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הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון 
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

לפי חוק הנוטריונים,  ועדת הרישיונות  כי  ניתנת בזה הודעה,  31)א( לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-11977,  בהתאם לתקנה 
התשל"ו-21976 )להלן - החוק(, דנה בישיבתה מיום י"ד באייר התש"ע )28 באפריל 2010(, בבקשות עורכי הדין המפורטים להלן 
ומצאה, כי נתמלאו במבקשים, לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2)א( לחוק, בכפוף להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה 

ועדת הרישיונות.

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק, רשאי 
להגיש לוועדת הרישיונות, בתוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה: 
ועדת רישיונות, לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, משרד המשפטים, רח' בית הדפוס 22, בניין עומר, קומה 4, גבעת שאול, ת"ד 

34357, ירושלים 91342.

מועד הגשת הבקשה      מען משרדו                          שם המבקש

6.4.2010טורעאן, ת"ד 15 מוסטפאאבו ג'בל

6.4.2010דניאל פריש 3, תל אביבליאלאבן-זהר בן דוד

9.3.2010השחף 2, ת"ד 64, אילתשירליאוסטפלד אביטל

24.2.2010אבן גבירול 25, תל אביבאמיראלטשולר

17.3.2010השחף 45ד, יד בנימיןאיריסאליווה

6.4.2010טשרניחובסקי 35, חיפהסאידאסדי

3.3.2010ר' עקיבא 1, לודישראל-חייםאפרת 

6.4.2010לאה גולדברג 23, דניה, חיפהענתבאור פרל

11.4.2010שיבת ציון 21, חיפהמרינהבורודה ששון

30.6.2009יוסף 28, מודיעיןאילנהביליג

18.11.2009העצמאות 5, חיפהפזבית הלחמי

8.3.2010חשמונאים 90, תל אביביוחנןבלש

13.4.2010שד' בן גוריון 6, חיפהטמירבן–דוד

26.8.2009דרך העמק 9, מגדל העמקיצחק יורםבן חיים

19.1.2010מנחם רצון 39, פתח תקוהדורוןבר–אל

9.3.2010הזית 20, רמת השרוןאורהבר גיל 

9.3.2010העצמאות 85, אשדודלאונידברזובסקי

2.1.2008קניונית הככר הדקלים 86, פרדס חנהגתאיברלל 

4.2.2010ביאליק 2, רמלהאלוןגבינזון

6.4.2010כפר סמיעשאדיג'ובראן

19.3.2009הארבעה 21, תל אביבאודיגולן

16.3.2010שלדק 14, חופיתאוריגור אריה

6.4.2010יהודה הלוי 75, תל אביברםגורודיסקי

10.2.2010נשיא ישראל 9, כרמיאללאונידגיטרמן

24.2.2010ז'בוטינסקי 7, רמת גןאליהוגרונדשטיין

24.2.2010עצמון 16, נצרת עיליתמוחמדדאוד

6.4.2010מרכז רסקי, ת"ד 633, נצרת עיליתפהמידגש

24.2.2010ת"ד 7/99, הוד השרוןלאון ליאורדהאן 

6.4.2010ארלוזורוב 18, עפולהסאלח אלדיןדהוד 

__________
1   ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.

2   ס"ח התשל"ו, עמ' 196.
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מועד הגשת הבקשה      מען משרדו                          שם המבקש

21.1.2010מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול ק' 41, תל אביבמיכאל גדדהן

1.9.2009מנחם בגין 7, גיבור ספורט, רמת גןיאיר יעקבדוד

18.1.2010בן עמי 27, עכואלוןהוברמן

3.3.2009בורוכוב 65, הרצליהדודהופמן

11.4.2010בלוך 44, תל אביבאיריסהזן

7.4.2010אדם הכהן 25, חיפהארז שמואלויינשטיין 

משרד עו"ד יעקב פוזוב, דרך מנחם בגין רוניתוינלס
154, תל אביב

12.1.2009

2.1.2008שד' ירושלים 2/11, באר שבעאליהוויצמן

22.5.2008בן יהודה 34, ירושליםנג'יבזאיד 

21.1.2010כפר מנדאטארקזיידאן

21.1.2010בן עמי 27, עכוסאמרח'טיב

6.4.2010מרכז רסקו, ת"ד 633, נצרת עיליתחוסאםח'ורי

9.3.2010עמק רפאים 59א, דירה 23, ירושלים דאודח'ורי

6.4.2010שד' הרצל 1, אשדודאביטויזר

4.2.2010הרצל 21, פתח תקוהאשרטולדנו

6.4.2010הרצל 18, חדרהרםיוגב

2.6.2007מג'ד אל כרוםאמיןיזאבכי

6.4.2010כפר קרעמאהריחיה

25.1.2010הרצל 89/1, אשקלוןירוןיטיב

27.8.2009שד' הנשיא 22/3א, חיפהאילינהיסילוביץ

6.4.2010הכרמל 30, רמת הדר, הוד השרון חןיריב קבלי

3.3.2010הנטקה 44, חיפהיוסףכהן

6.4.2010תובל 11, רמת גןסיגלכהן

26.5.2009נקר 5, הרצליהמרדכיכהן

25.2.2010בר אילן 25/1, רעננהמאבלכהן ויקטוריה

24.2.2010בילו 52, רחובותיוסףכובשי

16.3.2010בנין כרכבי קיסר, ת"ד 2, שפרעםראויכרכבי

26.1.2010הצבר 15, תל מונדנצחיהלבנדה

17.3.2010אסתר המלכה 32/3, מודיעיןאופירלוי

6.4.2010אלמוגן 7 , מודיעיןמיכללוי

24.1.2010דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, תל אביבמסדהליטבק עבאדי

16.3.2010החשמל 18, תל אביבעמיחימגער

6.4.2010בית לזורוב, רח' תובל 11, רמת גןגילמדואל

21.1.2010הברזל 34, רמת החיל, תל אביבמיכל מלכהמוזס

16.3.2010ז'בוטינסקי 155, רמת גןאביביתמוסקוביץ

18.3.2010כפר קרעמרואןמורה

16.3.2010הרצל 1, אשדודאילן יצחקמלול

29.1.2010בית הדפוס 11, ירושליםיגאלמלמד

6.4.2010הנשיא 21, עפולהאלביירמני
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מועד הגשת הבקשה      מען משרדו                          שם המבקש

6.4.2010הנשיא 21, עפולהבשירמני

3.3.2010ז'בוטינסקי 168, בני ברקאנדרינזרצקי

21.9.2009יאיר שטרן 3, הרצליהאוריניר

26.1.2010ברדיצ'ובסקי 33, גבעתייםסיגלספיר

13.1.2010ת"ד 744, נחףעז אל דיןעבאס

6.4.2010אבו שדיד 5/17, נתניהאינהפוטרייקו

21.1.2010אלאפרח 19, דיר אל אסדסאלחפיאד )זייאד(

26.1.2010החושן 24, שוהםבנימיןפנקר

13.4.2010יהושע 34, ת"ד 2107, עפולהאיקו זכריהפרי 

8.11.2010בן גוריון 22ב, הרצליהרונןצ'יניאו

3.2.2010שהם 8, רמת גןחגי יעקבקאשי

5.2.2010הארבעה 21, תל אביברם שלמהקוסובסקי שחור

29.3.2009בין לסין, רח' ויצמן 32, תל אביבאילקינן

25.1.2010היסמין 130, בית נחמיהמריםקסלסי

11.3.2010יגאל אלון 96, בית אמפא TLV, תל אביבטליקסלר

3.3.2010שד' מוריה 105, חיפהבנימיןקצוב-פייגין

6.4.2010דרך בר יהודה 3, חיפהרמיקרופניק

10.2.2010חוחית 44, הוד השרוןיגאלקרט

21.2.2010דניאל פריש 3, תל אביבגודיקרמרמן

19.1.2010מגדל ב.ס.ר , דרך בן גוריון 1, בני ברקאלוןרסקי

9.3.2010דרך בן צבי 84, תל אביבז'אנהרפאילוב

7.4.2010הנדיב 13, זכרון יעקביעלשגיא

6.4.2010בן גוריון 1, מגדלי ב.ס.ר 2, רמת גןיאיר יעקבשחם

17.3.2010דיזינגוף 3, תל אביביהודהשטרן

9.3.2010כלניות 7, קרית טבעוןדן יהושעשילון 

26.1.2010בלוך 11, תל אביבדבורהשלום

16.3.2010החשמל 18, תל אביביוסףשלום

27.12.2009דרך נמיר 27, תל אביבטטיאנה יהודיתשלם

1.12.2008גורדון 44, גבעתייםאשרתשלומוביץ 

15.9.2009ת"ד 36619, ירושליםמנחםשנקר

24.2.2010אבא הלל 14א, בית עוז, רמת גןמשהשפורן

20.11.2010רוטשילד 33, פתח תקוהאלוןשפר

16.3.2010הרצל 39, נתניהאילןתמם

כ"ז באייר התש"ע )9 במאי 2010(
)חמ 303—3(

גיא רוטקופף     
המנהל הכללי של משרד המשפטים     

יושב ראש ועדת הרישיונות     



2923ילקוט הפרסומים 6086, כ"ט באייר התש"ע, 13.5.2010

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

)בחינות(,  מקרקעין  שמאי  לתקנות   1 ותקנה  התשס"א-12001,  מקרקעין,  שמאי  לחוק   9 לסעיף  בהתאם  בזה   מודיעים 
לצדן,  ב'  בטור  שצוינו  במועדים  יתקיימו  להלן  א'  בטור  המפורטים  בנושאים  הבחינות  כי  התקנות(,   - )להלן   התשס"ו-22006 

והמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן בהן הוא כאמור בטור ג' לצדן:

בחינות מוקדמות

טור ג'טור ב'טור א'

 יסודות המימון ושימושם
בשומת מקרקעין

 ב' באב התש"ע 
)13 ביולי 2010(

 א' בתמוז התש"עבשעה 10.00
)13 ביוני 2010(

 ד' באב התש"עיסודות מדידה ומיפוי
)15 ביולי 2010(

בשעה 10.00

יסודות הכלכלה - חלק א':
מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה

 ז' באב התש"ע
)18 ביולי 2010(

בשעה 10.00

יסודות הכלכלה - חלק ב':
כלכלה עירונית

 י"א באב התש"ע
)22 ביולי 2010(

בשעה 10.00

 יסודות הנדסת בניין 
והנדסה אזרחית

 ט"ו באב התש"ע
)26 ביולי 2010(

בשעה 10.00

 י"ח באב התש"עסטטיסטיקה
)29 ביולי 2010(

בשעה 10.00

כ"ב באב התש"עדינים
)2 באוגוסט 2010(

בשעה 10.00

תכנון ובניה - חלק א':
יסודות התכנון העירוני

 כ"ה באב התש"ע
)5 באוגוסט 2010(

בשעה 10.00

תכנון ובניה - חלק ב':
דיני התכנון העירוני

כ"ט באב התש"ע
)9 באוגוסט 2010(

בשעה 10.00

 יסודות בחשבונאות וניתוח
דוחות כספיים

 ב' באלול התש"ע
)12 באוגוסט 2010(

בשעה 10.00

ו' באלול התש"עמיסוי מקרקעין ומסים אחרים
)16 באוגוסט 2010(

בשעה 10.00

בחינות סופיות

טור ג'טור ב'טור א'

 ט' באלול התש"עמבוא לתורת השמאות
)19 באוגוסט 2010(

 ח' באב התש"עבשעה 10.00
)19 ביולי 2010(

 י"ג באלול התש"עגישות ועקרונות בהערכת מקרקעין
)23 באוגוסט 2010(

בשעה 10.00

 כ' באלול התש"עיישומים בשומת מקרקעין
)30 באוגוסט 2010(

בשעה 10.00

__________
1  ק"ת התשס"א, עמ' 436.

2  ק"ת התשס"ו, עמ' 424.

3  ק"ת התשס"ט, עמ' 1035.
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המקרקעין,  שמאי  מועצת  למזכירות  בקשותיהם  את  להמציא  התקנות,  לפי  לבחינות  לגשת  הרשאים  המועמדים   על 
ת"ד 34445, ירושלים 91343, או לרח' כנפי נשרים 15, ירושלים, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן שנקבע לכל 

בחינה כמצוין לעיל.

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס מקורי של בקשה להיבחן הכולל שובר תשלום אגרה בסך 263 שקלים חדשים לכל בחינה 
מוקדמת ו–311 שקלים חדשים לכל בחינה סופית3, לזכות ח-ן 006416-9 בבנק הדואר, כשהוא חתום בחותמת בנק הדואר; לא 
יתקבלו בקשות שאינן מקור או בלא תשלום אגרה כנדרש; ככלל, אגרה ששולמה לא תוחזר אלא במקרים חריגים ובכפוף להמצאת 

אישור מתאים.

ניתן לקבל טופס בקשה להיבחן הכולל שובר תשלום באחת מהאפשרויות האלה:

בפנייה למזכירות מועצת שמאי המקרקעין לפי הכתובת שלעיל;  )1(

במשרדי לשכת שמאי המקרקעין בישראל, בית המהנדס, רח' דיזינגוף 200, תל אביב, טל' 03-5225969;  )2(

במוסדות הלימוד המכינים לקראת בחינות מועצת שמאי המקרקעין.  )3(

.ecom.gov.il/justice ניתן להגיש בקשה להיבחן ולשלם את האגרה גם באמצעות שרת התשלומים הממשלתי, שכתובתו

הודעה על מקום הבחינה תישלח לכל נבחן בליווי אישור לגשת לבחינה.

ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010(
)חמ 320—3(  

        שרית דנה
יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין     

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח―1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח―11988, אני מודיע על הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות 
כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות               שמות החברות המתמזגותמס'

012 סמייל תקשורת בע"מ7915

בי תקשורת )אס פי 2( בע"מ

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

חברת אחזקות

חברת אחזקות

ענפי תקשורת שונים

אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר תיפרד סמייל מאחזקותיה בחברת די.בי.אס. שירותי לווין )1998( בע"מ. כמו כן, 
הוטלו מגבלות על שיתוף הפעולה בין חברה קשורה לסמייל, העוסקת ביבוא מכשירי טלפון סלולריים, לבין חברות הסלולר )שאינן 

קשורות לבזק( בכל הקשור במכירת מכשירים לציבור הצרכנים.

התנאים למיזוג, למעט הקטעים אשר הוטל עליהם חיסיון על פי החלטת בית הדין להגבלים עסקיים, מפורטים בתיק לעיון 
הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות 
.www.antitrust.gov.il :העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

כ"ז בניסן התש"ע )11 באפריל 2010(
)חמ 2156―3(  

                                                                                        בועז גולן
                                                                                                     ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.
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הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח―11988, אני מודיעה על:

הסכמתי לאישור של המיזוגים שלהלן: א. 

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות               שמות החברות המתמזגותמס'

מולטילוק טכנולוגיות בע"מ7914

ש.ח.מ. שיווק מנעולים ומוצרי בטחון בע"מ

מר שמעון ויזל

ייצור והספקת מוצרי נעילה

אפיון והתקנת מוצרי נעילה למוסדות

ליר אמקס נסיעות בע"מ8075

היסתור - אלטיב בע"מ

ליר טורס בע"מ

חברת בייסוד

תיירות יוצאת עסקים

תיירות יוצאת עסקים

גרנית הכרמל השקעות בע"מ8079

ג'י.אי.אס. גלובל אנויו-ומנטל סולושנס בע"מ

דרך הים התפלה בע"מ

דרך הים התפלה - שותפות הקמה

דרך הים תפעול בע"מ

חברת אחזקות

טיפול במים

התפלת מי ים

התפלת מי ים

התפלת מי ים

אי די בי חברה לאחזקות בע"מ8081

אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ

חברת אחזקות

חברת אחזקות בתחום הטכנולוגיה

אשטרום נכסים בע"מ8083

אשלד בע"מ

נדל"ן מניב לתעשייה

נדל"ן מניב לתעשייה

קונספט שיווק מוצרי אופנה )1995( בע"מ8086

חברת המזרח )1984( בע"מ

אסיאג החזקות בע"מ

מר יאיר גולדפינגר

שיווק בגדים לשוק הקמעונאי

ייבוא, שיווק והפצת כלי רכב

מערכות גילוי וכיבוי אש

פרש מרקט בע"מ8092

אומגה שופ השקעות 2001 בע"מ

בלסם שיווק ומסחר בע"מ

מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי מכולת

מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי מכולת

מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי מכולת

יוזמה ופיתוח חקלאי אגש"ח בע"מ8099

אחזקות פוליביד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

חברת אחזקות

ייצור ושיווק מוצרי פוליסטירן

הסמכתי לאישור בתנאים של המיזוג שלהלן: ב. 

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות               שמות החברות המתמזגותמס'

עמיעד מערכות סינון בע"מ7951

ארקל מערכות סינון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

סינון מים

סינון מים

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.
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אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, עמיעד לא תתקשר בהסדרים להספקה, ייבוא, שיווק, הפצה או מכירה של מסנני 
מים בישראל בלא קבלת אישור מראש מאת הממונה על הגבלים עסקיים. כניסת אישור המיזוג לתוקף הותנתה בביטול הסדר 
קיים בין עמיעד לחברת Sistema Azud. SA הספרדית. כן נאסר על עמיעד להתקשר בהסדרים לרכישה בלעדית עם לקוחות 

הנוגעים למכירותיה בישראל. התנאים המלאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות 
.www.antitrust.gov.il :העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

ד' באייר התש"ע )18 באפריל 2010(
)חמ 2156―3(  

                                                                              רונית קן
                                                                                                     הממונה על הגבלים עסקיים

הודעה על מיזוג חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח―1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח―11988, אני מודיע על הסכמתי לאישור של המיזוג שלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות               שמות החברות המתמזגותמס'

יוניברסל מקקאן ישראל בע"מ8101

קומפיוקול שיווק באינטרנט בע"מ

רכש מדיה

קידום אתרי אינטרנט

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות 
.www.antitrust.gov.il :העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י"א באייר התש"ע )25 באפריל 2010(
)חמ 2156―3(  

                                                                              בועז גולן
                                                                                                     ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח―1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   ― )להלן  התשמ"ח―11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ג בניסן  התש"ע )7 באפריל 2010( החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל 

את אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו כדלקמן:

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

שולץ יחיאל החזקות בע"מ7897

פרי הארץ שירותי קייטרינג בע"מ

קייטרינג מוסדיים ואירועיםאי–תחרות

החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או 
במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים 
או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 7897, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ד' באייר התש"ע )18 באפריל 2010(
)חמ 41―3(  

                                                                              רונית קן
__________                                                                             הממונה על הגבלים עסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח―1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   ― )להלן  התשמ"ח―11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ט' בניסן התש"ע )24 במרס 2010( החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את 

אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו כדלקמן:

    הנכס/השירות       מהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

אלטיס רכישה בע"מ8051

Altice Securities S.a.r.l

מוטורולה ישראל בע"מ

מירס תקשורת בע"מ

 Motorola Inc

מתן זכות סירוב ראשונה ותניית 
לקוח מועדף

מכשור סלולרי ואספקת 
טכנולוגיית דור רביעי

תוקפו של הפטור מוגבל לחמש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, 
ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים 
או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 8051, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ד' באייר התש"ע )18 באפריל 2010(
)חמ 41―3(  

                                                                              רונית קן
__________                                                                             הממונה על הגבלים עסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח―1988

הוועדה  עם  התייעצות   ולאחר  החוק(,   ― )להלן  לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח―11988   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ט' בניסן התש"ע )24 במרס 2010( החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את 

אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו כדלקמן:

     הנכס/השירות            מהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ8072

Ecolab Inc

Ecolab JVZ Ltd

אקולאב זהר דליה שותפות מוגבלת

אקולאב זהר דליה ניהול ישראל בע"מ

הגבלות של שידול והעסקת עובדים, 
ועל התקשורת עם מעסיקים עתידיים 
של עובדים מסוימים; הימנעות מפגיעה 

בקשרים עסקיים

חומרים, ציוד ושירותים 
נלווים לניקוי, חיטוי, קרצוף 

וסניטריה

החלטתי מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, 
ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים 
או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 8072, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ד' באייר התש"ע )18 באפריל 2010(
)חמ 41―3(  

                                                                              רונית קן
__________                                                                             הממונה על הגבלים עסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח―1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   ― )להלן  התשמ"ח―11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
להסדר  בתנאים את הצדדים  לפטור  2010( החלטתי  באפריל   28( בניסן  התש"ע  י"ג  ביום  כי  מודיעה  אני  ולמיזוגים,  לפטורים 

מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו כדלקמן:

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

מי עדן שיווק )2000( בע"מ7681

יפאורה תבורי בע"מ

מים מינרלייםהפצה משותפת

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, נאסר על יפאורה תבורי בע"מ לסרב לספק את מוצרי מי עדן, ועליה להודיע על כך 
לכל לקוח שהיא מסרבת לספק לו את המוצרים המיוצרים ומופצים על ידה.

תוקפו של הפטור מוגבל לחמש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, 
ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים 
או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 7681, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ד' באייר התש"ע )18 באפריל 2010(
)חמ 41―3(  

                                                                              רונית קן
__________                                                                             הממונה על הגבלים עסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד―11964, אני מאשרת כי בניינים שהוקמו 
בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או 
נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה―21965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה 
לפני יום ה' בטבת התשס"א )31 בדצמבר 2000(, על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים 

ציבוריים:

מס' תכניתחלקי חלקותחלקות בשלמותגושהמקום

503915-12ראשון לציון

1820673נהריה

38004235באר שבע

3816356

108, 4348172רמלה

437447 ,31

43736

582214

214-211, 17846240-216אלון הגליל

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התשנ"ט, עמ' 93; י"פ התשס"ה, עמ' 4188.

2  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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מס' תכניתחלקי חלקותחלקות בשלמותגושהמקום

1092025חיפה

1121549-44 ,39-33

23-21, 29-25, 31, 33, 40, 46, 15609מע'ר
52-49

126135אור עקיבא

126144

74-71, 77, 78, 87-85, 3044896מבשרת ציון

30618270ירושלים

3072770

1963/50/15, 197, 3637802נס ציונה

3637801 ,799 ,795 ,793 ,172 ,1713/50/16

581395/1200/1מודיעין

42-4, 232-203, 277, 278, 294, 7922אליכין
297 ,295

2/70/3

7921 ,96 ,93-91 ,87-46 ,38-2
103 ,100

2/70/4

 גן יבנה,
אזור תעשייה

54541 ,38 ,27-21 ,8-5 ,36 ,30-28 ,20 ,19 ,9
46 ,40 ,37

3/61/4

546 ,25 ,24 ,22 ,21 ,10 ,8-4 ,2 ,1
29-27

 ,30 ,26 ,24 ,23 ,11 ,9 ,3
40 ,38 ,36 ,32

561181 ,6

569107 ,87 ,86 ,81-79 ,88 ,85 ,83 ,82 ,78 ,77
108 ,91

13/65/42, 2, 4, 5, 32, 34, 1240, 13, 23, 36, 204641אשדוד, 
אזור תעשייה

204143/65/41

204513

5-1, 34, 204640יגל

20479 ,4

687545 ,44 ,2263/798/1

687638-36 ,30-2863/798/1

596441-1בית שמש

596531-24 ,22-1

596633-18 ,16-1

596713-1

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

כ"ב בניסן התש"ע )6 באפריל 2010(
)חמ 74―3(  

                                                                                              אילת אלקרט
                                                                                                מרכזת רישום

                                                                                                           מינהל מקרקעי ישראל
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943
ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה―1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/950ב, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1646, התש"ל, עמ' 2585, ובהתאם לתכנית מס' חפ/1010, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 1192, התשכ"ה, עמ' 2171, ובהתאם לתכנית מס' חפ/1010א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
1554, התש"ל, עמ' 46 )להלן - התכניות(, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5408, התשס"ה, עמ' 3108, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חיפה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

חלקהגוש
שטח חלקה 

סיווגבמ"ר
הפקעה לפי 

חפ/950ב
הפקעה לפי 

חפ/1010
הפקעה לפי 

חפ/1010א
סך הכל 

הערותבמ"ר

33דרך1083461428

   155   155דרך801  213

   706  706דרך   5,175  240

חלקה בשלמות    3,7034,2007,903דרך    10839417,903

העתקי התכניות מופקדים במשרדי הוועדה בעיריית חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ח' באייר התש"ע )22 באפריל 2010(
)חמ 4―3(  

                                                                              יונה יהב
                                                                                                 יושב ראש הוועדה המקומית

                לתכנון ולבניה חיפה
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה―1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/777, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 10, התש"ט, עמ' 2005, ובהתאם לתכנית מס' חפ/428, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בע"ר 
1938, תוס' 2, עמ' 1127 )להלן - התכניות(, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5403, התשס"ה, עמ' 2912, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חיפה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

סך הכל במ"רהפקעה לפי חפ/777הפקעה לפי חפ/428שטח חלקה במ"רחלקהגוש

10834614282727

213  801149149 

240  5,175   1,050   1,050    

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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סך הכל במ"רהפקעה לפי חפ/777הפקעה לפי חפ/428שטח חלקה במ"רחלקהגוש

1083667/3   1,536   589589 

74845454

1485989595

179143143143 

180313131

1868,773     8,773    8,773   

116 116116     186/ד/1

606060     186/ד/2

10888258,009   515515 

56393393393

10889463,693  3,693  3,693  

הייעוד: דרך.

העתקי התכניות מופקדים במשרדי הוועדה בעיריית חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ח' באייר התש"ע )22 באפריל 2010(
)חמ 4―3(  

                                                                              יונה יהב
                                                                                                 יושב ראש הוועדה המקומית

                לתכנון ולבניה חיפה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה―1965

)להלן  מכ/במ/384  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה―11965,  והבניה,  התכנון  לחוק  ו-190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
― התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4634, התשנ"ח, עמ' 3084, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חוף הכרמל )להלן ― הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן ― הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5935, התשס"ט, עמ' 

3098, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית חוף הכרמל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

שטח המיועד להפקעה בדונם לפי ייעוד

חלקה גוש
חלקי חלקה 

לשעבר
שטח החלקה 
שב"צרשום בדונם

שב"צ משולב 
שצ"פלשצ"פ

שביל 
להולכי רגל

דרך 
דרךמשולבת

11.1732.500ח"ח 1053422

66.7761.9933.831ח"ח 24

43.3481.4850.1250.0470.3444.121ח"ח 19

10031.2010.0501.151

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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שטח המיועד להפקעה בדונם לפי ייעוד

חלקה גוש
חלקי חלקה 

לשעבר
שטח החלקה 
שב"צרשום בדונם

שב"צ משולב 
שצ"פלשצ"פ

שביל 
להולכי רגל

דרך 
דרךמשולבת

105349930.2080.208

9830.3640.364

10330.0520.052

9530.5580.558

9430.8950.895

9030.6780.678

9130.4200.420

64.2272.1410.1660.2730.8001.638ח"ח 2

15.0241.693ח"ח 13

691417.3792.9440.1620.0900.8022.638

61140.7000.700

10533420.7400.740

71.2611.5931.7430.1470.0840.4082.970ח"ח 43

3.4880.3140.613ח"ח 22

18.7982.2211.6221.485ח"ח 18

18.9181.1750.385ח"ח 19

העתק התכנית ותשריט ההפקעות שנערך על פיה מופקד במשרדי הוועדה, ליד קיבוץ עין כרמל, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 
בשעות העבודה הרגילות.

י"א באייר התש"ע )25 באפריל 2010(
)חמ 4―3(  

                                                                              כרמל סלע
                                                                                                 יושב ראש הוועדה המקומית
                לתכנון ולבניה חוף הכרמל

הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943
ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית בר/266  )להלן - התכנית(, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5567, התשס"ז, עמ' 4674, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שורקות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, הודעה כי הקרקע 
המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5905, התשס"ט, עמ' 1945, 

תהייה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית ברנר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תוספת

גוש רשום 
חלקה 
רשומה

שטח החלקה 
בדונמים מטריים

מס' החלק 
המופקע

שטח החלק 
להפקעה בדונמים 

מטריים

אחוז השטח
המופקע 
מהחלקה

ייעוד השטח 
המופקע

דרך7.49 365721.8292/10.034

2/20.103

דרך0.43 74.3797/10.019

דרך17517.425175/10.0010.01

דרך4.09 18019.172180/10.330

 180/20.455

דרך1851.000185/10.41941.90

דרך18612.947186/11.83614.18

דרך4.30 1889.184188/10.395

דרך3679159.19115/10.1384.14

15/20.243

דרך3812.37638/13.21325.96

דרך4417.81944/10.5623.15

דרך4529.72645/14.05117.90

45/20.036

45/31.234

דרך0.1763.14)50/1(505.599

העתקי התכנית מופקדים  במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, בקיבוץ גבעת ברנר, וכל המעוניין רשאי לעיין 
בהם  בימים א', ג', ה' בין השעות  13:00-8:30.

י"ב באייר התש"ע )26 באפריל 2010(

)חמ 4―3(

                         עמי יפרח
יושב ראש הוועדה המקומית      

         לתכנון ולבניה שורקות

סולניר בע"מ 
)ח"פ  51-048248-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2010 בשעה 11.00, במשרדי החברה, 
אצל כור תעשיות בע"מ, מגדל משולש,  קומה 43, תל אביב, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי פישר, עו"ד, מפרק

 אינטרניטי שירותי אינטרנט בע"מ 
)ח"פ  51-233928-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2010 בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
אצל כור תעשיות בע"מ, מגדל משולש, קומה 43, תל אביב, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי פישר, עו"ד, מפרק

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
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 ג.ש שווק והפקות שלו בע"מ 
)ח"פ  51-257947-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.6.2010 בשעה 16.00, רח' הגפן 6, נווה אפרים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               משה שלו, מפרק

 ברני בראייטלי בע"מ 
)ח"פ  51-308669-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שוהם  10.00, אצל המפרק,  20.6.2010 בשעה  ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק

רמי רז הנדסה - תכנון ופיקוח הנדסי בע"מ 
)ח"פ  51-239274-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.6.2010 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' השקמה 
3, קרית טבעון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רמי רז, מפרק

 מטהקפה אינטרנשיונל מדיה בע"מ 
)ח"פ  51-396578-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.6.2010 בשעה 9.30, אצל המפרק, רח' ויצמן 2, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               הראל לוקר, עו"ד, מפרק

 אדסמרקט נטוורק בע"מ 
)ח"פ  51-404454-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.6.2010 בשעה 9.30, אצל המפרק, רח' ויצמן 2, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               הראל לוקר, עו"ד, מפרק

 יעל מגדל סוכנויות בע"מ 
)ח"פ  51-206639-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.6.2010 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' דרך 
20(, לשם הגשת  קומה   ,1 )עזריאלי  132, תל אביב  בגין  מנחם 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה, 

של החברה.

אמיר שטיינהרץ, עו"ד, מפרק

 ברוך נאה יו.אס.איי. בע"מ 
)ח"פ  51-401582-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   22.6.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ברוך נאה, מפרק

 ש. שמיע בע"מ 
)ח"פ  51-160798-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 22.6.2010 בשעה 16.00, ברח' מונטיפיורי 40,

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

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ד"ר זאב הולנדר, מפרק




