 06/02/2011 אילוביץ הרץ 868017/1

בודנר נעמי רות 08/10/2011 סנשיין ברנרד 868269/1

 איגרמן אברהם
חיים

17/02/2001 איגרמן רחל 868273/1

קריף אלישבע 25/06/2011 מאיר גבריאל 868323/1

רקח אמי זקלין 15/03/2011 בוכובזה רגינה 868344/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

זוהר אילנה 01/11/2005 רוזנבלום סמיון 874027/1

אהרון רחל 04/02/2011 אהרון מחלוף 874240/1

מילרוד רחל 12/11/2011 מילרוד גיורא 874250/1

אושדי ידידה 17/10/2010 עובד סעדיה 874418/1

גולן אביבה 20/11/2011 גולן שחר 874470/1

גצלר מנחם 26/10/2011 גצלר חנה 875263/1

בן-ארי יוסי 27/09/2011  בן הראש סוזן
)שושנה(

875268/1

דודי יהודה 17/08/2011 דודי טובה 875543/1

איידלין יורי 29/05/2008 אידלין איזבלה 875584/1

שלמיעב אספיר 04/10/2011 דוידוב גארי 875590/1

וסלי מינה 04/11/2011 ליב רגינה 875656/1

סלמי מנחם 22/06/2011 סלמי אברהם 875705/1

גורביץ רעיסה 11/12/2010 גורביץ מרת 876276/1

יוסף אינדיהו 05/08/2011 יוסף אנטש 876292/1

מקונן אבבה 17/10/2011 מקונן יוני יונס 876336/1

אבושדיד יצחק 25/11/2006 אבישדיד זהרה 876432/1

 ווייג איטלקה
)איטה(

29/10/2011 ווייג חיים 876446/1

וינקלר דבורה 07/11/2011 וינקלר אליעזר 876726/1

חמו שמעון מאיר 19/10/2011 חמו משה 876989/1

חמו שמעון מאיר 29/02/2008 חמו רוזה 876992/1

קירשנברג ליליאן 04/12/2011 קירשנברג איתן 877284/1

מילר מרדכי 30/12/2010 מילר טובה 185577/2

נגר יוסף 29/11/2011 נגר יהודית 877337/1

גרופר גיורא 20/10/2011 גרופר רוזה אדיט 877367/1

בייטנר דן 26/11/2011 בויטנר ניצה 877412/1

 בלצאן נאום
)נחום(

30/06/2011 בלצן משה 877576/1

גרן גיטה 16/07/2011 גרנונר מרק 877729/1

זילברמן מנחם 01/12/2011 זילברמן שרה 877877/1

סמיקט אסתר 04/11/2011 כהן רגינה 878032/1
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שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

קרני מרסיל 13/12/2011 קרני אריה 878117/1

פרי משה 03/07/2007 פריד רחמים 878158/1

ח' בכסלו התשע"ב )4 בדצמבר 2011(

                                             חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

יודוביץ' רחל 21/06/2011 יודוביץ' מיכאל 13623/2

חסידים אירן 26/04/1995 שמש מונואר 12863/2

 בוטרושוילי
אברהם

13/10/2011 בוטרשוילי מרינה 869667/1

טורג'מן פלורי 28/11/2010 גבאי סימי 868606/1

שפטשוילי ללי 09/09/2011 ציצואשוילי גרצן 868748/1

דיאדקו בוריס 02/07/2006 דיאדקו רוזליה 868885/1

רויטוב איגור 06/10/2011 לבר שרה 869998/1

קצב מיכאיל 02/10/2008 קצב מילה 870028/1

ברינקר רעיה 30/07/2011 ברינקר אריה 870217/1

 אמויאל דניאל
מסעודה

15/05/2011 סאלם מוריס ביג'י 870342/1

טלהון וורקי 03/10/2011 אבבה זבדה 870430/1

אלוקל פינקו 14/10/2011 אלוקל נעמי 870447/1

טיטלר אריה 27/10/2011 טיטלר סימה 870454/1

 קוליצ'נקוב
ליודמילה

14/02/2011 סוקולוב אברהם 870534/1

 לוינגר יהושע
שלמה

24/12/2010 לוינגר שמואל 872804/1

גלנטי רגינה 12/01/2011 גלנטי יוסף 871945/1

סבן ג'ואל 24/07/2009  סולטן ברטה
צלביה

870863/1

סבן ג'ואל 25/09/2001 סולטן רובנס 870878/1

דבראשוילי יצחק 02/09/2011 דבראשוילי למרה 870970/1

מזרחי סיגל 06/10/2011 יעקוביאן אסתר 871066/1

מזרחי סיגל 05/08/2010 יעקוביאן אליהו 871073/1

 יעקובישוילי
ציפורה

04/10/2011  יעקובישוילי
מיכאל

871097/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

ברלין ודים 24/04/2003 צ'רנומורדיק מרה 871226/1

רוזנבלט ויקטור 11/06/2011 רוזנבלט גניה 871682/1

ביטן רחלה 30/10/2011 ביטן סלבדור 871771/1

ברנשטיין ביאנקה 23/10/2011 בכמן מרקו 871988/1

אלעזר אבשלום 15/10/2010 אלעזר יהודה 872334/1

 בוטראשווילי
אתרי

08/11/2011  בוטראשווילי
שבתאי

872689/1

 רודיאקוב
ליודמילה

13/02/2010 רודיאקוב זכרי 872932/1

דאודי פרלה 20/11/2011 אזולאי דני 873569/1

שפיר בוריס 28/01/2011 שפיר יצחק 873630/1

כץ סולומון 20/10/1988 כץ שרה 873753/1

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(

                                                ניסים דרי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

פיינשטיין נידיה 05/06/2002 ססלבסקי עמנואל 868770/1

פיינשטיין נידיה 04/10/2011 ססלבסקי מריה 868782/1

שוישה פני 30/04/2011 סויסה ראובן 869380/1

אייברמן ליליה 06/01/2005 וולפסון חוניה 868809/1

גלינקין בוריס 25/10/1998 מיכלביץ נתן 869291/1

גלינקין בוריס 11/01/2002 זרצר גניה 869320/1

אהרון שאלתיאל 24/02/2011 אהרון לאה 870652/1

טויטו מאיר 14/02/2010 טויטו אלעזר 871491/1

כהן רחל 07/10/2011 כהן סעדיה 869496/1

בלולו אפרים 12/11/2008 בלולו זבולון 869931/1

ארביב אברהם 05/03/2008 ארביב צעידה 870144/1

עאבדי שם טוב 10/10/2011 עבאדי צפורה 870702/1

זוסימן אילנה 03/09/2011 זוסימן אמנון 870714/1

ימין זנה 09/03/2011 ימין נפתלי 871184/1

עטר אסתר 22/12/2006 חכמון חכמון 872327/1

מורנו יוסף 01/10/2011 מורנו רחמה 66910/3

אמסלם הילדה 05/10/2011 אמסלם דוד 872196/1
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שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

סיטרוק מרים 14/10/2011 סיטרוק משה 871494/1

טויטו מאיר 11/05/2009 טויטו רחל 871502/1

)גואטה קרן )ארלט 02/11/2011 גואטה פליקס 871698/1

דלב יהודה 16/07/2011 דלב רבקה 872429/1

סלמה מרים 13/05/2011 סלמה אידי לאה 872670/1

מולודצקי מיכאל 23/07/2011 מולודצקי דוד 872778/1

כץ שמואל 07/07/2011 כץ חנה 872812/1

גולדמן קלרה 23/09/2011 שוחט לואיסה 872842/1

גולדמן קלרה 10/01/1995 שוחט לאון 872857/1

מולאי מיכאל 13/06/2011 מולאי רבקה 872957/1

שמש שושנה 10/11/2011 איזון דורה לוסיה 872963/1

נגר עוזי 01/11/2011 נגר מסעוד 872982/1

רוזנטל צבי 28/08/2011 רוזנטל יובל 873332/1

דיקר רונן 09/11/2011  דיקר )מונדשיין
מרים

873454/1

שעיה ורדה בלהה 07/10/2011 שעיה יעקב 873833/1

סובן גסטון 24/09/2011  סובן אברהם
אלברט

873747/1

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(

                                             אברהם פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

נחמן שרה01/12/2009אדוני כטון868428/1

אור אורי01/07/2011לופי מרים868812/1

זינה דוד13/08/2011זינה ג'אן חנה868831/1

ויזמן שושנה18/10/2011ויזמן חיים869043/1

שטרקס דוד23/09/2011שטרקס אסנת870117/1

יצחק עמנואל19/09/2009יצחק עליזה870407/1

נגר יהונתן07/01/2005נגר רזיאל871063/1

דהן דוד26/10/2011דהן עדנה871697/1

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(

                                              שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

קבלה רבקה 04/10/2001 לוי שלום 612706/2

אליה עזרא 20/10/2011 אליה משה 868784/1

חביב לבנה מיכל 27/09/2011 אשכנזי משה 868804/1

בוזנח אריה 12/12/1990 בוזנה יוסף 869357/1

כבירי דב 28/05/2008 כבירי צבי 869834/1

סבג שמעון 04/02/2007 סבאג רחל 870330/1

פל אברהם 16/09/2011 פל פרסקובה 871676/1

עמור יוכבד 29/06/2010 דהן סימון 872015/1

ציבוטרו פנינה 02/10/2007 עליאש חיים 872421/1

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2011(

                                       נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

ה"מ 68/11

בעניין: הצהרת מותם של אליזבטה פלדמן, וילמוש גונדה, 
אורורה  גרינפלד,  )שנדור(  אלכסנדר  )וייס(,  גונדה  )יולי(  יולן 
רוזליה  שוורץ,  הלנה  קון,  )פרידה(  פרדריקה  קלין,  )ארנקה( 

אמיגו,

הודעה

ניתנת בזה הודעה, לפי תקנה 3 לתקנות הצהרות מוות )סדרי 
הדין(, התשי"ג-1952, כי ביום ח' בתמוז התשע"א )10 ביולי 2011(, 
הגישה אלישבע עזרי, ע"י ב"כ עו"ד מיכה צמיר, מרח' ויצמן 4, תל 
 אביב, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק נכסים
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
)להלן - החוק(, להצהיר על היותם  והנצחה(, התשס"ו-2006 

של הנ"ל נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר

ה"מ 78/12

רבינוביץ,  חנה  רבינוביץ,  יוסף  של  מותם  הצהרת  בעניין: 
חיים  רבינוביץ,  אביבה  רבינוביץ,  שולמית  רבינוביץ,  דבורה 
רבינוביץ  הינדה  פרידמן,  שולמית  פרידמן,  יצחק  רבינוביץ, 

פרידמן, לייבלה )אריה( פרידמן,

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
התשע"ב  בטבת  ט"ז  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
אשתו  בשם  פולונסקי  יעקב  הגיש   ,)2012 בינואר   11(
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חולון,   ,26/21 צהל  אלופי  מרח'  פולונסקי,  לאה  המנוחה 
נכסים לחוק   27 סעיף  פי  על  שהוקמה  ערר  לוועדת   בקשה 
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
)להלן - החוק(, להצהיר על היותם   והנצחה(, התשס"ו-2006 

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

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר

ה"מ 82/12

בעניין: הצהרת מותם של אברהם אלימלך זילברברג, רחל 
זילברברג, רבקה  זילברברג, חנה  זילברברג, דב  יעקב  זילברברג, 

זילברברג,

הודעה

ניתנת בזה הודעה, לפי תקנה 3 לתקנות הצהרות מוות )סדרי 
הדין(, התשי"ג-1952, כי ביום כ"ג בטבת התשע"ב )18 בינואר 
2012(, הגיש עודד יאיר כהן, מרח' כ"ט בנובמבר 11, הרצליה, 
נכסים לחוק   27 סעיף  פי  על  שהוקמה  ערר  לוועדת   בקשה 
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
)להלן - החוק(, להצהיר על היותם   והנצחה(, התשס"ו-2006 

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

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר

בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא

ת"ע 17767-12-11

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ופני  קליין  מרצ'ל  הנעדרים  של  מותם  הצהרת  ובעניין: 
קליין,

והמבקשים: יורשי המנוחה אסתר קליין, ע"י ב"כ עו"ד ר' 
עקרבי ו/או עו"ד שי עקרבי, מרח' ההגנה 13, פתח תקוה, טל' 

03-9311422, פקס' 03-9311546.

הודעה

להווי ידוע כי המבקשים הנ"ל פנו אל בית המשפט לענייני 
משפחה בכפר סבא בבקשה להצהיר על מותם של הנעדרים 
שנעלמו ומשערים שנספו וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ"ל 

ביום 24.5.2012, בשעה 8.40.

 1980 בשנת  היה  בחיים  עדיין  נראו  הידוע שבו  התאריך 
בבוקרסט, רומניה.

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

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

       ר' עקרבי, עו"ד

     בא כוח המבקשים

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 52089-12-11

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

ובעניין פירוק חברת גנא גלובל נטורל אנרג'י ישראל בע"מ, 
ח"פ 51-429279-6.

והמבקשת: מתכת שלוחות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, 
מס' אגודה 57-004868-6, ע"י ב"כ עו"ד יצחק מובסוביץ, מקיבוץ 
נייד -054  ,04-6062025 טל'   ,10910 שאן  בית  עמק  ד"נ  שלוחות, 

6746025, פקס' 04-6062026.

בקשה  הוגשה   28.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 26.3.2012, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 15.3.2012.

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

יצחק מובסוביץ, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 50773-01-12

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

ובעניין פירוק חברת אלי בראשי ובניו - עבודות עפר ופיתוח בע"מ.

נוספים,  החברה  עובדי  ו–31  שויכה  חאתם  והמבקשים: 
אגבארייה,  ח'אלד  ו/או  אגבארייה  עאהד  עו"ד  ב"כ  ע"י  כולם 
 מכיכר אלמידאן, ת"ד 126, אום אלפחם 30010, טל' 06-6314663,

06-6314667, פקס' 06-6314791.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.4.2012, בשעה 12.45.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

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

ח'אלד אגבארייה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 30682-01-12

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

ח"פ בע"מ,  ונופש  תיירות  מנהל  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-342040-6

והמבקשת: בטי דהן, ע"י ב"כ עו"ד אהוד דהאן, מרח' יפו 21, 
חיפה 33262.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.3.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 10.3.2012.

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

אהוד דהאן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 53423-01-12

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

ובעניין פירוק חברת סלינה תעשיות 1972 בע"מ.

והמבקשים: עובדי החברה לפי ייפוי כוח בתיק בית המשפט, 
ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, 
מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, 

פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.9.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 1.9.2012.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 44702-01-12

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

ובעניין פירוק חברת מטילי חדרה )1973( בע"מ.

מרח'  כמאל,  כמאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עומר,  איוב  והמבקש: 
שמריהו לוין 3, חיפה 31044.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.4.2012, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 10.4.2012, בשעה 

.12.00

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

כמאל כמאל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 44872-01-12

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

ח"פ בע"מ,  הצפון  שתיים  נבראש  מ.  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-440082-9

והמבקש: סואעד רמיה, ת"ז 311288435, ע"י ב"כ עו"ד עמאד 
 ,04-8526116 טל'  חיפה,   ,3 קומה   ,35 המגינים  משד'  מובאריכי, 

פקס' 04-8526117.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.4.2012, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 10.4.2012.

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

עמאד מובאריכי, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 7136-02-12

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

ח"פ בע"מ,  אנ.  אמ.אנד  עם  סחר  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-383750-0

והמבקש: הנרי מיולר, דרכון קנדי מס' WL 718352, ע"י ב"כ 
עו"ד ישראל בודה ו/או ענבל דניאלי, ממשרד עו"ד שרגא בודה, 

מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.2.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.4.2012, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.23.4.2012

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

ישראל בודה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 2207-09-11

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

ח"פ בע"מ,  אלקטרוניקס  טק  קאי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-255299-3

ב"כ  ע"י  ואח',   ,305877078 ת"ז  גרינזייד,  אריה  והמבקשים: 
צ'  ו/או  גילר  ד'  ו/או  קדם  ת'  ו/או  בנין  ר'  ו/או  ורדי  א"נ  עו"ד 
אברג'יל, מדרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, רמת גן, טל' 03-7526633, 

פקס' 03-7526888.

בקשה  הוגשה   28.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

21.3.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

.1.3.2012

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

אביחי נ' ורדי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 4547-10-11

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

ח"פ בע"מ,   )2000( ישראל  ולא  כן  חברת  פירוק   ובעניין 
51-299752-9, מכיכר העצמאות 4, נתניה, אצל עו"ד חימי,

והמבקשים: ויקטור צוויג, ת"ז 12746095, ואח' ע"י ב"כ עו"ד 
אלינה  ו/או  שבשאי  ליליה  ו/או   18651 מס'  רישיון  מורוז,  פבל 
 פוקס, מרח' סחרוב 22, ראשון לציון 75707, טל' 03-9412222, פקס'

.03-9412202

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.10.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

20.3.2012, בשעה 13.30.

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

אלינה פוקס, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 16730-01-12

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

ובעניין פירוק חברת כנפי מתכת בע"מ, ח"פ 51-052145-3, 
מרח' אדמונית 1, ת"ד 572, מודיעין 71700, נייד 054-6638120,

והמבקשים: סעיד אחמד חולי, ת"ז 949321681, ושוקי אחמד 
חליף, ת"ז 986795870, ע"י ב"כ עו"ד מסארווה האשם, רישיון מס' 
31363,  ואח', ת"ד 778, כפר קרע 30075, טל' 04-6356455, פקס' -04

.6355583

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

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

מסארווה האשם, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 16770-01-12

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

ובעניין פירוק חברת רהיטי למחור בע"מ, ח"פ 51-428258-1, 
ממעלה נוף 17/18, טירת יהודה 39042, אצל עבאדי גיא.

והמבקשים: 1. יאסר יוסף, ת"ז 411823297. 2. גסאן עבאס, ת"ז 
905687521. 3. סמיר אסעד, ת"ז 910427582. 4. תאאר אלאחמד, ת"ז 
850565656. 5. סאאד דאהון, ת"ז 914238225. 6. אוסאמה קראריה, 
ת"ז 850126848. 7. יוסף אכבאריה, ת"ז 907162804. 8. אוסאמה קיסי, 
ת"ז 949567705. 9. איאד קאדוס, ת"ז 959735499. 10. רושדי צואן, ת"ז 
850565979, ע"י ב"כ עו"ד מסארווה האשם, רישיון מס' 31363,  ואח', 

ת"ד 778, כפר קרע 30075, טל' 04-6356455, פקס' 04-6355583.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

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

מסארווה האשם, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 53211-01-12

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

ובעניין פירוק חברת טורס מבלט מתכת בע"מ, ח"פ 51-156081-5,

והמבקשת: מזל בוסטנג'י, ת"ז 051599710, ע"י ב"כ עו"ד איתן 
צפדיה, מרח' צ'לנוב 29, תל אביב 66048, טל' 03-6393103/4, פקס' 

.03-6874702

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 2.5.2012.

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

איתן צפדיה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 58042-01-12

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

ובעניין פירוק חברת מוסך המחלץ בע"מ, ח"פ 51-052172-7, 
מרח' האלוף דוד מרכוס 33, פתח תקוה,

והמבקשת: אתי ממני שחר, ת"ז 588147400, מרח' תורי זהב 
5/8, מצפה אפק, ראש העין, ע"י ב"כ עו"ד עזרא יצחק, מרח' האודם 

5, פתח תקוה 49751, טל' 03-9221895, פקס' 03-9214192.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 2.5.2012.

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

עזרא יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 58088-01-12

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

ובעניין פירוק חברת קרגו ליין בע"מ, ח"פ 51-325203-1, שד' 
דואני 46/29, יבנה,

והמבקש: פנחס משה, ת"ז 027218569, מרח' תל חי 31, אשדוד, 
ע"י ב"כ עו"ד עזרא יצחק מרח' האודם 5, פתח תקוה 49751, טל' 

03-9221895, פקס' 03-9214192.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 2.5.2012.

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

עזרא יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 8955-02-12

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

ובעניין פירוק חברת ש.י.א. קייטרינג בע"מ, ח"פ 51-448115-9,

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן גבירול 52, תל 

אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.2.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2012, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 2.5.2012.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 9036-02-12

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

ח"פ בע"מ,  חשמל  עבודות  פסטרנק  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-046562-8

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן גבירול 52, תל 

אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.2.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2012, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 2.5.2012.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 9415-02-12

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

ובעניין פירוק חברת אוריאנה דהן בע"מ, ח"פ 51-396730-7,

והמבקשת: חנה בוזין, ע"י ב"כ עו"ד טל נוי, מרח' לבונטין 8, 
תל אביב 65111.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.2.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2012, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 10.00 

ביום 6.5.2012.

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

טל נוי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 9447-01-12

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

ח"פ בע"מ,  ושות'  איבשקובסקי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-013578-3

ב"כ  ע"י  בע"מ,  הישראלית  הדלק  חברת  "דלק"  והמבקשת: 
עו"ד ישראל שפלר, ממשרד י' שפלר - א' שטמר, עורכי דין, רח' 
פקס'  טל' 03-6130920,  גן 52522,  רמת  סילבר(,  )בית   7 הלל  אבא 

.03-6131082

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2012, בשעה 11.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 11.00 

ביום 22.4.2012.

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

ישראל שפלר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 28784-01-12

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

ובעניין פירוק חברת חלפים על גלגלים בע"מ,

מרח'  עזי,  דאוד  עו"ד  ב"כ  ע"י  כלותי,  מועתסם  והמבקש: 
החבצלת 12א, ירושלים 94224.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.27.4.2012

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

דאוד עזי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 44920-01-12

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

)ים המלח( בע"מ, ח"פ וינוע   ובעניין פירוק חברת חי אריזות 
51-147066-8, מרח' העצמאות 4, כפר אז"ר,

ו/או  דלומי  נדב  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
בית   ,4 רמב"ם  מרח'  רייכל,  רבינסקי  נועה  ו/או  לוי-קנפו   עינת 

הלל, משרד 37, באר שבע, טל' 08-6271315, פקס' 08-6651068.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון.

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

נדב דלומי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 52255-01-12

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

ובעניין פירוק חברת מישל שאטו בע"מ, ח"פ 51-318507-4,

אולגה  סמחוב,  אירינה  דדריישנר,  דיאנה  והמבקשים: 
אולייניק, ע"י ב"כ עו"ד רן חודוס, משד' ירושלים 18, אשדוד 77523, 

טל' 08-8555335, פקס' 08-8655900.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 9.00 

ביום 22.4.2012.

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

רן חודוס, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 52322-01-12

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

ובעניין פירוק חברת ספקטור מערכות בע"מ, ח"פ 51-408140-5,

והמבקשים: סלבה וולפסון ואח', ע"י ב"כ עו"ד אריק אטיאס, 
מרח' הגדוד העברי 10, חדרה 513, אשקלון, טל' 077-3510021, פקס' 

.08-6755185

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 22.4.2012.

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

אריק אטיאס, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 11320-02-12

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

ובעניין פירוק חברת מ.ר.א - מרכז רפואי אירופאי בע"מ, ח"פ 
 ,3-102 חדר  מלון,  בתי  המלח,  ים   ,105 בוקק  מעין   ,51-177871-4

מיקוד 86930.

סימונה   .2  .304644511 ת"ז  דרכלי,  רגינה   .1 והמבקשים: 
פלוגל, ת"ז 311625784. 3. ליובוב בילינסון, ת"ז 304578081. 4. ולדלן 
רייחינשטיין, ת"ז 307769620, כולם ע"י ב"כ עו"ד רון גורבץ, משד' 
משה דיין 76, ירושלים 97570, טל' 02-5839040, פקס' 02-5839041.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.2.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 15.4.2012.

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

רון גורבץ, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

מבן-נחום את במבי עבודות הנדסיות בע"מ
)ח"פ 51-247142-6(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
כוח  בא  במשרד   ,12.30 בשעה   ,3.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החברה, בית חרמון, קומה 1, אזור התעשייה יקנעם עילית, טל' 

.04-9097434

על סדר היום: הגשת דוח על מצב עסקי החברה, הצעת 
הנושים והחברה למועמד להתמנות למפרק.

    יובל ריימונד, עו"ד

      בא כוח החברה

בזל 37 בע"מ
)ח"פ 51-342790-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,10.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 

המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,3 התעשייה  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עדי גולדשטיין, מפרק

ה.י.ע.ר. נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-280632-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.4.2012, בשעה 16.00, בשד' רוטשילד 49, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ד"ר זאב הולנדר, עו"ד, מפרק

פסו - בינשטוק נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-199314-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,92 סוקולוב  ברח'   ,10.30 בשעה   ,16.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהושע סגל, עו"ד, מפרק

פסו-יוסקוביץ מרכזי מסחר )1996( בע"מ
)ח"פ 51-225157-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,92 סוקולוב  ברח'   ,10.00 בשעה   ,16.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהושע סגל, עו"ד, מפרק

רוניס חברה לקוסמטיקה בע"מ
)ח"פ 51-151015-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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



ילקוט הפרסומים 6387, י"ג באדר התשע"ב, 7.3.2012 2942

 ,92 סוקולוב  ברח'   ,11.00 בשעה   ,16.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהושע סגל, עו"ד, מפרק

חלקה 250 גוש 6756 בע"מ
)ח"פ 51-031238-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,92 סוקולוב  ברח'   ,12.30 בשעה   ,16.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהושע סגל, עו"ד, מפרק

הקפיץ - נתניה בע"מ
)ח"פ 51-163158-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הקפיץ  א.ג.  חברת  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.4.2012 ביום  תתכנס 
נתניה 2000 בע"מ, רח' פנקס, אזור התעשייה הישן נתניה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    אברהם גבע, מפרק

פייר פלה בע"מ
)ח"פ 51-063213-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
15, תל  יבנה  16.00, ברח'  15.4.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אילן שרקון, עו"ד, מפרק

ר.א.י )ביכלר( בע"מ
)ח"פ 51-111226-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

 ,20 יום הכיפורים  ברח'   ,19.30 22.4.2012, בשעה  ביום  תתכנס 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    שמואל ביכלר, מפרק

פארמאטיב פתרונות וטרינריים בע"מ
)ח"פ 51-464537-3(

)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 16.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר סער, ת"ז 052366630, 

במשרדי חברת פארמאטיב, קיבוץ מרחביה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר סער, מפרק

פארמאטיב פתרונות וטרינריים בע"מ
)ח"פ 51-464537-3(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.4.2012, בשעה 9.00, אצל המפרק, במשרדי חברת 
פארמאטיב, קיבוץ מרחביה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יאיר סער, מפרק

אייטי פרסט בע"מ
)ח"פ 51-276701-3(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.4.2012, בשעה 10.00, ברח' טשרניחובסקי 
32, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ליסה ממו, מפרקת

עידן ניר בע"מ
)ח"פ 51-403559-1(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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



2943 ילקוט הפרסומים 6387, י"ג באדר התשע"ב, 7.3.2012

רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
42, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  זנגביל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניר ניסים דריי, מפרק

ד"ר ברוטמן ילנה
)ח"פ 51-441831-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.4.2012, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
פינקל שמעון 32, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ילנה ברוטמן, מפרקת

גרויסמן דיאגנוסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-453166-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שימקין 23, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר גבריאל גרויסמן, מפרק

מלון "מטרופול" בנתניה בע"מ
)ח"פ 51-012702-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ירושלים 5, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב בלומשטיין, מפרק

אדר גיל בע"מ
)ח"פ 51-159393-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

קרן  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.4.2012 ביום  תתכנס 
היסוד 44/7, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דליה רובינשטיין, מפרקת

אופנת טל שוורץ בע"מ
)ח"פ 51-389225-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,  16א,  המחתרות 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף שוורץ, מפרק

אידרא השקעות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-192576-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רב אשי 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהודה בהט, מפרק

א.א. הקיבוצניקים בע"מ
)ח"פ 51-164726-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ענתבי 15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם סיוה, מפרק

י.ד. לנדאו אוברסיס בע"מ
)ח"פ 51-092819-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס ביום 29.4.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דניאל 
פריש 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ישעיהו לנדאו, מפרק

גמלאים לחופש ונופש בע"מ
)ח"פ 51-416728-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הרשום  במשרדה   ,9.00 בשעה   ,30.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,54 העצמאות  רח'  החברה,  של 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    בטי דהן, מפרקת

אר.קיו.איי. אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-117903-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.4.2012, בשעה 9.00, ברח' הנביאים 8, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לזר לוי, מפרק

ג. דנט בע"מ
)ח"פ 51-402367-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2012, בשעה 9.00, ברח' הרב עוזיאל 20, בת 
ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גילה בן אברהם, מפרקת

שוון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-346997-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 11.00, במשרדי 
תל   ,46 קומה   ,1 עזריאלי  מרכז  דין,  עורכי  ושות',  ארנון  יגאל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אביב צידון, מפרק

מחסני צבע )ר.ש.א.( בע"מ
)ח"פ 51-341849-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
מצדה 82, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יניב בר, מפרק

י.ר. שפע ניהול ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-363567-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
מצדה 82, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יניב בר, מפרק

א.ר.י. אפיקי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-350997-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
מצדה 82, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יניב בר, מפרק

ר.מ.ביטון - שרותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-288116-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' חנה 
רובינא 48, באר שבע 84644, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פנחס ביטון, מפרק

רנדה תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-315246-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי רביד, מרח' ליבנית 3, 

סביון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפי רביד, מפרק

הדר שחף בע"מ
)ח"פ 51-319479-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן שחף, ת"ז 051111086, 

מרח' עומרים 11, עומר, 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.

חנן שחף, מפרק

הדר שחף בע"מ
)ח"פ 51-319479-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.4.2012, בשעה 16.30, במשרדי החברה, רח' 
עומרים 11, עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנן שחף, מפרק

בן צוקר בע"מ
)ח"פ 51-319475-3(

)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 23.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון צוקר, ת"ז 051983062, 

מרח' עומרים 11, עומר, 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.

אלון צוקר, מפרק

בן צוקר בע"מ
)ח"פ 51-319475-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.4.2012, בשעה 16.30, במשרדי החברה, רח' 
עומרים 11, עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                אלון צוקר, מפרק

ורד ארוזיה לאחזקות וניהול נכסים )1995( בע"מ
)ח"פ 51-224751-1(

)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 29.8.2002, התקבלה החלטה 
ת"ז  דיל,  שמעון  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

046587119, מרח' אגריפס 42, 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.

שמעון דיל, רו"ח, מפרק

ורד ארוזיה לאחזקות וניהול נכסים )1995( בע"מ
)ח"פ 51-224751-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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 ,42 אגריפס  ברח'   ,16.00 בשעה   ,22.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון דיל, רו"ח, מפרק

אלאתחאד לקבלנות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-427695-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  שרף,  יעקוב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

080456304, מרח' אל אספהאני 4, 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.

יעקב שרף, עו"ד, מפרק

אלאתחאד לקבלנות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-427695-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.4.2012, בשעה 14.00, ברח' אל אספהאני 
4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב שרף, עו"ד, מפרק

סולל הגליל - ד9 בע"מ
)ח"פ 51-168786-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  יונס,  אבו  סאלח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

20293262, מרח' 73/20, סח'נין, 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.

סאלח אבו יונס, מפרק

סולל הגליל - ד9 בע"מ
)ח"פ 51-168786-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.4.2012, בשעה 13.00, ברח' 73/20, סח'נין, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
סאלח אבו יונס, מפרק

ס.י. סוללים בע"מ
)ח"פ 51-270725-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  יונס,  אבו  וסאם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

25992876, מסח'נין, 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.

וסאם אבו יונס, מפרק

ס.י. סוללים בע"מ
)ח"פ 51-270725-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  בסח'נין,  בשעה 16.00,  ביום 22.4.2012, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

וסאם אבו יונס, מפרק

מוליגנס באר בע"מ
)ח"פ 51-218750-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.4.2012, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' בגין 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,56478 יהוד   ,5/3
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    צביקה גרוס, מפרק




