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הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף (31ב)
לחוק–יסוד :הממשלה ,2החליטה הממשלה כדלקמן:
( )1להעביר את הסמכויות המוקנות לראש הממשלה אל השר
לשירותי דת לפי החוקים האלה:
א .חוק הרבנות הראשית לישראל ,התש"ם;31980-
ב .חוק איסור הונאה בכשרות ,התשמ"ג;41983-
ג.

חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה),
התשל"ט;51979-

ד.

פקודת מאכל כשר לחיילים;61948 ,

ה .חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות ,בתפילין
ובמזוזות ,התשל"ה;71974-
ו.

סעיף  6לתוספת לחוק מס קנייה (טובין ושירותים),
התשי"ב;81952-

ז.

ממלכתית,

סעיף  )2(3לחוק
התשס"ח;92008-

ועדת

שמיטה

ח .פקודת העדה הדתית (המרה) - 1927 ,בנושאי גיור;10
ט .חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח,
התשס"ג;112002-
י.

סעיף 74יז(ה) לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז;121967-

( )2להעביר את הסמכויות המוקנות לשר התיירות אל השר
לשירותי דת לפי החוקים האלה:
א.

סעיף  70לחוק המים ,התשי"ט;131959-

סעיפים (29ג) ו–(32ב) לחוק העתיקות ,התשל"ח;151978-

ד .סעיף  99לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה;161965-
ה .סעיף (77א) לחוק הנפט ,התשי"ב;171952-
ו.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

סעיף  14לחוק
התשכ"ב;181962-

הרשויות

המקומיות

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התש"ם ,עמ' .90
ס"ח התשמ"ג ,עמ'  ;128י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;149י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ע"ר התש"ט ,עמ'  ;62י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;15י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;344י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;254י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1269
ס"ח התשס"ג ,עמ'  ,92י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;202י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשל"ח ,עמ'  ;76י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;322י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשכ"ב ,עמ'  ;96י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
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19
20
21
22

ב .סעיף (22ב)( )3לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח;141998-
ג.

ז .סעיף  )2(6לחוק הדרכים (שילוט) ,התשכ"ו;191966-
ח .סעיפים (51א) ו– 52לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום,
התשכ"ה;201965-
ט .סעיף  4לחוק השמירה על המקומות הקדושים,
התשכ"ז ,211967-למעט הסמכויות הקשורות בטיפול
בקבר רבי שמעון בר יוחאי;
י .סעיף (22א) לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות,
התשי"ח;221957-
23
יא .סעיף (34ב) לחוק רשות נאות מרפא ,התשל"ג; 1973-
( )3להחזיר את סמכויות המשרד לענייני דתות וסמכויות
השר לענייני דתות ,שהועברו לראש הממשלה ,לשר
לשירותי דת ולמשרד לשירותי דת ,לפי החוקים האלה:
א .סעיף (9ב)( )2לחוק הרשות לקידום מעמד האישה,
התשנ"ח;241998-
ב .סעיף (8א)( )1לחוק הרשות לפיתוח ירושלים,
התשמ"ח.251988-
העברת הסמכויות כאמור הובאה לאישור הכנסת
בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,ביום י"א בסיוון
התשע"ג ( 20במאי .)2013
י"ב בסיוון התשע"ג ( 21במאי )2013
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

(ביוב),

23
24
25

ס"ח התשכ"ו ,עמ'  ;6י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;279י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ,75י"פ התשס"ד עמ' .1642
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;181י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;171י"פ התשס"ד ,עמ' .1642
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;168י"פ התשס"ד ,עמ' .1642

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה בזה את עובדי המוסד לביטוח לאומי
ששמותיהם מפורטים להלן ,לערוך חקירות בקשר לביצוע
עבירות על חוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש] ,התשנ"ה:21995-
עילי בדר
		
לירון אבוטבול
אירנה נוסייב
		
עדי אינצה
		
רונן כפרי
שלום כעביה
עמוס ששון
		
יונתן קוז'וקר
רועי שטרן
		
ורד ג'רבי
קדיה אמסלם
תוקפה של הרשאה זו עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31
בדצמבר  )2013וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם
האמורה.
י"ט בסיוון התשע"ג ( 28במאי )2013
(חמ )3-279
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
 2ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
והשירותים החברתיים למוסדות ציבור למטרת
שיפוצים והצטיידות במעונות חסות הנוער

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה את עובד יחידת הממונה על הביטחון
במערכת הביטחון ,רועי יעקובי ,לחקור חשד לביצוע עבירות
פליליות של חשודים בעבירות כמפורט להלן ,אם החליטה כך
על פי הנוהל הוועדה המשותפת או נציג הפרקליטות העומד
בראשה:
( )1עבירות שעבר בקשר למילוי תפקידו עובד או עובד
לשעבר של -
-

משרד הביטחון בדרג נמוך מדרג ראש אגף;

-

יחידת סמך של משרד הביטחון;

-

הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג);

-

המרכז למחקר גרעיני (ממ"ג);

-

הוועדה לאנרגיה אטומית;

-

המכון הביולוגי;

-

תעשיות ביטחוניות.

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985 -
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה, 1985-
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסם בזה
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים
החברתיים למוסדות ציבור למטרת שיפוצים והצטיידות במעונות
חסות הנוער( 2להלן  -המבחנים העיקריים) ,כמפורט להלן:
1

תיקון סעיף 2
.1

בסעיף  2למבחנים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (ב) -
(א) במקום פסקה ( )1יבוא:
"( )1שיפוץ מבנים לצורכי בטיחות לרבות כיבוי
אש ומערכות חשמל ,לצורכי תברואה לרבות
ביוב וסניטציה ,או לצורכי ביטחון או מיגון;";
(ב) במקום פסקה ( )4יבוא:
"( )4שיפוץ מבנים לצורך הנגשתו לאנשים עם
מוגבלויות ,בהתאם לקבוע בחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ,31998-והתקנות
שלפיו;";

( )2עבירות שעבר ספק או ספק לשעבר של אחד מהגופים
המנויים בפסקה  1לעיל בקשר לקשריו עם אותו גוף;
( )3עבירות על חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט;21959-
עבירות על חוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ"ד;31994-
עבירות על חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני ,התשס"ז;42007-
עבירות על חוק משפחות חיילים שנספו במערכה
(תגמולים ושיקום) ,התש"י;51950-

( )2בסעיף קטן (ד) ,במקום "לפי חוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים,
התשס"א ,2001-ככל שהוא מחויב בקבלת אישור
לפי החוק האמור" יבוא "בהתאם לקבוע בחוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א;"42001-

( )4עבירות שעבר עובד לשעבר באחד הגופים המנויים
בפסקה ( )1וכן מי שפרש משירות כחייל בצבא הגנה
לישראל ,על חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה),
התשכ"ט.61969-

( )3בסעיף קטן (ו) -
(א) בפסקה ( ,)4במקום " "3יבוא ";"5
(ב) בפסקה ( ,)5במקום "למדרג הלמ"ס" יבוא
"באשכולות המדרג החברתי-כלכלי של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה" ,אחרי "וגם" יבוא
"למעון" ,במקום "נמצא" יבוא "הנמצא";

בהרשאה זו -
"הנוהל"  -נוהל מיום ט"ו באייר התשס"ה ( 24במאי  ,)2005שקבע
היועץ המשפטי לממשלה ,בנוסחו המעודכן מזמן לזמן;
"ועדה משותפת"  -ועדה שמונתה על פי הנוהל בראשות נציג
פרקליטות המדינה;

( )4בסעיף קטן (ח) -
(א) במקום פסקה ( )1יבוא:

"תעשיות ביטחוניות"  -התעשייה הצבאית בע"מ ,תעשייה
אווירית בע"מ ,רפא"ל  -מערכות לחימה מתקדמות בע"מ.
תוקפה של הרשאה זו עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31
בדצמבר  )2013וכל עוד מקבל ההרשאה משמש בתפקידו
האמור.
י"א בסיוון התשע"ג ( 20במאי )2013
(חמ -3-279ה)1
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
1
2
3
4
5
6

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .132
ס"ח התשס"ז ,עמ' .398
ס"ח התש"י ,עמ' .162
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .144

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

"( )1הניקוד המצטבר ;";80% -
(ב) בפסקה ( ,)3בסופה יבוא "."20%-
תחילה
.2

תחילתו של תיקון זה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר
.)2013

י"ז בסיוון התשע"ג ( 21במאי )2013
(חמ )3-1888
()803-35-2013-000013
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
1
2

3
4

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
י"פ התשס"ה ,עמ'  ;532התשס"ח ,עמ'  ;1367התש"ע ,עמ' ;1374
התשע"ב ,עמ' .5026
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .152
ס"ח התשס"א ,עמ' .509

5337

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
והשירותים החברתיים לטיפול בלקויי שמיעה ושיקומם

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
והשירותים החברתיים למוסדות ציבור העוסקים
בטיפול באנשים עם מוגבלות ובשיקומם

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985 -

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985 -
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה, 1985-
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסם בזה תיקון
למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים
למוסדות ציבור העוסקים בטיפול באנשים עם מוגבלויות
ובשיקומם( 2להלן  -המבחנים העיקריים) ,כמפורט להלן:
1

תיקון סעיף 2
.1

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה, 1985-
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסם בזה
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים
החברתיים לטיפול בלקויי שמיעה ושיקומם( 2להלן  -המבחנים
העיקריים) ,כמפורט להלן:
1

בסעיף  )3(2למבחנים העיקריים ,אחרי "ליקויי למידה"
יבוא "או" ובסופו יבוא "וילדים מעוכבי התפתחות;".

תיקון סעיף 4
.1

( )1בפסקה ( ,)7במקום "בפסקאות משנה (א) ו–(ב)" יבוא
"בפסקאות משנה (א) או (ב)";

תיקון סעיף 4
.2

( )2במקום פסקה ( )10יבוא:

בסעיף  4למבחנים העיקריים ,במקום פסקה ( )11יבוא:

"( )10השכר שמשלם המוסד לכל אחד מעובדיו,
בהתאם לחלקיות משרתו ,אינו נמוך משכר מינימום
לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,31987-והשכר
הגבוה ביותר שמשלם מוסד הציבור אינו עולה על
שכר ברוטו במכפלת  1.4של מנהל חברה ממשלתית
לא עסקית בדרגה  10בשנה שקדמה לשנה שבה
הוגשה הבקשה למתן תמיכה ,כפי שפורסם באתר
הממונה על השכר באוצר; עמידה בהוראה זו תיבחן
בכל שנה על בסיס נתוני עלויות שכר ותשלומים
בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה על המוסד
להגיש דוח כספי מבוקר וכן בשנת הכספים שבשלה
מוגשת הבקשה ,לפי התקציב המאושר או לפי הצעת
התקציב; מוסד שלא נתמך בשנה קודמת ,ייבחנו
נתוני השכר והתשלומים שלו כאמור לפי התקציב
המאושר או לפי הצעת התקציב שלו לשנת הכספים
שבעדה מוגשת הבקשה;".

"( )11השכר שמשלם המוסד לכל אחד מעובדיו ,בהתאם
לחלקיות משרתו ,אינו נמוך משכר מינימום בהתאם לחוק
שכר מינימום ,התשמ"ז ,31987-והשכר הגבוה ביותר
שמשלם מוסד הציבור אינו עולה על שכר ברוטו במכפלת
 1.4של מנהל חברה ממשלתית לא עסקית בדרגה  10בשנה
שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למתן תמיכה ,כפי
שפורסם באתר הממונה על השכר באוצר; עמידה בהוראה
זו תיבחן בכל שנה על בסיס נתוני עלויות שכר ותשלומים
בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה על המוסד להגיש
דוח כספי מבוקר וכן בשנת הכספים שבשלה מוגשת הבקשה,
לפי התקציב המאושר או לפי הצעת התקציב; מוסד שלא
נתמך בשנה קודמת ,ייבחנו נתוני השכר והתשלומים שלו
כאמור לפי התקציב המאושר או לפי הצעת התקציב שלו
לשנת הכספים שבעדה מוגשת הבקשה;".
תיקון סעיף 6
.3

בסעיף (6א) למבחנים העיקריים -
( )1בפסקה (()4א) ,אחרי "למידה" יבוא "או" ואחרי
"הפרעות רגשיות" יבוא "וילדים מעוכבי התפתחות";

תיקון סעיף 6
.2

תיקון סעיף 9
.4

( )2במקום פסקת משנה ( )2יבוא:

בסעיף  9למבחנים העיקריים ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"( )2לגבי קבוצת מקבלי שירות שוטף  -בעד כל פעם
נוספת בשבוע שניתן שירות שוטף לאותה קבוצה
תינתן נקודה נוספת".
תיקון סעיף 9
.3

תחילה
.5

י"ז בסיוון התשע"ג ( 26במאי )2013
(חמ )3-1888
()803-35-2013-000011
1
2
3
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בסעיף  9למבחנים העיקריים ,האמור בו יסומן "(")1
ולאחריו יבוא:
"( )2על אף האמור במבחנים אלה ,בשנת  ,2013במקרים
שבהם שיעור התמיכה היחסי במוסד לפי מבחנים אלה
פחת ביותר מ– 30%לעומת שיעור התמיכה היחסי שקיבל
לפי המבחנים העיקריים בשנת  ,2012לא יפחת שיעור
התמיכה היחסי בו מ– 70%מזה שלו היה זכאי בשנת
".2012

תחילתו של תיקון זה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר
.)2013

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
י"פ התשע"ב ,עמ' .5029
ס"ח התשמ"ז ,עמ' .68

בסעיף (6א)(()1ב) למבחנים העיקריים -
( )1בפסקת משנה ( ,)1במקום "פסקה זו" יבוא "סעיף זה"
ובסופה יבוא ""קבוצת מקבלי שירות שוטף" 50 -
מקבלי שירות שוטף;";

( )2בפסקה (()7ד) ,אחרי "בהתאם לסיווגו" יבוא "מוכפל
במקדם של ."1.5

"(ב) על אף האמור במבחנים אלה ,בשנת  ,2013במקרים
שבהם שיעור התמיכה היחסי במוסד לפי מבחנים אלה
פחת ביותר מ– 30%לעומת שיעור התמיכה היחסי שקיבל
לפי המבחנים העיקריים בשנת  ,2012לא יפחת שיעור
התמיכה היחסי בו מ– 70%מזה שלו היה זכאי בשנת ".2012

בסעיף  4למבחנים העיקריים -

1
2
3

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
י"פ התשע"ב עמ' .5034
ס"ח התשמ"ז ,עמ' .68

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

קביעת בעל סמכות למינוי קצין שיפוט

תחילה
.4

תחילתו של תיקון זה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר
.)2013

י"ז בסיוון התשע"ג ( 26במאי )2013
(חמ )3-1888
()803-35-2013-000012
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
למוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה ,11985-ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי
לממשלה ,מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך
תמיכה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים במוסדות
ציבור (תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים)( 2להלן  -המבחנים
העיקריים) ,כמפורט להלן:
תיקון סעיף 3
.1

בסעיף  ,)7(3אחרי פסקת משנה ( )2יבוא:
"( )3התחייבות כי הרכב שיירכש יירשם על שם מוסד
הציבור".

תחילה
.2

תחילתו של תיקון זה מיום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר
.)2013

י"ז בסיוון התשע"ג ( 26במאי )2013
(חמ )3-1888
1
2

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
י"פ התשס"ח ,עמ' .4883

הודעה בדבר בחינה
לפי תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי) ,התשנ"א1991-
בהתאם לתקנה (2ב) לתקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת
רישוי) ,התשנ"א ,11991-אני מודיע כי מועד הבחינה נקבע
ליום כ"ד באב התשע"ג ( 31ביולי  )2013בשעה .10.00
הבחינה תתקיים בבית החולים הווטרינרי ,בבית הספר
לרפואה וטרינרית ,בבית דגן.
המבקש להיבחן יגיש בקשה בכתב ,לוועדת הבחינה ,לא
יאוחר מ– 10ימים לפני מועד הבחינה.

לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (147ה) לחוק הרשות הארצית
לכבאות והצלה ,התשע"ב ,12012-אני קובע כי בעל
הסמכות לפי תקנה  3לתקנות לשירותי הכבאות (משמעת),
התש"ם ,21980-למינוי קצין שיפוט כמשמעו בהוראות שירותי
הכבאות (משמעת) ,התשמ"א ,31980-הוא נציב כבאות והצלה.
י"ד בסיוון התשע"ג ( 23במאי )2013
(חמ )3-4655
שחר איילון ,רב טפסר
נציב כבאות והצלה
 1ס"ח התשע"ב ,עמ' .702
 2ק"ת התש"ם ,עמ' .2181
 3ק"ת התשמ"א ,עמ' .311

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף (22א) לחוק זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,החלטתי
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות
מטפחים שלהלן:
מבקשה מספר  4422/12עד בקשה מספר 4426/12
שם המבקש ,Nunhems B.V. :הולנד (בידי סורוקר-אגמון,
משרד עו"ד ועורכי פטנטים ,הרצליה פיתוח)
שם המטפח ,Frank Beenders :הולנד
שם הגידול :אפונה
תאריך הבקשות21.11.2012 :
מספר הבקשה 4422/12
השם המוצע לזןGROPESA :
כינוי הזןNUN 49048 PEP :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :צבע אנטוציאן  -אין; גבעול ראשי:
מספר מפרקים עד (כולל) מפרק פורה ראשון  -בינוני;
עלווה :צבע  -ירוק; עלה :עלעלים  -אין; עלה לוואי:
כתמים  -יש; מועד פריחה  -בינוני; צמח :מספר מרבי של
פרחים במפרק  -שניים; פרח :צורת הבסיס של המפרש
 באותו מישור; תרמיל :אורך  -קצר ,רוחב  -צר מאוד,התקלפות (בצד הפנימי של תרמיל יבש)  -מלאה ,דופן
מעובה  -אין ,צורת קצה מרוחק  -קהה ,צבע  -ירוק,
חוטים בתפר  -אין ,מספר ביציות  -בינוני; זרע לא בשל:
עוצמת צבע ירוק  -בינוני; זרע :סוג גרגרי עמילן  -מורכב,
צבע פסיג  -ירוק ,צבע צלקת חיבור הזרע ( - )Hilumזהה
לצבע קליפת הזרע ,משקל  -נמוך.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

מען ועדת הבחינה:
להתכתבות :המכון הווטרינרי ,ת"ד  ,12בית דגן .50250
לבירורים טלפוניים :ד"ר אבישי לובלין ,טל' ,050-6241835
.03-9681786
י"ב בסיוון התשע"ג ( 21במאי )2013
(חמ )3-855
טוביה וינר
יושב ראש ועדת הבחינה
1

ק"ת התשנ"א ,עמ' .1235

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

מספר הבקשה 4423/12
השם המוצע לזןCOMPANA :
כינוי הזןNUN 6240 PEP :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :צבע אנטוציאן  -אין; גבעול ראשי:
מספר מפרקים עד (כולל) מפרק פורה ראשון  -בינוני;

1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשמ"ד ,עמ'  ;23התשנ"ו ,עמ' .92

5339

עלווה :צבע  -ירוק; עלה :עלעלים  -אין; עלה לוואי:
כתמים  -יש; מועד פריחה  -מאוחר; צמח :מספר מרבי
של פרחים במפרק  -שניים; פרח :צורת הבסיס של המפרש
 באותו מישור; תרמיל :אורך  -בינוני ,רוחב  -רחב,התקלפות (בצד הפנימי של תרמיל יבש)  -מלאה ,דופן
מעובה  -אין ,צורת קצה מרוחק  -קהה ,צבע  -ירוק ,מספר
ביציות  -בינוני; זרע לא בשל :עוצמת צבע ירוק  -בינוני;
זרע :סוג גרגרי עמילן  -מורכב ,צבע פסיג  -ירוק ,צבע
צלקת חיבור הזרע ( - )Hilumזהה לצבע קליפת הזרע,
משקל  -גבוה.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה 4424/12
השם המוצע לזןPRIMANA :
כינוי הזןNUN 19007 PEP :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :צבע אנטוציאן  -אין; גבעול ראשי:
מספר מפרקים עד (כולל) מפרק פורה ראשון  -בינוני;
עלווה :צבע  -כחול-ירוק; עלה :עלעלים  -אין; עלה
לוואי :כתמים  -יש; מועד פריחה  -מוקדם; צמח :מספר
מרבי של פרחים במפרק  -שניים; פרח :צורת הבסיס של
המפרש  -באותו מישור; תרמיל :אורך  -בינוני ,רוחב -
בינוני ,התקלפות (בצד הפנימי של תרמיל יבש)  -מלאה,
דופן מעובה  -אין ,צורת קצה מרוחק  -קהה ,צבע  -ירוק,
חוטים בתפר  -אין ,מספר ביציות  -בינוני; זרע לא בשל:
עוצמת צבע ירוק  -בינוני; זרע :סוג גרגרי עמילן  -מורכב,
צבע פסיג  -ירוק ,צבע צלקת חיבור הזרע ( - )Hilumזהה
לצבע קליפת הזרע ,משקל  -גבוה.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה 4425/12
השם המוצע לזןSTANDANA :
כינוי הזןNUN 29046 PEP :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :צבע אנטוציאן  -אין; גבעול ראשי:
מספר מפרקים עד (כולל) מפרק פורה ראשון  -הרבה;
עלווה :צבע  -ירוק; עלה :עלעלים  -אין; עלה לוואי:
כתמים  -יש; מועד פריחה  -מאוחר; צמח :מספר מרבי
של פרחים במפרק  -שלושה; פרח :צורת הבסיס של
המפרש  -באותו מישור; תרמיל :אורך  -בינוני ,רוחב -
רחב ,התקלפות (בצד הפנימי של תרמיל יבש)  -מלאה,
דופן מעובה  -יש ,צורת קצה מרוחק  -קהה ,צבע  -ירוק,
חוטים בתפר  -אין ,מספר ביציות  -בינוני; זרע לא בשל:
עוצמת צבע ירוק  -בינוני; זרע :סוג גרגרי עמילן  -מורכב,
צבע פסיג  -ירוק ,צבע צלקת חיבור הזרע ( - )Hilumזהה
לצבע קליפת הזרע ,משקל  -בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה 4426/12
השם המוצע לזןINNOVESA :
כינוי הזןNUN 39013 PEP :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :צבע אנטוציאן  -אין; גבעול ראשי:
מספר מפרקים עד (כולל) מפרק פורה ראשון  -מעט; עלווה:
צבע -ירוק; עלה :עלעלים  -יש; עלה לוואי :כתמים  -יש;

מועד פריחה  -מוקדם מאוד; צמח :מספר מרבי של פרחים
במפרק  -שניים; פרח :צורת הבסיס של המפרש  -באותו
מישור; תרמיל :אורך  -בינוני ,רוחב  -צר ,התקלפות (בצד
הפנימי של תרמיל יבש)  -מלאה ,דופן מעובה  -אין ,צורת
קצה מרוחק  -מחודד ,צבע  -ירוק ,חוטים בתפר  -אין,
מספר ביציות  -בינוני; זרע לא בשל :עוצמת צבע ירוק -
בינוני; זרע :סוג גרגרי עמילן  -מורכב ,צבע פסיג  -ירוק,
צבע צלקת חיבור הזרע ( - )Hilumזהה לצבע קליפת
הזרע ,משקל  -בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה  12לתקנות זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ד.21974-
י"ח בסיוון התשע"ג ( 27במאי )2013
(חמ -3-235ה)1
מיכל גולדמן
רשמת זכויות מטפחים
2

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף (22א) לחוק זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,החלטתי
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות
מטפחים שלהלן:
מספר בקשה4439/13 :
שם המבקש ,Schreurs Holland B.V. :הולנד (בידי ירחמיאל
ברגנר ,אודים)
שם המטפח ,Petrus Nicolaas Johannes Schreurs :הולנד
שם הגידול :גרברה עדינה
תאריך הבקשה20/03/2013 :
השם המוצע לזןBEAUDINE :
כינוי הזןPS 95009 :
תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת :סוג  -מלא למחצה ,קוטר -
גדול; פרח לשוני בטבעת החיצונית :צבע צד עליון -
כ– ;RHS 46Bמרכז כהה  -יש; פרחים צינוריים בשורות
החיצוניות של המרכז :צבע עיקרי של אונות העטיף -
כ.RHS 46A-
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה 4440/13
שם המבקש ,Agrexco Carmel :ראשון לציון
שם המטפחים :שמאי יצהר ,רמת השרון; רונן ביטון ,רינתיה
שם הגידול :תות שדה
תאריך הבקשה08/04/2013 :
השם המוצע לזןMAOR :
1
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ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשמ"ד ,עמ'  ;23התשנ"ו ,עמ' .92

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

תיאור הזן ותכונותיו :צמח :אופי צמיחה  -זקוף למחצה; עלה
כותרת :צבע בצד העליון  -לבן; פרי :גודל  -בינוני עד
גדול ,צורה  -קוני ,צבע  -אדום בינוני; סוג הניבה  -ניבה
שנייה מליאה.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה  12לתקנות זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ד.21974-
י"א בסיוון התשע"ג ( 20במאי )2013
(חמ -3-235ה)1
מיכל גולדמן
רשמת זכויות מטפחים
2

ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

שטח החלקה 13,329.85 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :דרך;
דרום :חג' אחמד תותח ודרך;
מזרח :יורשי חג' אחמד תותח אוולד דאוד אנג'ול;
מערב :דאר עדילה והשקוואז לפנים ועתה דרך.
כתובת :וועד אל טבל ,ירושלים.
זיהוי :ספר  ,1008דף .279
זיהוי נוסף :גוש שומה  ,29989חלקה .83 ,82
המספר הישן של החלקה( 5/6 :סילואן (מ)); ( 1/53סילואן (ע)).
מס' השטר :כמפורט בנסח הרישום.
הבעלים :קרן שלם בע"מ ,ח"פ .51-359566-0
התיקון המבוקש:
המען :ירושלים.

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

שטח החלקה 10,716 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :דרך יריחו;
דרום :כביש אספלט;

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
עיריית רמת השרון מינתה בישיבתה מיום כ"ז בניסן התשע"ג
( 7באפריל  ,)2013ועדת ערר לעניין החוק האמור ,בהרכב של
שלושה חברים כמפורט להלן:

מזרח :רח' מזכרת משה;
מערב :דרך;
מזרח :חל'  76בתכנית ;351/59
		

חל'  77בתכנית ;338/54

( )2יבין רוכלי  -חבר;

		

חל'  + 78מבנה;

( )3הגר ורד בלייר  -חברה.

		

חל'  79תכנית ;419/53 + 1581/06

		

חל'  80בתכנית ;419/53

( )1שופטת בדימוס טליה קופלמן פרדו  -יושבת ראש;

ועדת ערר קודמת  -בטלה.2
י' בסיוון התשע"ג ( 19במאי )2013
(חמ -3-265ה)1
יצחק רוכברגר
ראש עיריית רמת השרון
1
2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשס"ד ,עמ' .3357

חל'  81בתכנית .419/53
		
הערה :הבקשה מתבססת על תצ"ר מס'  313/2012ומתייחסת
לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים; במסגרת
הבקשה מבוקש להקטין את שטח החלקה הרשום.
י"ט בסיוון התשע"ג ( 28במאי )2013
יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום המקרקעין

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות

מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל העיר),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל העיר),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

מס' התיק :תש"ג.2/13/

תוספת

פרטי הרישום הקיים:

מס' התיק :תש"ג.3/13/

העיר :ירושלים.

פרטי הרישום הקיים:

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

5341

הודעת הסדר

ספר  1015דף .5275
המספר הישן של החלקה 88/64 :ירושלים (מ).

לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

מס' השטר :כמפורט בנסח הרישום.
הבעלים :משה בן ראובן בו משה וויטנברג.
החלק :בשלמות.
העיר :ירושלים.
שטח החלקה :לא ידוע.

נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של עכו ,יתחיל ביום
ג' בתמוז התשע"ג ( 11ביוני .)2013
תיאור המקרקעין

הגבולות:
צפון :חלק מאדמת מיכאל בן יעקב אס-סוקאקיני אל רומי
ושות' וחלק של אדמת י' חג';
דרום :דרך ציבורית;
מזרח :אדמת סעד א–דין אפנדי בן שיך עבדול קאדיר אפנדי
בן שייך יוסף אל כליל וש';
מערב :דרך ציבורית.

המקרקעין הנכללים בגושי הרישום ממס'  17847עד מס'
/17851כפר כאוכב (השטח הבנוי של כפר כאוכב אבו אל היג'א).
כ"ד בסיוון התשע"ג ( 2ביוני )2013

               

התיקון המבוקש:

הודעת הסדר

המען :ירושלים.

לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

זיהוי נוסף :גוש (ש)  30059חלקות .7-10
שטח החלקה 1,307 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :תכנית  + 195/11מבנים  +רח' יחיא אדהאן;
דרום :רח' הנביאים;
מזרח :תכנית  + 195/11שטח סגור  +מבנה;
מערב :חלקה  + 13תכנית .195/11
הערה :הבקשה מתבססת על תצ"ר מס'  213/12ומתייחסת
לקביעת שטח לחלקות הנ"ל וקביעת הגבולות המעודכנים.
במסגרת הבקשה מתבקשת גם הוספת זיהוי נכס לחלקה
הרשומה בספר  ,1015דף  ,5275כמפורט לעיל.
כ' בסיוון התשע"ג ( 29במאי )2013
שלמה הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של עכו ,יתחיל ביום ג'
בתמוז התשע"ג ( 11ביוני .)2013
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגושי הרישום ממס'  20979עד מס'
/20982בענה (השטח הבנוי של כפר בענה).
כ"ד בסיוון התשע"ג ( 2ביוני )2013

               

5 342

עדנאן זידאן
סגן פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו

עדנאן זידאן
סגן פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו

נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של עכו ,יתחיל ביום ג'
בתמוז התשע"ג ( 11ביוני .)2013
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגושי הרישום ממס'  21103עד מס'
/21104כפר מנדא (השטח הבנוי של כפר מנדא).
כ"ד בסיוון התשע"ג ( 2ביוני )2013

               

עדנאן זידאן
סגן פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,3092
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3759
התש"ן ,עמ' ( 2469להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
דרך מוצעת או הרחבת דרך ,שביל להולכי רגל.

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,אזור שכונת א–צוואנה למרגלות
הר הצופים ,רח' שמואל בן עדיה ,המזוהה כחלק מגוש
( 30521הידוע כח"ח  16 ,15והמזוהה כדרך מס'  11המסומן
בעיגול לפי תכנית  3092המאושרת ושביל להולכי רגל
המזוהה כח"ח  ,6סך הכל שטח להפקעה כ– 1,632מ"ר,
והצבוע בצבע אדום ירוק עם פסים אלכסוניים בצבע
שחור ,כמסומן בתשריט תכנית  3092המאושרת.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,אזור שכונת שועפט ,רח' אל
אצמאעי ,המזוהה כגוש  ,30550ח"ח ,36 ,35 ,31 ,30 ,26
 ,78 ,64 ,63 ,61 ,59 ,58 ,43 ,38 ,37חלקות דרך בלא מספר;
גוש  ,30551ח"ח  ,45 ,41 ,31חלקות דרך בלא מספר;
גוש  ,30552ח"ח  ,63 ,58 ,6חלקות דרך בלא מספר; המזוהה
כשטח שבין קואורדינטות אורך -222.283( 172.646-172.283
 222.646ברשת ישראל חדשה) לבין קואורדינטות רוחב
 635.541-635.409( 135.541-135.409ברשת ישראל חדשה);
סך הכל שטח להפקעה כ– 5,563מ"ר ,והצבוע בצבע חול,
אדום ,ירוק עם פסים אלכסוניים בצבע שחור ,כמסומן
בתשריט התכנית במ3456/א המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ח בסיוון התשע"ג ( 6ביוני )2013
(חמ )3-2
קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז בסיוון התשע"ג ( 5ביוני )2013
(חמ )3-2
קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,3774
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4292
התשנ"ה ,עמ' ( 2613להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
דרך קיימת או מאושרת ,דרך חדשה או הרחבת דרך ,שטח
לדרך ו/או טיפול נופי.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' במ3456/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5171
התשנ"ט ,עמ' ( 5172להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
דרך קיימת או מאושרת ,דרך חדשה או הרחבת דרך ,מעבר
ציבורי להולכי רגל.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

חטיבת קרקע בירושלים ,אזור שכונת שועפט ,רח' אל
אצמאעי ,המזוהה כגוש  ,30542ח"ח  ;72גוש  ,30550חלקת
דרך בלא מספר בשטח של כ– 108מ"ר; גוש  ,30552חלקת
דרך בלא מספר בשטח של כ– 135מ"ר ,המזוהה כשטח

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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שבין קואורדינטות אורך -222.640( 172.666-172.640
 222.666ברשת ישראל חדשה) לבין קואורדינטות רוחב
 635.461-635.441( 135.461-135.441ברשת ישראל חדשה);
סך הכל שטח להפקעה כ– 294מ"ר ,והצבוע בצבע חול,
אדום ,ירוק/אדום לסירוגין ,כמסומן בתשריט תכנית 3774
המאושרת.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא1277/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4015
התשנ"ב ,עמ'  ,3486מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ח בסיוון התשע"ג ( 6ביוני )2013
(חמ )3-2
קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא,2606/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4587התשנ"ח ,עמ'  ,621מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

כ"ד בסיוון התשע"ג ( 2ביוני )2013
(חמ )3-2

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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כ"ד בסיוון התשע"ג ( 2ביוני )2013
(חמ )3-2
__________

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  116מ"ר (כולל
השטח שהופקע בעבר) ,המזוהה כגוש  ,7088חלק
מחלקה .68

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  10מ"ר ,הידועה
כחלקה  144בגוש ( 7103לשעבר חלק מחלקה  132בגוש
.)7103

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חפ,1012/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,784
התש"ן ,עמ'  ,2027מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חיפה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך אתר לבניין ציבורי.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחיפה ,רח' יצחק שדה ,המזוהה כחלקה 81
בגוש  10917בשלמות (לשעבר חלק מחלקה  3בגוש שומה
.)10825

י"ז בסיוון התשע"ג ( 26במאי )2013
(חמ )3-2
יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מ/
מק/137/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6575התשע"ג ,עמ'  ,4035מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מנשה אלונה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגן השומרון ,המזוהה כגוש  ,10080חלקות 56 ,55
בשלמות; הייעוד :מבנים ומוסדות ציבור לחינוך.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חפ1275/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1461
התשכ"ח ,עמ'  ,1790מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חיפה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך דרך.

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחיפה ,רח' רופין ,המזוהה כחלקה  47בגוש
 11188בשלמות.

י"ג בסיוון התשע"ג ( 22במאי )2013
(חמ )3-2
__________

יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

י"ח בסיוון התשע"ג ( 27במאי )2013
(חמ )3-2
__________

אילן שדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ש( 109/להלן  -התכנית),
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2046
התשל"ד ,עמ'  ,5מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
השומרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,21943 ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי
הוועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הודעה על
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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זכות או טובת הנאה שלו בקרקע האמורה בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כמו כן נמסרת בזה הודעה ,כי הוועדה מתכוונת לקנות
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
פרדס חנה  -גוש  ,10121חלקה .19
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ז בסיוון התשע"ג ( 26במאי )2013
(חמ )3-2
יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ש109/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2046התשל"ד ,עמ'  ,5מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה השומרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לשאת ולתת על
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הודעה על
זכות או טובת הנאה שלו בקרקע האמורה בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כמו כן נמסרת בזה הודעה ,כי הוועדה מתכוונת לקנות
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
פרדס חנה  -גוש  ,10122חלקה .346
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ז בסיוון התשע"ג ( 26במאי )2013
(חמ )3-2
__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ש396/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3755התש"ן ,עמ'  ,2370מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה השומרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,21943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לשאת ולתת על
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הודעה על
זכות או טובת הנאה שלו בקרקע האמורה בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הוועדה מתכוונת לקנות חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
פרדס חנה  -גוש  ,10074חלקה .202
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ז בסיוון התשע"ג ( 26במאי )2013
(חמ )3-2
יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ש258/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2887התשמ"ג ,עמ'  ,891מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה השומרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),21943 ,
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת
הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ,ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הודעה על
זכות או טובת הנאה שלו בקרקע האמורה בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
כמו כן נמסרת בזה הודעה ,כי הוועדה מתכוונת לקנות
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
פרדס חנה  -גוש  ,10105חלקות .152-149
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ז בסיוון התשע"ג ( 26במאי )2013
(חמ )3-2
יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון

והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10567/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5114התשס"ג ,עמ'  ,57מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10176/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5147התשס"ג ,עמ'  ,1155מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני
ציבור  -גני ילדים.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במגדל העמק ,ששטחה  1,200מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17459ח"ח .4
י"ב בסיוון התשע"ג ( 21במאי )2013
(חמ )3-2
אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

חטיבת קרקע בשפרעם ,ששטחה  4,495מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,10265ח"ח  ;25הייעוד :דרך ,שצ"פ ושב"צ.
כ"ד בסיוון התשע"ג ( 2ביוני )2013
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

נאהד חאזם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,47/101/02/8שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5270התשס"ד ,עמ'  ,1820מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מועצה אזורית
באר טוביה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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תיאור הקרקע -

הודעות בתי הדין הרבניים

גוש  ,2599חלקי חלקות ;14 ,11 ,10 ,9 ,6

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

גוש  ,2598חלקי חלקות ;31 ,30 ,27 ,26
גוש  ,2503חלקי חלקות .56 ,49 ,41 ,40
כ' בסיוון התשע"ג ( 29במאי )2013
(חמ )3-2
שלמה שמאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר טוביה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,53/101/02/8שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5280התשס"ד ,עמ'  ,2256מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר טוביה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
גוש  ,486ח"ח  ;56גוש  ,489ח"ח  ;22 ,20 ,1גוש  ,2758ח"ח ;1
גוש  ,2764ח"ח  ;2גוש  ,2765ח"ח  ;10 ,9גוש  ,2774ח"ח 19 ,14
ח"ח ( 48לשעבר ח"ח  ;)13גוש  ,2775ח"ח .4 ,1

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 926811/1מירון רבקה

 26/11/2012מירון יורם

 926834/1אגאציאן טורן

 11/08/2012אפרת ציון

 926836/1עוזרי יוסף

 13/05/2012עוזרי ברכה

 926847/1עוגן צפירה

 19/04/2011קורדובה נעמי

 926871/1לוי ליויה

 13/05/2012לוי נפתלי

 926934/1שטרינברגר לאה

 21/11/2012שטרנפלד בלהה

 926959/1עובדיה יהודה

 25/11/2012גרין עובדיה רחל

 926976/1גיברלטר רפאל

 11/01/2013שטראובר תמימה

 926983/1גנון זקלין

 10/01/2013גנון אורן

 927003/1לופוביץ טוני

 13/10/2012לופוביץ אנג’ל

 306814/3עמרם שמואל

 10/11/2002עמרם יהושוע
יצחק

 927039/1מאיר טל מיטל

 20/01/2013מאיר משה

 927088/1פרוינד אסתר

 22/04/2012פרוינד אברהם

 927102/1הלנאי מרי

 29/12/2012קלעי אדריאנה

 927206/1הילל אורלי חיה

 22/01/2013הילל רן

 927240/1כלף חיים

 26/10/2012אלוני נורית

 927259/1קוזיוקרו אלון

 13/12/2012קוזיוקרו סטרול

 329279/4יוספוף רחל

 26/06/2011יוספוף שמואל

 927317/1פרץ אברהם

 26/08/2012פרץ זהבה

 927331/1פלאח מיסה

 04/08/2012וישקין רלי

 924698/2יששכר שמעון

 13/04/1987יששכר משה

 927358/1אברהם שלום

 22/02/2012אברהם מיכל

 924692/2יששכר מרים

 18/10/2012יששכר משה

 927380/1וורשבסקי שרה

 15/01/2013קפצן אביטל

 927393/1סואיסה שלום

 15/08/1981בוסקילה יפה

 927401/1סואיסה אסתר

 17/06/1994בוסקילה יפה

תיקון טעות דפוס

 927403/1בדהב רפאל

 06/11/1973בדהב יעקב נועם

בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6608התשע"ג,
עמ'  ,5116לעניין תכנית נת/545/א( 1/4/נתניה) ,בתיאור הקרקע,
לעניין חטיבת קרקע ששטחה כ– 1,450מ"ר ,המזוהה כגוש ,8228
בפירוט חלקי החלקות ,אחרי ח"ח " "157צריך להיות "."158

 927405/1בדהב ברכה

 24/04/2011בדהב יעקב נועם

 927406/1כהן שמואל

 17/10/2012כהן סידור

כ' בסיוון התשע"ג ( 29במאי )2013
(חמ )3-2
שלמה שמאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר טוביה

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 927456/1מריאן אסתר

 09/01/2013בוים דובה פנינה

 928773/1גרוספלד חיה

 20/01/2013גרוספלד אבי

 927494/1גלעדי מנחם

 11/01/2013גלעדי מלכה

 928784/1שעיה רחל

 19/01/2013שעיה סאמי

 927522/1הבלין צפורה

 21/04/2012הבלין שלמה

 928824/1מנסור משה

 31/01/2013מנסור מנחם

 927541/1כהן יוסף

 19/09/1999כהן אביבה

 928875/1בן עטר יהודה

 24/01/2013בן עטר הלה

 927806/1עזריהו אילנה

 31/01/2013עזריהו
קלימונטין-רווית

 928952/1כחלון אפרים

 25/01/2013דהרי תמר

 927847/1נסים מילכה

 07/01/2013נסים אהרן

 921295/2מרגוליס ריבה

 14/05/1996פודולסקי בתיה

 927858/1אופיר מלכה

 13/01/2013אופיר יהודה

 927869/1כהן לאה

 03/12/2012כהן דניאל

 927912/1צוק מירב

 07/01/2013צוק שרה

 929050/1גז עליזה

 02/01/2013גולדברג מרים

 929091/1מיכה דוד

 12/09/2012מיכה רחל

 929144/1גיל אפרים

 19/10/2012גיל בטי

 929341/1שהרבני סרח

 31/08/2010בנימין אמי

 929355/1בראונר חוה

 21/11/2012כינרות דוד
אברהם נוה

 927915/1שורץ גרשון זאב

 13/01/2013שורץ שושנה

 929372/1יואבוב חיים

 19/01/2004יואבוב אדוארד

 927919/1דניאל לימור

 11/09/2008דניאל משה

 929386/1יואבוב שורה

 17/10/2004יואבוב אדוארד

 927995/1גינזבורג חנה

 27/01/2013גינזבורג מאיר

 929419/1לוי יוסף יהודה

 15/01/2013לוי פנינה

 929085/1ניר שלמה

 24/12/1997ניר רחלי חיה

 929428/1מייזל סוניה

 27/02/2011ליקין אלה

 928028/1מנצור זהבה

 27/07/2012מנצור עובדיה

כ"א באדר התשע"ג ( 3במרס )2013

 928637/1פרידמן נילי

 18/12/2012פרידמן אייל

 929438/1סינהי אילן

 10/12/2012סינהי אביטל

רפאל כהן ,המזכיר הראשי

 928363/1יוסף דינה

 06/12/2012יוסף לאה

בית הדין הרבני האזורי בנתניה

 928287/1מי טל סמדר

 07/12/2012מי טל רביב
אברהם

הודעות

 928518/1דרור שרה

 26/01/2013דרור יששכר

 925913/2אדמוני מזל

 02/01/2013יוסף שפרה

 928059/1פוליאקוב סופיה

 13/04/2012קרילוב ויאצ’סלב

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

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 926503/1מרגוליס לאה

 22/03/2009ולרשטיין פרידה

 926685/1קריאף רינה

 16/01/2012קריאף דוד

 926689/1שטיין חיים

 11/09/2012שטיין אמנון

 928242/1אדרי שמעון

 04/02/2013אדרי מרסל

 926692/1שטיין חיה

 09/02/2006שטיין אמנון

 928246/1צוברי שלמה

 24/11/2012צוברי חיים

 928370/1יואיל דולפי
אברהם

 19/01/2013יואיל לובה

 926716/1הלימי רודז’ר
מאיר

 14/01/2013בן דיין ניקול-רחל

 926768/1פרנק יעל

 928402/1אליהו עזרא

 23/01/2013אליהו ניסן

 29/12/2012דולב דורית
יהודית

 928451/1צבי שרה

 21/01/2013צבי יניב יוני

 927248/1רוזמן אריקה

 14/11/2012רוזמן יעקב

 926813/1פלדמוס לאה

 16/02/2004ויניק ישראל

 926799/1פנחס שלמה

 28/10/2011סולטן יהודית

 926833/1אליאס זדה
לואיזה

 27/07/2007אליאס זדה יעקב

 926846/1טוקר שמעון

 18/02/2012בן כנען טוקר חדד
סוני

 928158/1ידגר ראובן

 28/11/2012מזרחי שאקי דליה

 928167/1צ’רני יצחק
טדאוש

 08/01/2013צרני ימימה

 928537/1בר-נס שלמה

 28/02/2012בר נס ניצה

 928607/1מורדוכייב שרה

 02/04/2004יוחננוב מושי

 928628/1טלזנר ארקדי

 13/01/2013טלזנר אנטולי

 928666/1לוי אלבירה

 12/01/2013פיטקובסקי רבקה

 928770/1שעיה דוד

 09/10/1989שעיה סאמי

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,
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מס' תיק

שם המנוח

 926890/1בן אדרת חנה

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 14/11/2012בן אדרת מלכה

 929697/1פנבק גלינה

 21/11/2012לויט לריסה

 926899/1בן אדרת שמואל  20/01/2009בן אדרת מלכה

 929706/1טגבה מולו

 14/02/2013טגבה אדנה

 927140/1אקושוילי בנימין  12/01/2013אקוש אייל

 929779/1ציוררו יחיאל
אברהם

 19/08/2008פז זהבה

 929790/1ציוררו אטי

 20/01/2013פז זהבה

 930026/1זמיר צפורה

 08/08/1999מזרחי חנה

 930031/1זמיר חיים

 05/11/2001מזרחי חנה

 930295/1מדיוני ז’אן ז’אק

 19/11/2012מדיוני סוזנה

 930298/1גרוס דב

 11/01/2013גרוס יהודה אריה

 930594/1ווהבה יהודה

 27/02/2013ווהבה יעל

 930630/1מנשה לאוני

 17/09/2010מנשה ג’ררד

 931285/1קונשוילי תמרה

 09/10/2012קונשוילי זורב

 927457/1כספי אלה

 05/01/2013ליבל חנה

 927421/1אביטן גבריאל

 13/11/2012אביטן איתי

 927404/1ברנט ישעיהו

 20/01/2013ברנט דבורה

 926813/2פלדמוס לאה

 16/02/2004ויניק ישראל

 928261/1עזימי יעקב

 30/10/2012עזימי אופיר

 927268/1בניגי עליזה

 22/12/2012בניג’י אהרן

 927299/1ראיבי יחיה

 26/01/2013ראיבי מזל

 927350/1כהן ברוך

 25/05/2012כהן גיטה

 927542/1פרלמוטר ברכה

 22/02/2001גיטמן פרד

 927618/1ביטון חיים

 09/12/2012ביטון אימה

 927885/1עובד גאולה

 28/01/2013עובד שלומי

 928212/1הלל יונה

 04/02/2013הלל מזל

 931307/1קונשוילי אברהם  19/04/1998קונשוילי זורב
 931363/1פלאח צורי

 26/02/2013אמירא אורלי

 931543/1זיסקין דוד

 29/12/2012זיסקין אידה

 931603/1קורנויין צילה

 12/05/2012גרבובצקי שמעון

 931618/1חזן נתנאל

 20/11/2012חזן ורד

 931684/1סלומון הרי

 06/12/2012רזניק מרים

 928698/1מלסה אובט

 05/02/2013מלסה דלדל
זאודיטו

 294373/2היניק אברהם

 03/04/2013היניק אליעזר

 934198/1אוחיון קלוד

 09/03/2013אוחיון תמר

 931452/1דוד נדרה

 25/02/2013דוד איתמר

 933842/1רוט מרים

 16/03/2013רונן ניצה

 929363/1שטטלר שרה

 29/12/2012שטטלר מנחם

 932528/1עוקשי אבנר

 05/03/2013עוקשי שחר

 277453/2קולעי שרה
יהודית

 06/02/2004קולעי שאול

 928474/1פרחאן כלימו

 27/09/2009פרחאן יגאל

 928483/1פרחאן מרגלית

 07/04/2012פרחאן יגאל

 928497/1שיש יפעת רבקה  14/12/2012שיש דוד-דודו

 929151/1גולדשטיין אלטר  15/11/2012שקולניק שקד
יהודית
 930749/1גבאי שושנה

 11/01/2013גבאי חלץ

 288654/2פלמן קרל

 09/04/2010פלמן רבקה

 931573/1וולף אריה

 15/10/2011ווכטל טובה

 934047/1מויסייב לב

 11/03/2013מויסייב איליה

 296118/2נוטוביץ שאול

 29/04/2012נוטוביץ ורוניקה
שושנה

 933873/1וינרוט דריזיה

 20/02/2013וינרוט אברהם

 929349/1הרשקוביץ יצחק

 22/02/2013רוזנצוייג ליאורה

 929958/1אהרן אברהם

 08/02/2013אהרן נאור

 929526/1פלד שרה

 25/02/2013אונגר איה

 898869/4בוקסבוים שמעון  09/03/2012בוקסבוים רבקה
 928810/1בוגוסלבסקי יורי

 06/02/2013בוגוסלבסקי
איליה

 928867/1ליטמן יוסף

 10/11/1996ליטמן דבויירה

 929052/1פוסטילניק דבורה  28/03/2005פוסטילניק עדה
 929143/1אינגבר פרידה

 10/01/2013דביר צילה

 931741/1שמטרלינג דבורה  26/02/2013רייף נורית אלה
 931792/1איזק אברהם

 26/01/2013איזק דבורה

 931954/1בנדל ישראל

 14/02/2013בנדל סופיה

 932013/1פילי דבורה

 21/02/2013פילי יגאל

 932164/1לייזרוביץ' חיים

 06/09/2000יקובצ’ק בלה

 932176/1שיינר אשר

 09/03/2013שיינר גינה

 932558/1גרינברגר מרים

 11/02/2013גרינברגר יוסף

 932660/1טבול איזידור

 02/01/2013זנו יהודית

 932683/1תמם משה

 05/03/2013תמם אליהו

 929642/1ורנוביצר גריגורי  20/04/2005ורנוביצר מריטה
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מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 932728/1נויברג משה
(קורט)

 09/05/2008נויברג נחום

 932731/1נויברג פסיה

 03/03/2013נויברג נחום

 932782/1בודקר רחל

 01/09/2012בודקר יעקב

 932991/1לוזון ויטוריו

 09/01/2013לוזון אינס

 933019/1שמעוני דבורה

 30/01/2013שמעוני שרה

 933031/1כהן מזלה

 04/06/2009כהן שולמית

 933219/1חבה נעמי

 20/09/1994חבה שאול מנחם

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 926538/1פישל רחל

 15/04/2010פישל יקותיאל

 926542/1פישל מנחם

 07/12/2012פישל יקותיאל

 926782/1ראובן שולמית

 18/11/2012ראובן יעקב

 926891/1יחזקאל יוסף

 30/12/2012יחזקאל גורגיה

 926925/1לייב אלזה

 05/08/2011וייס שמואל

 926965/1אלבז רונית

 16/01/2013אלבז יחיאל

 927138/1ספיר חיה

 16/01/2013ספיר משולם

 927155/1בשארי ראובן

 09/05/2012בשארי שמחה
אורנה

 927162/1לאונר שעיה

 03/11/1987לאונר יגאל

 927359/1שטינלאוף
פאולינה

 03/05/2006שטינלאוף יוסף

 928913/1עטייה חיים

 14/01/2013רווה רחל

 933732/1סרי שלום

 04/10/2011פרנקל רות

 928232/1אוחיון סולטנה

 19/05/2004אוחיון מרדכי

 933797/1נחמיאס מרים

 04/07/1998נחמיאס אהרן

 927883/1בוגומולני פנינה

 05/01/2013גרוס פרידה מלכה

 933920/1יחזקאל עזרא

 29/03/2013יחזקאל חיה

 927934/1אברהם חנה

 04/01/2013אברהם עובדיה

 934333/1עוקיב חיים

 04/02/2013עוקיב מזל

 927257/2ברעם מרים

 12/11/2012ברעם אלדד

 934462/1דבול יוסף

 20/01/2013דבול אורי כדורי

 927389/1לוין יעקב

 18/01/2013לוין אורלי

 934584/1עזרא יהודה

 10/03/2013דגן אביבה

 927532/1פללוס דיאמנטינה  02/01/2013פלוס חיים

 933327/1סבוני יעקב

 22/02/2013סבוני צפורה

 933337/1אינהורן תהילה

 01/12/2012אינהורן יעקב
ישראל

 933561/1אלתר סופיה

 19/12/2012שמורק שרה

 933667/1גרצק זלמן

 09/10/2012גרצק מינדל מרים

 934630/1ברמי כמוס

 28/02/2013ברמי עליזה

 927780/1ביטי אברהם

 30/06/2007ביטי אורן

 934687/1גריידי משה

 22/02/2013גריידי יפה

 927796/1סודרי אבי

 29/01/2013סודרי אשר
 25/01/2013ינאי נוריאל

 934746/1וינשטין דניאל

 20/01/2013וינשטין מירה

 928042/1ינאי נאור

 935113/1בארי נימרוד

 11/01/2013מגלי דליה

 928111/1פטמן איבויה חנה  12/11/2012פטמן אריה

 935208/1ברכה ויטו

 04/03/2013ברכה טובה

 928126/1צפתי חי-אל יוסף  11/07/2012צפתי עתניאל

 935276/1דן ציון

 12/03/2012דן גלעד

כ"א באייר התשע"ג ( 1במאי )2013
יהושע ישראל כ"ץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 926523/1עוקשי ניצה

 07/01/2013עוקשי דרור

 926527/1ויינשטין חנה

 08/02/2011אוקופניק ריבה

 928130/1מרטל פטריציה
סוזן

 26/12/2012מרטל האורד

 928344/1לנגלב אסתר

 01/01/2013לנגלב שרת בן
עמי

 928373/1משיח הבלין

 17/04/2011באומן רות

 928396/1דובוב לאוניד

 03/08/2012לבצ’נקו גלינה

 928403/1בן אהרון רפאל

 25/01/2013בן אהרון כרמלה

 928723/1קליין גזלה

 16/01/2013דינר שרה אילה

 928922/1מלבין אלימלך

 23/01/2013מלבין חנה

 929154/1סוסין ולנטין
 929311/1ליפסי מריון

 17/11/2012סוסין איגור
 23/12/2012ליפסי אלן ברנרד

כ"א באדר התשע"ג ( 3במרס )2013
משה הלוי ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

5351

מס' תיק

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 928693/1סקרזידלק חנה

 27/12/2012גושן אלקה

הודעות

 929115/1אינדזר סימי

 15/09/2005אנידזר יעקב

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

 929315/1שטינמץ שוש

 09/02/2013שטינמץ דוד

 928870/1סוריה חיים

 05/02/2013סוריה שרה

 928880/1רוט שטרן דינה

 03/02/2013הלפרין יהודית

 928897/1ענבר אברהם

 15/02/1983ענבר רן

 928909/1חייקיס פרוים

 21/06/2009חייקיס אליהו

 929084/1מדמון שלמה

 31/07/2012מדמון עודד

 929122/1אנידזר יצחק

 06/12/2012אנידזר יעקב

 929344/1דנציגר שלמה

 01/12/2012בוקסבוים הנטשה

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 830154/2לוק רובידה

 11/10/1987לוק שמעון

 901846/2גויטע חואתי

 05/01/1997גויטע דוד

 926618/1עזרא עובדיה

 18/01/2013חמרה אברהם

 926625/1אסינובסקי רבקה  30/11/2011אסינובסקי נינה
 926741/1שפירה סוני

 11/03/2012שפירה קלמן

 926759/1דאיץ' יוסף

 21/01/2013דאיץ' פאינה

 927415/1ושדי צדוק

 25/12/2012ושדי איתן

 926822/1מעודה מצוה

 21/01/2013מעודה אליהו
בנחור

 916512/2וייזר צבי

 12/10/2012אשכנזי רבקה

 926795/1שובלי ראובן

 29/07/2012שובלי ירון

 927106/1בן הרוש רנה

 16/01/2013דרעי מרי לור

כ"א באדר התשע"ג ( 3במרס )2013
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 927304/1דרסו ליזבה

 13/08/2012דרסו סמגן

 927351/1בלאיש רפאל

 09/12/2012בלאיש דולי

 926633/1רות אטיאס

 15/05/2012משה אטיאס

 927624/1עידן שויקה

 17/10/2012כהן אסתר

 926639/1הלן זקן בן

 02/01/2013אולין זקי בן

 927894/1אסוס טיירי

 29/11/2012אסוס אורלי

35904/2

 928823/1משה אטי

 20/01/2013משה אריה

 928112/1מאירוביץ זהבה

 02/12/2012מאירוביץ עוזי

 926770/1מאפגאוקאר
אסתר

 23/12/2012שמואל דניאל בן

 928805/1בלולו אירמה

 04/12/2012בלולו יואב

 926786/1ריבה כץ

 16/10/2012בסיה רייזין

 927628/1לוי רחל

 09/01/2013יקר יצחק

 926956/1מרי עזרן

 17/01/2013רמונד עזרן

 927904/1בוטבול רבקה

 29/01/2013ביטון סימה

 927104/1שמואל חדד

 23/08/2012אליעזר חדד

 927911/1רוכליץ רחל

 20/01/2013בן יוסף יונה
אביבה

 927148/1אפרים כהן

 03/06/2012לורה כהן

 927151/1יאיר עוגן

 10/09/2012סוזן עוגן

 927938/1עדרי מאיר

 28/12/2012עדרי חאלו

 927175/1מזל מוריוסף

 27/06/2011אלי יוסף מור

 928122/1עורקובי צדוק

 02/02/2013עורקבי אריה

 927315/1נינה שאולוב

 13/04/2012סלב’ויאצ שאולוב

 928164/1רוכמן מריון רות

 21/09/2012רוכמן שמיל

 927553/1דוד בלנק

 03/05/2012ויקטוריה בלנק

 927626/1רחל רסקיס

 11/01/2013יהודית סויסה

 927690/1ליפא נסקי’לדיז

 28/11/2012יבגניה זאידב

 928169/1קקשבלי וקטוריה  02/02/2013כהן אסתר
 928476/1פקטור דינה

 07/05/2012שלדובסקי שאול

יוסף אלוף

 04/12/2012רחל חיה אלוף

 928621/1אורן יפה

 09/02/2013אורן יוסי

 927705/1חנה וישנבסקי

 26/11/2012ילנה ארפי

 928674/1גלברט חיה

 19/11/2009בצלאל בלה

 927708/1אספה אמבאי

 13/02/2007הביסטה אמבאי

 928689/1סקרזידלק משה

 14/07/2004גושן אלקה

 927722/1לאה ליברמן

 28/12/1994אולגה ניימרק

5 352

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

שם המבקש

 927727/1יפה נוריאל

 03/01/2013תמיר נוריאל

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

 928009/1יוסף סויסה

 14/01/2013גאולה סויסה

הודעות

 928310/1יהודה לולו בן

 16/11/2012אברהם בלולו

 928339/1ירמיהו משה

 14/01/2013אלישבע משה

’ 928401/1ארקדי גורביץ'

 11/06/1995בלה זמלין

 928415/1מטביי זוהר

 18/05/2012אירינה חנקין

 928533/1לב יק’קומיסרצ

 14/08/2010יק’קומיסרצ
אלכסנדר

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

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 132105/2חליפה אזולאי

 03/08/2008משה אזולאי

 148671/2ורדה אוזן

 14/04/2007מוריס אוזן

 919105/1אברהם רפאלי

 03/09/2012שמחה רפאלי

 928678/1שיבה לוין

 06/04/1997לאוניד לוין

 920566/1אליהו מעברי

 07/10/2012אהובה מעברי

 928709/1ברנרד ופס’מג

 17/11/2012לואיז רנה ופס’מג

 918888/1ספיאשוילי
גוגולה

 04/12/2009אנזור ספיאשוילי

 920704/1לופו ריגלר

 26/03/1992אברהם ריגלר

 928643/1מרדכי בניאשוילי  03/02/2000ננה נעמן

 928744/1יגאל זהבי

 16/01/2013רבקה זהבי

 928987/1חי יוסף דהן

 08/10/2012סילביה דהן

 925160/2מלכה שיר

 23/09/2012אברהם נסים שיר

 929410/1שלום זנזורי

 18/01/2013מרגלית זנזורי

כ"א באדר התשע"ג ( 3במרס )2013
ניסים דרי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

 920955/1אלברט כליפה בן  31/07/2012מרסל כליפה בן
 919847/2יוסף אבוקרט

 01/08/2008דוד אבוקרט

 920880/1וולדימיר שומין

 18/11/2012נלי גוייכמן

 920884/1סעדיה בושארי

 30/09/2012אריה בושארי

 920888/1מזל בושארי

 25/11/2012אריה בושארי

 920920/1אספיר מולדבסקי  08/11/2012שרול מולדבסקי
 921165/1פרץ מזוז

 23/02/2006פרלה הרשקוביץ
רות

 921556/1אלאונורה סגלין

 23/02/2002ובייבסקי’קוצ
אלה

 922257/1יחזקאל שמש

 17/07/2012רנה קרואני

 921761/1אסדגש ילאן

 02/07/2009וורקו יאלאו

 927094/1אלקובי עמנואל

 20/01/2001אלקובי זוהרה

 921853/1בוגיד חדד

 27/11/2012מור חדד

 927290/1ירובסקי פולינה

 18/01/2013מרנר אהרן

 921916/1ז'ן קלוד לאון עמר  17/12/2012אהובה עמר

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

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

 926744/1שקד מרדכי מוטי  17/01/2013שקד לאה לילי

 927326/1ביטון דניאל

 22/11/2012ביטון יצחק

 921933/1אשר סופר

 02/10/2012אורי סופר

 927603/1אידן דינה

 21/01/2013שמילה תמר

 927755/1גוזלאן יעקב

 30/01/2013גוזלאן סוזנה

 922005/1רדשקובסקי
מרגריטה

 30/11/2012סמיון רדשקובסקי

 928685/1מרגני עדנה

 06/04/2010מרגני עטיה
עתליה

 126971/2סולטנה לזמי

 25/09/2006שרל לזמי

 149051/2שושנה חייט

 23/04/2005אודליה בנין

 927827/1משה מרים

 17/10/2006משה צדוק

 923237/1סוליקה כהן

 02/10/2012חיים כהן

 927850/1משה דני

 15/02/2007משה צדוק

 923238/1לילי כרמל

 30/06/2012מזל ניר

 928615/1פיין אסתר

 15/08/2012פיין אריה

 923540/1נינה בריסקין

 03/08/2004רחל דור

 928884/1מלכא ברכה

 03/01/2008מלכא אהובה

 923725/1ראובן יחזקאל

 19/11/2012דוד יחזקאל

 928894/1מלכא דניאל

 17/12/2003מלכא אהובה

 923969/1חיים משעלי

 18/12/2012אביעד משעלי

כ"א באדר התשע"ג ( 3במרס )2013
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

5353

מס' תיק

שם המנוח

 924863/1משה כהן

תאריך
פטירה

שם המבקש

 07/12/2012חנינה כהן

 923858/1זוהירה טימסטיט  20/01/2012רבקה מויאל

מס' תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח

 929141/1רחל ברששת

שם המבקש

 13/12/2012דוד ברששת

כ"א באדר התשע"ג ( 3במרס )2013
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

 924208/1נסים לזמי

 04/04/2012שרל לזמי

 924512/1סימון זוהר

 11/12/2012איבון זוהר

 924517/1לידיסיה אלבז

 19/01/2012שמואל אלבז

 923938/1מוטל יונתנוב
מיכאל

 11/11/2012דה’נדז יונתנוב

 924530/1יעקב חגבי

 21/12/2012מזל חג'בי

 925603/1זיסלה בויום

 09/12/2012ישראל בויום

 925089/1גרשוב בוריס

 925261/1חיים סיבג

 08/09/2001אלעזר סבג

 927201/1לוי מאיר

 14/08/2012לוי ליאור יעקב

 925265/1שמחה סביג

 15/01/2012אלעזר סבג

 927453/2פטל גדעון

 28/09/2012פטל ברטה

 925280/1פירה קויטיגר

 06/12/2012אפרים קויטיגר
יוסף

 928471/1גבאי נעמי

 29/01/2013גבאי צדוק

 925400/1דוד רוזיליו

 04/01/2013ניר רוזיליו

 928494/1רסקין לובוב

 23/01/2013רסקין ולדימיר

 925495/1קורוסטישבסקי
פטר

 26/06/2011קורוסטישבסקי
דורה

 930168/1שמחי שלומית
חיה פריא

 17/01/2013שמחי רפאל

 925682/1שרה מצרי

 19/10/2012ישראל מצרי

 928630/1נחמיאס אבישג

 08/02/2013נחמיאס גילברט

 925808/1רנה זילברמן

 03/01/2013פרדי זילברמן

 926539/1רמי ראובני

 18/09/1992שושנה ראובני

 926700/1יצחק גואטה

 12/07/2012מנטינה גואטה

 926792/1חביבה חדד

 24/05/2012שרון חדד

 927115/1אדית כץ

 27/12/2012מרים גרוס

 927149/1פייגה נליק

 16/01/2013לב נליק

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

 927900/1לוי אלון

 01/02/2013ראובן אלון

 928213/1אליהו אביטבול
 928079/1איבון ברששת

 18/01/2013ירון ברששת

 928077/1זוהרה בחבוט

 21/01/2008דניאל בוחבוט

 927324/1אסתר יורשנסקי

 12/10/1997פינלה יורשנסקי

 927684/1סופיה ברבר

 07/12/2012רגינה יוסף

 928260/1מיכאל מרקוביץ'

 11/01/2013רוזליה מרקוביץ'

 928480/3ריימונד בינחס

 06/01/2013גרשוב סופיה

כ"ט בניסן התשע"ג ( 9באפריל )2013
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

 927318/1אליעזר יורשנסקי  21/09/2012פינלה יורשנסקי
 08/10/2012חיים אביטבול

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

 929610/1אלזה רסקינה

תאריך
פטירה

שם המבקש

 07/08/2012מאשה שלימוביץ

 929616/1ג'יזל אלקולומברה  24/02/2013אלקולומברה
יהושע
 929700/1קלרוצה רוטריו

 13/01/2012בנו רוטריו

 929709/1ילנה בבל

 03/11/2007מיכאל בבל

 930027/1חיה תשיתית

 22/01/2013דורון תשתית
ראובן

 07/11/2010מרסל בינחס

 930901/1ארמנד ועקנין

 28/08/2000אייל קינן

 928798/1שמחה אביטן

 02/06/2001שלמה אביטן

 928877/1סבטלנה פברמן

 22/01/2013ריטה פברמן

 930187/1יעקב שטרסברג
יהודה

 06/12/2012שלמה שטרסברג

 930030/1אלישע תשיתית

 11/02/2013דורון תשתית
ראובן

 930208/1משה גבאי

 10/01/2013קיטי לוריא

 930221/1סוסנה בבצ'נקו

 17/03/2005אנטולי בבצ'נקו

 929292/1בטי לופסקו

 20/01/2013מוני לופסקו

 928804/1ויטלי בולטקס

 01/12/2012נטליה בולטקס

 928861/1חנה דהן

 26/04/2012ליליאן דדון

5 354

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

מס' תיק

שם המנוח

 930264/1נעמה יעקובי

תאריך
פטירה

שם המבקש

 05/06/2012ברכה כהן

 930358/1באר יצחק בנדנר  14/02/2013נעמי סמלר
 930497/1עמרם מאירי

 01/01/2013זנט מאירי

 930675/1משה אנגל

 20/02/2013ברכה אנגל

 930694/1אברהם שמעון

 26/10/2012אפרת רואש

 932091/1יוסף שמני

 05/02/2013אלעזר חיים שמני

 929129/2נחמן שמש

 31/01/2013ענת יוסלסון

 930867/1יהודה משה

 15/01/2013רבקה משה

 930941/1ישראל ציון

 13/10/2011שמעון ציון

 931250/1שלום איזנבך
מנחם

) 28/01/2013הורוביץ(קליין
מלכה

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 929890/1סגל גיזלה

 24/02/2012שכטר סורנה

 929915/1אלמליח עישה
אליס

 04/02/2013דהאן גאולה
לאה

 930035/3ובר חיים

 01/02/2013ובר לירון

 930057/1מיכלאשוילי יוסף  02/02/2013נבעה אילנה
 930954/1רוזובסקי מריה

 23/01/2013ברודר אליזבטה

 930691/1עזרא אברהם

 09/09/2011גלעד עמית מנשה

 930620/1וינשטיין אליעזר

 24/07/2012וינשטיין רחל

 930339/1אלמקיאס יוסף

 18/02/2012אלמקיאס גיל-
מאייר

 930401/1גוילי זמירנדה

 03/06/2007גוילי דני

 930563/1בריקמן אלכסנדר  31/12/2012בריקמן רבקה

 931271/1רחל איזנבך

) 15/06/2012הורוביץ(קליין
מלכה

 930636/1יגודייב רפאל

 01/03/2007יגודייב רנה

 931260/1חיה סבן

 17/06/2009צביה זלינגר

 930831/1קילר פנינה

 12/11/2012קיילר חיים משה

 931620/1איגא אינבך

 20/02/2013נתנאל איזנבאק

 931686/1שמואל אליהו

 22/01/2013דוד אליהו

 930965/1שלייפר חנני
רבקה

 26/12/2012שלייפר תהל

 931968/1אלישיב לוביץ

 28/10/2012עדיאל לוביץ

 932097/1תמה אפשטין

 13/01/2013חיים אפשטין

 932157/1שרה גליקשטיין

 28/05/2011נורה גליקשטיין
אדית

כ"ג בניסן התשע"ג ( 3באפריל )2013
משה ביטון ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 930664/1לויטין מיכאל

 20/12/2012לויטין מיכאל

 931011/1אברהם פרנקה

 21/01/2013שריקי דורית

 930063/1נוטקין ריבה

 23/06/2009נוטקין סופיה

 930072/1נוטקין יפים

 10/08/2012נוטקין סופיה

 930279/1עזרא אלחנן

 24/01/2013עזרא שרי

 930342/1הוך פרימה

 27/01/2013הוך איילת

 930423/1גוילי פנחס

 11/02/2009גוילי דני

 930518/1רוחם שרה

 20/12/2012רוחם עודד עבד

 930672/1סידי בנימין

 19/02/2013סידי מטילדה

 930745/1הקון רוברט

 25/02/2012הקון אטו

 930780/1קוזס מאיר

 13/12/1987גינזבורג שרה

 930789/1קוזס מניה

 11/02/2013גינזבורג שרה

 929529/1לוי ניסים

 30/10/2012לוי לינדה

 930861/5מליחי ציון

 09/02/2013ויסגרס נעמה

 929564/1כהן אנה

 04/02/2013פרוסק מלי

 930870/1גניחובסקי אברהם  11/10/2012גניחובסקי שלמה
יוסף

 929635/1כהן גבריאל

 30/01/2013כהן דליה

 929715/1אפריגן מסעודה

 26/11/2011אפריגן סימון

 930996/1אקהאוז לאה

 14/03/2012אקהאוז אלי

 929737/1ציפאני אליאס

 26/12/2008סולומון מזל

 931019/1ווייס ארוינה

 15/02/2013ווייס רות שרה

 929742/1לוי בדריה

 13/10/2011חזן מלכה

 931025/1זלאיט אהרן

 01/04/1968זלאיט נסים

 929756/1ציפאני נדרה

 02/09/2012סולומון מזל

 932112/1אלחרר זוהרה

 11/12/2012הראל אסתר

 929759/1לוי משה

 09/11/2012לוי אברהם

 931538/1אוהב עדנה

 03/01/2013אוהב יגאל

 929767/1גירון סימן טוב

 28/01/2013גירון נסים

 932195/1שוב ציון

 28/02/2013שוב יניב

 931512/1סידי שאול

 22/02/2013סידי רחל

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

5355

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 932207/1לוי טבח רבקה

 09/01/2013לוי טבח יוספינה

 929550/2פורגס צבי

 13/07/2006שמאי ענת

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 929786/1ביטון זוהר

 02/07/2005בית-אל עמרם
מיכאל

 929910/1הלר יגאל

 17/12/2012הלר רענן

 930983/1יפרח בהירה

 05/10/2011יפרח יהודה

 930378/1ששון ז’ני

 14/01/2013גדז’ בתיה

 930966/1סביטץ אליעז

 03/03/2013סביטץ רוחמה
 24/10/2012קאופמן פנינה
 24/01/2013ארזי שולמית

 929554/2פורגס אדית

 02/11/2010שמאי ענת

 931028/1זלאיט צחלה

 30/12/2011זלאיט נסים

 931175/1לייבוביץ ברכה
דבורה

 27/09/2011לייבוביץ מיכאל

 931180/1פריד חיים מאיר

 28/11/2012פריד מנחם צבי

 931018/1אלגרבלי יקוט

 931225/1מכלוף משה

 12/01/2013מכלוף רחל

 929991/1ארזי יעקב

 931280/1ברמן שמאי

 17/02/2013צופי צפורה

 930011/1נחמנזון פני

 13/09/2007שיר מלכה חוזק

 931413/1אלגויה דוד

 08/10/2012אלגויה לבנה

 930383/1לייטנר יצחק

 19/01/2013רהב לאה

 931477/1כהן שמעון

 17/01/2013כהן אסתר

 930628/1גאון מרדכי

 12/02/2013גאון צח

 931555/1אתש מלכה

 03/01/2013אתש עובד

 930767/1ונונו נסים

 21/02/2013ונונו יוסף

 931572/1קומיסר רחל

 19/01/2013קומיסר דבורה

 930832/1חלפין ראיסה

 26/12/2012גידגרץ רוסיטה

 931905/1כרמונה צפורה

 01/10/2001כרמונה יצחק

 931226/1קסוס סוזן

 21/01/2013קסוס דוד

 931913/1כרמונה אריה

 23/12/2012כרמונה יצחק

 932026/1דהן יהודית

 13/02/2013דהן יהודה

 931964/1נידם פלוצקי
מיכל

 01/02/2013פלוצקי צבי

 931957/1קרץ רוזה

 07/03/2013קרץ שמחה

 932188/1פריימן יעקב

 17/01/2013אסדו בינה

 932021/1יודשקו ברטה

 06/02/2013יודשקו אננה

 932030/1איתן רבקה

 27/04/2012איתן אסתר

 932059/2קלימן פיבל

 15/12/2001קלימן רחל

 932090/1קפלנסקי זינאידה  20/02/2013קפלנסקי איגור

 930857/1סטבקובסקי דינה  22/10/1986סטבקובסקי סתיו
שלמה טוביה
 930886/1סופר רבקה

 07/12/2012סופר יותם

 930911/1אליזרוב גלינה

 04/12/2012אבשלומוב מיכאל

 932096/1פז מרדכי

 20/08/2012פז רון מנחם

 931136/1אלבז דבורה

 26/02/2013אלבז ארז

 932120/1טננבאום קלרה

 22/02/2013טננבאום יעקב

 931347/1מנדלוביץ מנחם

 26/08/2006מרום ברכה

 932148/1מזרחי שלום

 07/07/2011מזרחי ויקטוריה

 931507/1נזרי סימי

 18/12/2012שרמייסטר אביבה

 932209/1שימלו שלמה

 13/12/2003שימלו יהודית

 931731/1רחום חנה

 19/01/2013רחום יואל

 932068/1ביטון תלמה

 10/03/2013ביטון אליעזר

כ"ג בניסן התשע"ג ( 3באפריל )2013
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

 932078/1כושאקבר אליהו  25/01/2013חושקובר אילן
 932247/1רובד אדריאן
עמנואל

 27/01/2013רובד אילן זיו

כ"ג בניסן התשע"ג ( 3באפריל )2013

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,

מנשה מילר ,המזכיר הראשי

בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
שם המבקש

 929520/1נחמנזון מרדכי

 12/02/2013שיר מלכה חוזק

 929682/1אלקין ורה

 24/01/2013צ’רניאבסקי
לריסה

 929769/1זליקובסקי מרים

 23/02/2013פאר שרון

5 356

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

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 929587/1אברהם רומיה

 24/09/2007אברהם אביעד

 930730/1קפרא מישאל

 09/01/2013קורן אורי

 929592/1אברהם יחיא

 25/08/2012אברהם אביעד

 930806/1וינר חנה

 24/05/2003וינר שמואל נתן

 929805/1יחזקאל אליהו

 02/02/2013יחזקאל לילה

 930855/1ליבל יעקב

 04/02/2013לייב רבקה

 930041/1גוטקין לאה

 22/12/2012גוטקין חיים

 930881/1כלף דניאל

 07/02/2013כלף אסתר

 930380/1היזמי מזל

 10/02/2013הזמי מלכה

 930962/1רז יהודה

 24/09/2012רז דינה

 930487/1יונה יהודה

 16/02/2013גלם דליה

 926413/2ישראלי שאול

 25/08/2007ישראלי פאולה

 930528/1קפשיאן דוד

 20/01/2013קפשיאן יעל

 931150/1ממו אתכלת

 26/02/2012ממו חגית

 930922/1המבורגר ברטה

 29/01/2013המבורגר יששכר

 931654/1קשוביץ רחל

 07/02/2013ליבוביץ יפה

 930946/1אוסטרובסקי בן
ציון

 29/01/2013ליבה בת שבע

 931719/1מחרבי שמואל

 18/11/2012מחרבי חיים

 931744/1שרעבי מלכה

 01/10/2010שרעבי יואב

 930970/1גולדפרב פישל
ברוך

 20/02/2013גולדפרב אטי

 932031/1צברי יגאל

 28/04/2008צברי נגבה

 931115/1אלישיב יוסף

 13/02/2013אלישיב גבריאל

 931133/1ויינר מיכאיל

 09/12/2012ווינר משה

 931139/1ויינר רחל

 21/04/2007ווינר משה

 931141/1קפלוטו עליזה

 27/11/2012קפלוטו משה

 931616/1נחום גיא

 30/12/2012נחום שרה

 931959/1ווילדר אגנש
(שרה רחל לאה)

 23/11/2011ווילדר
אלכסנדר(יחזקאל)

 932067/1גולדפרב שרה

 11/03/2013נחום מרים לאה

 23/02/2013פרנס סופיה
 932187/1פרנס אליאס
כ"ג בניסן התשע"ג ( 3באפריל )2013
משה הלוי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

כ"ג בניסן התשע"ג ( 3באפריל )2013
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 929524/1ולדימיר שוורץ
חיים

 11/03/1948מרינה שוורץ

 929533/1מאיר מימון

 31/12/2012גזילה מימון

 929646/1צ'אצאשוילי
איסקי

 06/01/2013צ'אצאשוילי
ניאירה

 929655/1ריבה ג'נשוילי

 14/08/2011צ'אצאשוילי
ניאירה

 929795/1שקולניק
אנטונינה

 02/12/2005פרידה קליינרמן

 929936/1יוסף אברמאשוילי  01/02/2012רחל בוטראשוילי

 929454/1שנידר מלה

 11/01/2013הלוי חוה

 930394/1לייב קביטני

 12/09/2008מיכאל קביטני

 929544/1שעובי אלדד

 17/02/2013שעובי ליאורה

 930403/1בלה קביטני

 03/01/2013מיכאל קביטני

 930195/1קליין מרים

 15/11/2011וידר רחל

 930469/1גל נועם

 19/11/2012כדורי יאיר נועם

 930281/1רוזנטל משה

 10/08/2007רוזנטל יצחק

 930496/1יעקב בוטראשוילי  05/08/2012שרה בוטראשוילי

 930284/1רוזנטל ליביה

 22/01/2013רוזנטל יצחק

 930476/1בן חיים תמר

 10/02/2013בן חיים יוסף

 930586/1סלומי דוד

 21/01/2013סלומי מזל

 930639/1יחיא צביה

 18/02/2013חן יואל

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

 930575/1פנינה אוחנונה
נעומי

 25/03/2012אלי אוחנונה

 930584/1ליפסה גלפנד

 02/02/2013אנה ריבקין

 930681/1אברהם גולנדר

 24/04/1997אלכסנדר גולנדר

5357

מס' תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

שם המבקש

 930687/1ריבה גולנדר
)רבקה(

 16/01/2013אלכסנדר גולנדר

 932258/1ארמונד ויצמן

 17/02/2013מישל ויצמן

 931176/1מרסל אוליאל

 19/02/2013זוהרה אוליאל
זהר

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

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 929782/1מניה וייסמן

 17/04/2012אלכסנדר וייסמן

 931958/1דידי מסעודי חמו  23/01/2013יולנדה סרוסי

 929889/1רבקה שלמה

 21/01/2013אסתר כהן

 930816/1ג'ניה ברבק

 20/01/2013אדוארט ברבק

 929943/1אנה וולוביק

 16/01/2013אלינה וולוויק

 930936/1סלומון אפוטה

 28/03/2007ברונו אלפונטה

 930048/1ורה קרטון

 01/07/2012סופה ’קודלץ

 931213/1אוה לבטמן

 12/10/2006פאינה לבטמן

 930206/1חואתו סאסי

 24/02/2013יהושע סאסי

 931217/1מיכאל לבטמן

 12/07/2012פאינה לבטמן

 930254/1רבקה מגיד

 27/10/2010מרינה מגיד

 931266/1נילי מצליח

 17/12/2011ברוך מצליח

 930678/1יעיש אמר

 08/10/2009הילן אמר

 931676/1אנה נחמקין

 26/11/2006ליליה בובורקוב

 931236/1פאינה בורדייניק  21/06/2002דיאנה בורדייניק

 931901/1נחמה לוין

 23/09/1992אלה לובוצקי

 931917/1אנגל בינדמן

 11/12/2011יורי בינדמן

 931438/1פריידה גרשוב

 28/03/2006סיריצוב
אלאונורה

 932029/1ריבה לוין

 08/07/2012סולומון לוין

 931584/1אוה ברששת

 19/02/2013סימון ברששת

 932179/1עליזה כוזהינוף

 08/08/2011דליה גרינברג

 931740/1אנטולי טולקובץ

 25/07/2009זויה דרבצ'ינסקי

 932190/1בוריס לומזוב

 04/06/2007ורה מליכין

 931766/1אסתר קלוש

 23/02/2013רחל ששת בר

 931773/1אבישי לוי

 06/03/2013ליאנה לוי

 931850/1יהודית חרנדיש

 17/09/2008אריה כרנדיש

 931885/1מסעוד לוי

 20/10/2010מרים לוי

 931857/1משיח חרנדיש

 06/12/2008אריה כרנדיש

 931936/1סעודה מרסיאנו

 02/03/2013יצחק מרסיאנו

 932009/1כליפה יהודי

 17/01/2013שושנה ברמי

כ"ג בניסן התשע"ג ( 3באפריל )2013
ניסים דרי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מספר תיק

שם המנוח

 929772/1רביבו אוריה

תאריך
פטירה

כ"ג בניסן התשע"ג ( 3באפריל )2013
שם המבקש

 06/06/2012רביבו פנינה

 929781/1יצחק יעקב

 28/01/2013יצחק אייל אמיר

 929799/1יצחק אדיבה

 04/01/2013יצחק אייל אמיר

 930602/1סגלוביץ דוד

 11/02/2013סגלוביץ רחל

 930784/1אודיז מרים

 22/12/2012אודיז יהודית
מיקה

 931017/1בגדדי לונה

 08/01/2013בגדדי ליאור

 931053/1צרפתי שרה

 09/12/2011צרפתי פרוספר

 931664/1גליק סימי

 03/03/2013הרוניאן יהודית

 931817/1זקין אהרון

 04/02/2013זקין יעלה

יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
ה"מ 105/13
בעניין :הצהרת מותו של אלקה מינדל סבירסקי ,ליבע-
יהודה ברוה ,עטה ברוה ,משה-יעקב ברוה ,שלום-דב ברוה,
צ'רנה ברוה ,צבי קריצר ,רחל קריצר ,עקיבא-יוסף זופרנר ,סוניה
זופרנר ,דבורה זופרנר ,יצחק זופרנר ,רחל זופרנר.
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות
(סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום י"ח בסיוון התשע"ג (27

כ"ג בניסן התשע"ג ( 3באפריל )2013
שלמה דידי ,המזכיר הראשי
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ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

במאי  ,)2013הגיש יצחק קושניר ,ע"י ב"כ עו"ד מנחם עמיעד,
מרח' חנה זמר  ,3תל אביב ,בקשה לוועדת ערר שהוקמה על
פי סעיף  27לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים
והקדשה למטרות סיוע והנצחה) ,התשס"ו( 2006-להלן -
החוק) ,להצהיר על היותם של הנ"ל נספי השואה לפי סעיף
 30לחוק.
קרן אורבך ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

			
			

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
ת"ע 50758-04-13
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותה של נספית שנות השואה מרילה
בוגייר סנדזר המתוארת בהודעה,
והמבקשת :אירנה אננה טלמון ,ע"י ב"כ עו"ד דן טפרברג,
מרח' הלל  ,10ירושלים.

והמבקש :דוד אללוף ,ע"י ב"כ עו"ד גיל וויאקובסקי ו/או
ישראל אליאב ו/או טליה וויאקובסקי ו/או נעמה ברקן ו/או
ירון ויצמן ו/או שני הלל ,רח' אבן גבירול  ,2תל אביב .64077
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.3.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.9.2013בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,12.00ביום
.25.8.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שני הלל ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעה
להווי ידוע כי המבקשת ,פנתה אל בית המשפט לענייני
משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותה של הנספית
הנ"ל שנעלמה ומשערים שהיא מתה וכי בית המשפט ידון
בבקשה הנ"ל ביום  ,2.9.2013בשעה .11.30
וזה תיאורה של מרילה בוגייר סנדזר לפי הצהרת המבקשת:
מקום הלידה ותאריך הלידה :צ'נסטוחובה ,פולין.3.7.1916 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 36552-01-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אוג אחזקות בע"מ ,ח"פ ,51-373116-6

מקום מגוריה הרגיל :לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה בעיר
צ'נסטוחובה ולאחר מכן בלבוב.

והמבקשת :טל קשת ,ע"י ב"כ עו"ד שלמה מימון ,מרח'
גיבורי ישראל  ,40ת"ד  ,8497נתניה .42504

מקום מגוריה הידוע האחרון :לבוב ,פולין.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.1.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.7.2013בשעה .8.30

אזרחותה :פולנית.
התעסקותה :סיימה לימודי משפטים אך לא הספיקה להתמחות.
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראתה הנספית עדיין בחיים
והמקום שבו נמצאה אז :אמצע חודש יולי  ,1941בלבוב ,פולין.
השמות והכתובות של בני משפחתה הקרובים ביותר :אירנה
אננה טלמון (אחותה) ,משד' בן מימון  ,25ירושלים.
סימנים אחרים :העדר אותות חיים במשך למעלה מ– 70שנה.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספית הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
שלמה אלבז ,שופט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 8387-03-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מכון עתיד בע"מ,

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,15.00
ביום .30.6.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלמה מימון ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 16056-03-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מאסטרפיס א.נ בע"מ,
והמבקשת :חברת א.מ.ל.פ .יבוא ושיווק בע"מ ,ע"י ב"כ
עו"ד לירן שגב ,מרח' מוטה גור  ,9פתח תקוה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.3.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.7.2013בשעה .8.30
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,20.00
ביום .1.7.2013

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,13.30ביום
.27.9.2013

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חזי יעל ,עו"ד
ב"כ המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

לירן שגב ,עו"ד
בא כוח המבקשת

פר"ק 42647-05-13

פר"ק 18424-04-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אס.די.אר .שריון יבוא ושיווק בע"מ,
ח"פ ,51-170417-3
והמבקשים .1 :יעקב מדאעי ,ת"ז  .2 .22792741דניאל מילה,
ת"ז  ,15974298ע"י ב"כ ממשרד עורכי דין א .ספינרד ושות' ,רח'
דרך השלום  ,2בית מקרודף ,תל אביב  ,67023טל' ,03-6961211
פקס' .03-6961210
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.4.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.7.2013בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,8.30
ביום .1.7.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיה עובדיה ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 22358-04-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חושן אבטחה בע"מ ,ח"פ ,51-334892-0
רח' דרויאנוב  ,5תל–אביב-יפו,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קמור בע"מ (פירוק זמני),
והמבקשות :חברת משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ,
ח"פ  ,51-377133-7וחברת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ,ח"פ
 ,51-368347-4ע"י ב"כ עו"ד רענן קליר ו/או אלון בנימיני
ו/או ארז יוסף ו/או רועי גידלי ,מקליר-בנימיני ,משרד עורכי דין,
מגדל איילון ,קומה  ,14דרך אבא הלל  ,12רמת גן  ,5250606טל'
 ,03-6423540פקס' 03-6423541
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.5.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.10.2013בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,8.30
ביום .3.10.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רענן קליר ,עו"ד
בא כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 44642-05-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פורמג'ו מסעדה בע"מ ,ח"פ
 ,51-210764-0מרח' ברשבסקי  ,7ראשון לציון,

והמבקש :שמואל זלאיט ,ת"ז  ,071018337ע"י ב"כ עו"ד פבל
מורוז ,רישיון מס'  18651ו/או ליליה שבשאי ו/או אלינה פוקס
ו/או יוליה סניגיר ו/או חזי יעל ,מרח' סחרוב  ,22ראשון לציון
 ,75707טל'  ,03-9412222פקס' .03-9412202

והמבקש :דוד כהן ,ת"ז  ,058449976ע"י ב"כ עו"ד עדי בן–
כוכב ואח' ,מרח' נחום הנביא  ,31תל אביב ,טל' ,03-5444278
פקס' .077-5631677

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.4.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.10.2013בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.5.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.10.2013בשעה .8.30
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ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,12.00ביום
.24.9.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עדי בן–כוכב ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,12.00ביום
.15.6.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבו אלהיג'א וג'די ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 57943-05-13
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת ילדי אעבלין.

פר"ק 35494-04-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טופינג חברה לבנין והשקעות בע"מ,
והמבקש :זועבי ת'ייר ,ע"י ב"כ עו"ד זייד מנסור ,מרח'
פלי"ם  ,5חיפה .33095

המבקשים :עאידה אדריס ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ח'אלד
פייסל ,ת"ד  ,361טמרה .30811
נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 15.7.2013
בשעה .14.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.4.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.7.2013בשעה .10.30

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 8.30
ביום .1.7.2013

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,11.00ביום
.3.7.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
זייד מנסור ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ח'אלד פייסל ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 58116-05-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קרן אור שירותי אבטחה בע"מ ,ח"פ
,51-352654-1

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 41657-05-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ש .דהן גינון ,ח"פ ,51-283631-3
והמבקש :אבו רומי עדנאן ,ע"י ב"כ עו"ד אבו אלהיג'א
וג'די ,מת"ד  ,422טמרה  ,30811טל'  ,04-9985612פקס'
.04-9880923
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.5.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.7.2013בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

והמבקשים :ארקדי גלקל ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד עתאמני
תופיק ,ת"ד  ,1097כפר קרע.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.5.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.7.2013בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .8.7.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עתאמנה תופיק ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 34341-01-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שריר (ח) טכנולוגיות בע"מ ,ח"פ
 ,51-419547-8מרח' לישנסקי  ,17ראשון לציון ( 75000להלן -
החברה),
והמבקשת :חברת אנרפוינט ישראל בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד
מוני עזורה ואח' ,מרח' הרברט סמואל  ,37חדרה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.1.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.7.2013בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,9.00
ביום .1.7.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אפרים אריאלי
מנכ"ל החברה
בבית המשפט המחוזי מרכז

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד טל גרשטיין ואח',
מרח' לשם  ,7ת"ד  ,7403פתח תקוה  ,4951768טל' ,03-5403202
פקס' .03-5426541
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.7.2013בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,16.00
ביום .1.7.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טל גרשטיין ,עו"ד
ב"כ המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 45096-03-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קונדור בטחון (ש.א) בע"מ ,ח"פ
,51-440149-6

פר"ק 16354-02-13

והמבקשים :איב יהושע כהן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד לירן שגב,
מרח' מוטה גור  ,9פתח תקוה.

ובעניין פירוק חברת שימורי הכפר בע"מ ,ח"פ ,51-171225-9

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.3.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.7.2013בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.7.2013בשעה .9.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,20.00
ביום .3.7.2013

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד טל גרשטיין ואח',
מרח' לשם  ,7ת"ד  ,7403פתח תקוה  ,4951768טל' ,03-5403202
פקס' .03-5426541

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,16.00
ביום .1.7.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טל גרשטיין ,עו"ד
ב"כ המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 17170-02-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פרי הארץ תעשיות מזון בע"מ,
ח"פ ,51-366682-6
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
לירן שגב ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 45685-03-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מוסך דיזל  -אלון תבור בע"מ ,ח"פ
,51-275579-4
והמבקשים :סאמי סעאידה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ויסאם
מוקטרן ,מרח' מנחם אוסישקין  ,28עפולה ,טל' ,04-6591440
פקס' .04-6403014

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.3.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.9.2013בשעה .10.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפי תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליאור מרקוביץ ,עו"ד
בא כוח המבקשת

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ויסאם מוקטרן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 36853-05-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 1963-05-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת היימן מערכות קירור ומיזוג בע"מ,

ובעניין פירוק חברת בואי כלה בע"מ ,ח"פ ,51-261683-0
והמבקשים :חגית יולי נווה ו– 6אחרים ,ע"י ב"כ עו"ד
ליאור מרקוביץ' ,מרח' ויצמן  ,10/2ת"ד  ,5188באר שבע .84151

והמבקש :שי היימן ,ת"ז  ,022758395ע"י ב"כ עו"ד אילן
אבירם ו/או אריאל ממן ו/או אפרת שוהם דליות ,מרח' חיים
יחיל  ,3באר שבע ,טל'  ,08-6235033פקס' .08-6236494

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.5.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.9.2013בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.5.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.9.2013בשעה .9.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפי תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימי עבודה לפני
תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אילן אבירם ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליאור מרקוביץ ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
חץ אקולוגיה והנדסה כפר סבא ( )2000בע"מ

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

(ח"פ )51-298408-9
פש"ר 36706-05-13

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ובעניין פירוק חברת כל בו רוזן לתינוק ולילד בע"מ ,ח"פ
,51-106084-0

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.7.2013בשעה  ,12.00ברח' הכרמל  ,2יקנעם,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

והמבקשת :אנה אבנר ,ת"ז  ,310626940ע"י ב"כ עו"ד ליאור
מרקוביץ' ,מרח' ויצמן  ,10/2ת"ד  ,5188באר שבע .84151
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.5.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.9.2013בשעה .11.00

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

אריה סיידה ,מפרק
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חץ אקולוגיה והנדסה חדרה ( )2001בע"מ

ר.ת.ש יעוץ והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-315107-6

(ח"פ )51-271567-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.7.2013בשעה  ,12.00ברח' הכרמל ,2
יקנעם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.8.2013בשעה  ,9.00ברח' סמילנסקי  ,12נתניה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אריה סיידה ,מפרק

עידו שר טוב ,עו"ד ,מפרק

בוני ישראל חברה קבלנית לבניה והשקעות  1996בע"מ

אינטליג'נס  -המרכז לייעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים
בע"מ

(ח"פ )51-230788-5
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-288522-9

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.7.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
דרך הים  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

אמיר מזרחי ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.8.2013בשעה  ,10.30ברח' פל"ים ,בניין
ברוש ,חיפה  ,33095לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי מיכלין ,עו"ד ,מפרק

שטורמן תעשיות בע"מ

אוריקן לווינים בע"מ

(ח"פ )51-163279-6
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-320140-0

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.7.2013בשעה  ,14.00ברח' הרברט סמואל ,59
בניין הפיאצה ,קומה  ,8חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

אליהו עמר ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.8.2013בשעה  ,10.00ברח' הלשם ,7
פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי שרף ,עו"ד ,מפרק

ארגופלוס פיזיוטרפיה ,ארגונומיה ורפואה משלימה
בע"מ

מ .הרצל ציוד מכני הנדסי בע"מ

(ח"פ )51-302744-1

(ח"פ )51-192341-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.7.2013בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
רח' אבן גבירול  ,63תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.8.2013בשעה  ,10.00ברח' מבוא נעמה  ,12מבשרת
ציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אפל ,מפרק

הרצל מיכאל ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

אגודת המשיח  -שירות כתבי הקודש בישראל בע"מ

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,5.6.2013
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
דביר ,ת"ז  ,3012188אצל ב"כ המפרק עו"ד שגיא עומר ,מדרך
הים  ,16חיפה ,למפרק החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

(ח"פ )51-408160-3
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.8.2013בשעה  ,17.00במשרדי המפרק,
כפר יסיף ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טועמה עודה ,עו"ד ,מפרק

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

באר מים חיים  18בע"מ

לאומי ניהול בע"מ

(ח"פ )51-444936-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.5.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
נגר ,רח' ראב"ע  ,4ראשון לציון ,טל'  ,054-7763972למפרק החברה.

(ח"פ )51-044948-1
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  11.8.2013בשעה  ,11.00במשרדי בנק לאומי
לישראל בע"מ ,רח' יהודה הלוי  ,34תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אייל דותן ,עו"ד ,מפרק

הלל נאמנים בע"מ
(ח"פ )51-334282-4

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.7.2013
בשעה  ,18.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים נגר ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,4.6.2013
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רועי אסף ,ממשרד מ .פירון ושות' ,רח' אבא הלל סילבר ,16
רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רועי אסף ,עו"ד ,מפרק

סמרטסל בע"מ
(ח"פ )51-265937-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

אלון עמר הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-296097-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.5.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלברט בן פורת ,רח' אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2013בשעה
 ,13.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלברט בן פורת ,עו"ד ,מפרק
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א.ס.ז .ניהול ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-155624-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.6.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז
לבנת ,ממשרד סהר ,סטוביצקי ושות' ,רח' מרמורק  ,4תל–אביב-
יפו ,טל'  ,03-6858181למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.10.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רז לבנת ,עו"ד ,מפרק

אורנים דלקים ונכסים בע"מ
(ח"פ )51-344582-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.6.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אליעד שחם ,רח' פלי"ם  ,2חיפה  ,33095למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.10.2013
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליעד שחם ,עו"ד ,מפרק

מקינלי ייעוץ וניהול בע"מ
(ח"פ )51-479005-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.6.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד
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וינברג ,רח' בית אליהו צורי  ,13תל אביב ,טל' ,052-6425533
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.10.2013
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עודד וינברג ,מפרק

לונה ליפשיץ החזקות בע"מ
(ח"פ )51-323866-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.6.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון כהן,
בית מס'  ,21ת"ד  ,14מצפה הילה  ,2495300טל' ,050-5286705
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.10.2013
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון כהן ,עו"ד ,מפרק

סטאר קלינר פרופשיונל ( )2009בע"מ
(ח"פ )51-422437-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.6.2013התקבלה החלטה במניין חוקי
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן בוקור ,מרח' קרן היסוד ,12
טירת הכרמל  ,3902631טל'  ,052-4656464למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.10.2013
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן בוקור ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

אשגד תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-289664-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.6.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
דעדוש ,מרח' הזיתים  ,88גבעת שמואל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,3.11.2013
בשעה  ,10.00במשרד רו"ח אנגל ,בקשי ושות' ,רח' המסגר  ,1רעננה,
בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם דעדוש ,מפרק

אינלייטיקס בע"מ
(ח"פ )51-363461-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.6.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טני רועי ,אצל
עו"ד יעקב גולדברג ,מרח' סוקולוב  ,81רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.11.2013
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טני רועי ,מפרק

ד.פ .סוכנויות דיוטי פרי בע"מ
(ח"פ )51-080029-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.5.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

עדו נחום ,ת"ז  ,39267349מרח' נרבתה  ,11ירושלים ,טל' -2345342
 ,072למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.7.2013
בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

ש.י .קווי הובלות בע"מ
(ח"פ )51-404756-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.3.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריאד
רבאח ,רח'  ,1029ת"ד  ,2220נצרת ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2013
בשעה  ,8.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ריאד רבאח ,מפרק

מ.פ .חורי שיווק מזון בע"מ
(ח"פ )51-332986-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.3.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריאד
רבאח ,רח'  ,1029ת"ד  ,2220נצרת ,טל'  ,052-5618722למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2013
בשעה  ,8.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ריאד רבאח ,מפרק
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שווארמה הצומת בע"מ
(ח"פ )51-324493-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.3.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריאד
רבאח ,רח'  ,1029ת"ד  ,2220נצרת ,טל'  ,052-5618722למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2013
בשעה  ,8.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ריאד רבאח ,מפרק

שלי שובל  -המרכז לייעוץ ואימון רוחני בע"מ
(ח"פ )51-416589-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.3.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריאד
רבאח ,רח'  ,1029ת"ד  ,2220נצרת ,טל'  ,052-5618722למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2013בשעה
 ,12.00אצל עו"ד אלה טיבר ,רח' כיכר הבימה  ,2תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יצחק עידן ,מפרק

מלרטק תעשיות נייר בע"מ
(ח"פ )51-342190-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.5.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי
להט ,מרח' כובשים  ,2מיתר ,טל'  ,050-7298300למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.9.2013
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי להט ,מפרק

לה קורוניה יבוא ויצוא בע"מ
(ח"פ )51-416824-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2013
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.5.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי
חבושה ,מרח' עדש שפיק  ,40פתח תקוה ,למפרק החברה.

ישאמטק מ.ג )1999( .בע"מ

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

ריאד רבאח ,מפרק
(ח"פ )51-284823-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.12.2012התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
עידן ,מרח' הקיבוץ  ,10רמת השרון ,למפרק החברה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.10.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי חבושה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

קרייבאיט מובייל בע"מ
(ח"פ )51-476689-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.6.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי
שמיר ,רח' היסמין  ,18ת"ד  ,68כוכב יאיר  ,44864למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.10.2013
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישי שמיר ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלומי גולן ,עו"ד ,מפרק

אלי לוי ובניו (א.ל.ע.ל ).חברה לבניין בע"מ
(ח"פ )51-259445-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.5.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צביקה לוין ,מרח'
המתכת  ,2חדרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צביקה לוין ,רו"ח ,מפרק

מנטינבנד גולדברג ושות' בע"מ
(ח"פ )51-259249-4

אי .אר .דיזיין בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-324923-5

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.4.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע מנטינבנד ,ת"ז
 ,015526544מרח' עזרא  ,31אפרת ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהושע מנטינבנד ,מפרק

המרת כספים ים המלח בע"מ
(ח"פ )51-286776-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.5.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי גולן ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.5.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז חממי ,מרח' יצחק
שדה  ,2ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ארז חממי ,עו"ד ,מפרק

מור אחזקות שיא בע"מ
(ח"פ )51-296321-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.5.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי מור ,ת"ז ,052292604
מרח' שבדיה  ,56חיפה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אורלי מור ,מפרקת

אורי מורד ,רו"ח ,מפרק

מור צבי ואורלי אחזקות בע"מ

ק.ז .פרוייקטים ירוקים בע"מ

(ח"פ )51-329663-2

(ח"פ )51-367251-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.5.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי מור ,ת"ז ,052292604
מרח' שבדיה  ,56חיפה ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.6.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב זילברמן ,ת"ז
 ,055266431מרח' הסחלב  ,11נשר ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אורלי מור ,מפרקת

יעקב זילברמן ,מפרק

סנסקרה בע"מ

דשא עד בע"מ

(ח"פ )51-385409-1

(ח"פ )51-315740-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.5.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי מור ,ת"ז ,052292604
מרח' שבדיה  ,56חיפה ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעד שחם ,מרח'
פלי"ם  ,2חיפה  ,33095למפרק החברה.

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

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

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

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

אורלי מור ,מפרקת

אליעד שחם ,עו"ד ,מפרק

בר נתן שוכטוביץ נאמנים בע"מ

אדירן כרמיאל בע"מ

(ח"פ )51-338883-5

(ח"פ )51-279079-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.5.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורי מורד ,ת"ז
 ,058234717מרח' הבונים  ,2רמת גן ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גבי שמואלי ,מרח' שד'
משה גושן  ,63/3קרית מוצקין ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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ילקוט הפרסומים  ,6609ט' בתמוז התשע"ג17.6.2013 ,

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

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

גבי שמואלי ,עו"ד ,מפרק

יעל כפיר פרומקיס ,עו"ד ,מפרקת

טמארין מארין פאנטס בע"מ

הקול נתניה  1952בע"מ

(ח"פ )51-014682-2

(ח"פ )51-010120-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יפעת צ'רפק ,מרח'
הגביש  ,6אזור תעשייה נתניה דרום ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רענן שר–טוב ,מרח'
סמילנסקי  ,12נתניה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יפעת צ'רפק ,עו"ד ,מפרקת

רענן שר–טוב ,עו"ד ,מפרק

נ.ע .נואד חברה לבניה ופיתוח בע"מ

א.מ .מיטל בע"מ

(ח"פ )51-236786-3

(ח"פ )51-285817-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עואד וליד ,ת"ז ,20593687
מרח'  ,5075נצרת  ,16000למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רענן שר–טוב ,מרח'
סמילנסקי  ,12נתניה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

עואד וליד ,מפרק

רענן שר–טוב ,עו"ד ,מפרק

תמר ודיתה בע"מ

יאבו רון שיווק ,הפצה ומסחר בע"מ

(ח"פ )51-312106-1

(ח"פ )51-241523-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל כפיר פרומקיס,
מרח' השחפים  ,33רעננה ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון יאבו ,ת"ז ,24589947
מקיבוץ שמיר ,ד"נ גליל עליון  ,12135למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

רון יאבו ,מפרק

רפאל רפאלוב ,עו"ד ,מפרק

גוש  8274חלקה  80בע"מ

נעאמנה את חג'אזי בע"מ

(ח"פ )51-010523-2

(ח"פ )51-384335-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן שפירא ,מרח'
רוטשילד  ,35ראשון לציון ,טל'  ,03-9641456למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מוחמד דראושה ,ת"ד
 ,133עראבה  ,30812למפרק החברה.

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

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

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

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

אילן שפירא ,עו"ד ,מפרק

מוחמד דראושה ,רו"ח ,מפרק

ל.ז .אומנות הדפוס בע"מ

אלדן איגו"ח  1בע"מ

(ח"פ )51-125914-5

(ח"פ )51-343114-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביחי שלום ,משד'
לכיש  ,17/38קרית גת  ,8201805למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף דהן ,ת"ז ,64079338
מרח' י.ל .גורדון  ,14תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אביחי שלום ,עו"ד ,מפרק

יוסף דהן ,מפרק

אימונוקס בע"מ

נ.ס.ג.ש השקעות ( )1991בע"מ

(ח"פ )51-386436-3

(ח"פ )51-161447-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפאל רפאלוב ,מרח'
דרך בן צבי  ,84תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.6.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל גולדנברג,
ת"ז  ,006210207מרח' טהון  ,6חיפה ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  180ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

חלונות הסיטי ,בניין אורן ,שד' פלי"ם  ,2חיפה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון גיא ,רו"ח ,מפרק

אגריטק אוקלה יזום השקעות בע"מ

נ.ב .שוקולד ועוד בע"מ

(ח"פ )51-273856-8

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.6.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסן קשני ,מרח' הרצפלד ,12
חולון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-431853-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.8.2013בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח'
אגריפס  ,42ירושלים ,טל'  ,02-6254231פקס'  ,02-6247144לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שי אוחיון ,עו"ד ,מפרק

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

מסילה לצדקה ע"ש האשה מרת הינדה ריבקה פאוסט ע"ה

רחל גולדנברג ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

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

ניסן קשני ,מפרק

שגיא לאומי א.ב .למסחר בע"מ
(ח"פ )51-253335-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.6.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף בסן ,ת"ז
 ,003555091מרח' בן שפרוט  ,15תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף בסן ,עו"ד ,מפרק

דידריל בע"מ
(ח"פ )51-199980-7

(ע"ר )58-048788-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,2.4.2013התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את יוסף יוסקוביץ ,מרח' הירדן  ,10בני ברק,
למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
יוסף יוסקוביץ ,מפרק

חנן לוי הובלות בע"מ
(ח"פ )51-225056-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.5.2013התקבלה החלטה
לבטל החלטה קודמת מיום  ,11.2.2013על פירוק החברה מרצון
ומינוי מפרק.
מיכל פוקס חנינה ,עו"ד ,מפרקת

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.6.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
שמעון גיא ,למפרק החברה.

הודעה על מינוי מפרק חדש

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,י' פלד ,גיא ושטיינברג ,רואי חשבון,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  332לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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נצחונות בע"מ
(ח"פ )51-303083-3
(בפירוק מרצון)

5373

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.6.2013התקבלה החלטה
על מינוי אילון זרמון ,ת"ז  ,52022152מרח' אחימאיר  ,11תל אביב,
למפרק החברה ובמקום רו"ח נתן הרפז ז"ל ,ת"ז .007969595
אילון זרמון ,מפרק

מוקד אמון סביון ()2006
(ש"מ )55-022409-1
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי חברת עוז-גד
אבטחה שמירה ושירותים בע"מ ,ח"פ  ,51-383204-8שותפה
מוגבלת בשותפות ,מעבירה את כל זכויותיה בשותפות הנדונה
(סכום השקעתה 490 :שקלים חדשים) לחברת מוקד אמון-
סביון ( )1981בע"מ ,ח"פ  ,51-091058-1אף היא שותפה מוגבלת
בשותפות.
יצחק לוי ,עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,23.1.2013התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל את
ההליך של פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויה של המפרקת.
רחל רייפר פלח ,עו"ד
באת כוח החברה

חלקה  471בגוש  8274בע"מ
(ח"פ )51-031042-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.5.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לבטל את ההחלטה מיום  9.5.2001על פירוק החברה
מרצון ומינוי מפרק.
דוד אגסי ,מפרק

הקרן לדיאליזה ביתית
(ע"ר )58-002787-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,31.3.2011התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את דודי ניניו ,ממכבי שירותי בריאות ,רח' המרד
 ,27תל אביב ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

אם לאם

(ח"פ )51-158972-3

			
			

הודעה בדבר שינויים בשותפות

			
			

נץ מחשוב בע"מ

בי .סי .אס .גרוז פאנד (ישראל)
(ש"מ )55-001876-6
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי יצחק שרם ,ת"ז
 ,007823685מרח' הארבעה  ,13תל אביב  ,64739העביר את כל
זכויותיו בשותפות בסך 4,118,900 ,שקלים חדשים ל -
(א) וינטג' ונצ'ר פרטנרס ( IIIקיימן) ש"מ  ,53-022816-2אשר
תהיה שותפה מוגבלת בשותפות וזכויותיה בשותפות
יעלו ב– 2,949,132שקלים חדשים ,ויהיו 17,694,795
שקלים חדשים;

דודי ניניו ,מפרק
(ב) לשותפות וינטג' ונצ'ר פרטנרס ( IIIישראל) ש"מ
 ,55-022650-0אשר תהיה שותפה מוגבלת בשותפות
וזכויותיה יעלו ב– 1,169,768שקלים חדשים ,ויהיו
 7,018,605שקלים חדשים.
				
בנימין ברגמן

(ע"ר )58-021150-6
(בפירוק מרצון)
בשם השותף הכללי
				
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
יוניק נווה יהושע
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
(ש"מ )55-025024-5
שהתכנסה ביום  ,13.5.2013התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את אידה נודל ,ת"ז  ,11741618מרח'
הודעה בדבר שינויים בשותפות
הדר  ,6רחובות  ,76110טל'  ,08-9107777למפרקת העמותה.
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי אחזקות למופת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום  2000בע"מ ,ח"פ  ,51-300957-1תחדל להיות השותף המוגבל
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
בשותפות ,וא.י .אמריקה ישראל להשקעות בע"מ ,ח"פ
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך  ,51-248097-1תהפוך לשותף המוגבל במקומה.
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קרין מורגנשטרן ,עו"ד
			
באת כוח השותפות
אידה נודל ,מפרקת 			
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